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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

3 23. sept.'$6Lög um fjáröflun tilvegagerðar ....................... 9—13 
1 12. jan. Forsetabréf um að Alþingi skuli koma saman til framhalds- 

fumdar .........200.2 00 1 

6  5S.febr.  Forsetaúrskurður um sendiráð, fastanefndir hjá alþjóða- 

stofnunum og sendiræðisskrifstofur .................. 15—16 

4 19. febr. Lögum Þróunarsjóð fyrir Færeyjar, Grænland og Ísland .. 14 
10 26.febr. Lög um breyting á lögum um fasteigna- og skipasölu, nr. 34 

5. maí 1986 ............0... 22 
8 27.febr.  Lögumlleigunám gistiherbergja o. fl. vegna fundar leiðtoga 

Bandaríkja Ameríku og Sovétríkjanna ............... 21 

9 27. febr. Lög um leigunám fasteigna vegna fundar leiðtoga Banda- 
ríkja Ameríku og Sovétríkjanna .................... 21—22 

5  2.mars Lög um breyting á lögum nr. 79/1974, um fjáröflun til 

vegagerðar, sbr. lög nr. 19/1986, um breyting á þeim 

lÖgUm „0... 15 

2  5.mars Lög um breyting á lögum um kosningar til Alþingis, nr. 52 
14. ágúst 1959, með áorðnum breytingum ............ 2—-9 

18 11.mars Lög um breytingu á lögum um vitamál, nr. 56/1981 ....... 32 

7 18. mars Lög um stofnun hlutafélagsbanka um Útvegsbanka Íslands 17—20 

15 19.mars  Forsetabréfum þinglausnir ........................ 30 

16 19.mars Lög um niðurfellingu laga nr. 54 frá 29. maí 1981, um 

Landkaupasjóð vegna kaupstaða og kauptúna ......... 31 

12 20.mars Lög um breyting á lögum um nauðungaruppboð, nr. 57 25. 

MA 1949 „0... 25—21 

13 20.mars Lögum umboðsmann Alþingis ..........0........ 21—29 

14 23. mars Lög um breyting á lögum nr. 120 31. desember 1976, um 
tollskráo. fl. ............00 0 30 

11 24.mars Lögum veitingu ríkisborgararéttar .................... 23—25 

17 24. mars Auglýsing um breytingu á forsetaúrskurði nr. 94 16. 

október 1985, samanber breyting á forsetaúrskurði nr. 2 

frá 24. janúar 1986, um skipun og skipting starfa 

ráðherra .............0.0 0 31 

19 24. mars Lögum uppboðsmarkað fyrir sjávarafla ................ 33—34 

21 24. mars Lög um breytingu á lögum nr. 24 7. maí 1986, um skipta- 
verðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins ..... 35—36



IV 

  

  

Nr. — Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

23 24. mars Lög um breytingu á lögum um almannatryggingar, nr. 67/ 

1971, með síðari breytingum ................0....... 31—38 

22 25. mars Lögum afnám laganr. 49 20. apríl 1963, um byggingarsjóð 

aldraðs fólks ..........0...000 0 37 

20 26.mars Lögumsjómannadag .............0..0. 000... nn. 34—35 

24 26. mars Lög um breyting á lögum um happdrætti Dvalarheimilis 
aldraðra sjómanna, nr. 16 13. apríl 1973 .............. 38 

26 26.mars Lög um breyting á lögum um lögreglumenn, nr. 56/1972, 

með síðari breytingum ............. 0000... 43 

25 27.mars  Vaxtalög ................%000 0000 39—42 

27 27. mars Lögum breyting á lögum um Húsnæðisstofnun ríkisins, nr. 

60/1984, sbr. lög nr. 54/1986 .........000. 00. 43—46 
28 27. mars Lögum breytingu á lögum nr. 47/1970, um Útflutningslána- 

SJÓÖ 2..0000000 46 
29 27. mars Lög um breytingu á lögum nr. 46 27. júní 1985, um 

framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum .......... 47 

30 27. mars Lögumorlof ..........2....0. 000 48—50 

31 27. mars Lög um flugmálaáætlun og fjáröflun til framkvæmda í 

flugmálum .............. 00 50—53 

32 27.mars Lög um breytingu á lögum nr. 91/1982, um málefni 

aldraðra, með síðari breytingum .................... 53 
33 27. mars Lög um breytingu á ýmsum lagaákvæðum um dráttarvexti 54—55 
34 27. mars Lög um breytingu á lögum um stjórn og starfrækslu póst- 

og símamála, nr. 36/1977 ............ 000... 55—56 

35 27. mars Lög um breyting á lögum nr. 63 31. maí 1979, um skipan 

gjaldeyris- og viðskiptamála, með síðari breytingum 56 

36 27.mars  Lögumllistmunauppboðo.fl. .........0...0.00. 00. 57—58 
37 27. mars Lög um breyting á lögum nr. 38 frá 16. apríl 1971, um 

Kennaraháskóla Íslands ........................... 58 

38 27. mars Lög um breyting á lögum nr. 73/1980, um tekjustofna 

sveitarfélaga, með síðari breytingum ................. 59—61 

39 27. mars Lög um breyting á lögum nr. 54 6. apríl 1971, um Inn- 

heimtustofnun sveitarfélaga, sbr. lög nr. 41 6. maí 1986 62 
40 27. mars Lög um breyting á lögum nr. 49 6. maí 1986, um þjóðarátak 

til byggingar þjóðarbókhlöðu ....................... 62 
45 27. mars Lög um Vísindaráð og Vísindasjóð, Rannsóknaráð ríkisins 

og Rannsóknasjóð ...........220000.. 0 87—92 
41 30.mars Auglýsing um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta 

Íslands .......0...... 63 

42 30.mars Lögum vísitölu byggingarkostnaðar ................... 63—64 
43 30.mars Lögum lögskráningu sjómanna ............0.. 0000... 64—67 

44 30. mars Lögum veitingu prestakalla ....................0... 68— "1 

45 30. mars Lögum staðgreiðslu opinberra gjalda .................. 12—84 

46 30. mars Lögum gildistöku laga um staðgreiðslu opinberra gjalda .. 84—86



  

  

Nr. — Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

47 30. mars Lög um framkvæmd alþjóðasamþykktar um þjálfun, skír- 

teini og vaktstöður sjómanna ....................... 86 

49 30. mars Lög um breyting á lögum nr. 75/1981, um tekjuskatt og 

eignarskatt, með síðari breytingum .................. 93—99 

50 30. mars  Umferðarlög ................ 0002... 100—130 

51 30. mars Lögum eftirlit meðskipum ..............0 00... 131—140 
52 30. mars Lögum opinberinnkaup ............... 0000... 140—141 
53 30. mars Lög um skipulag á fólksflutningum með langferðabit- 

FEIÖUM ........0. 00 142—144 

55 30.mars Tollalög .............%.. 0000. n nn 146—183 

56 30. mars  Jarðræktarlög ................ 00... 0. 184—189 
54 31. mars Lög um breytingu á lögum nr. 67/1971, um almannatrygg- 

ingar, með síðari breytingum ....................... 145 

57 31. mars Lögum fæðingarorlof .............%%.. 00... 190—191 

59 31. mars Lög um breyting á lögum um almannatryggingar, nr. 67/ 
1971, með síðari breytingum .................0....... 192—194 

58 5. apríl Auglýsing um að forseti Íslands sé kominn heim og tekinn 
við stjórnarstörfum ...........0000 0. 191 

60 14. apríl  Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 48/1987, um 
Vísindaráð og Vísindasjóð, Rannsóknaráð ríkisins og 

Rannsóknasjóð ........0%%2000 000 194 

61 16. júní — Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 30 28. apríl 1966. 
um meðferð, skoðun og mat á sláturafurðum, með síðari 

breytingum ............ 000 195 
69 3. júlí Auglýsing um þingsályktun um vegáætlun fyrir árin 198/— 

1990 20... 209—237 
62 Á. júlí Auglýsing um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta 

Íslands .......0.0...0.. 0. 196 
63 8. júlí Auglýsing um að forseti Íslands sé kominn heim og tekinn 

við stjórnarstörfum ............000.. 0. 196 

64 8. júlí Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 96 31. desember 
1969 um Stjórnarráð Íslands ...........0...0...... 196—197 

65 8. júlí Auglýsing um skipting starfa ráðherra .................. 198 
70 8. júlí Auglýsing um staðfesting forseta Íslands á breytingu á 

reglugerð nr. 78/1979, fyrir Háskóla Íslands, með áorðn- 
um breytingum .............000 0. 238 

710 8. júlí Auglýsing um staðfesting forseta Íslands á breytingu á 
reglugerð nr. 78/1979, fyrir Háskóla Íslands, með áorðn- 

um breytingum .........%..200. 0 239 

66 10. júlí Bráðabirgðalög um aðgerðir í sjávarútvegi .............. 199—200 

67 10. júlí Bráðabirgðalög um breytingu á lögum nr. 46/1985 um fram- 

leiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum, með síðari 

breytingum ............ 0... 201



VI 

  

  

Nr. — Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

68 10. júlí Bráðabirgðalög um ráðstafanir í fjármálum ............. 202—208 

76 19. ágúst Lögum lIðnlánasjóð ..............000.0.. 00... 241—246 
72  3.sept. Auglýsing um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta 

Íslands ..........0..0. 0. 239 
73  7.sept. Auglýsing um að forseti Íslands sé kominn heim og tekinn 

við stjórnarstörfum ..............00. 000. 240 
14 10.sept. Auglýsing um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta 

Íslands .........00.... 00 240 
75 14.sept. Bréf handhafa valds forseta Íslands um að Alþingi skuli 

koma saman til fundar laugardaginn 10. október 1987 .. 240—241 
77 26.sept. Auglýsing um að forseti Íslands sé kominn heim og tekinn 

við stjórnarstörfum .............0.. 0000 247 
75  5S.okt. — Auglýsing um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta 

Íslands .......0..... 248 
19 9. okt. Auglýsing um að forseti Íslands sé kominn heim og tekinn 

við stjórnarstörfum .............00.00 00. 248 
81  9.okt. Auglýsing um staðfesting forseta Íslands á breytingu á 

reglugerð nr. 78/1979, fyrir Háskóla Íslands, með áorðn- 

um breytingum .............00.0 00. 279 

82 15. okt. Auglýsing um tollskrá ............0000. 00... 280—670 

80 16. okt. Lög um kosningar til Alþingis ......................... 249—279 

94 26.nóv. Auglýsing um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta 
Íslands ............0..0. 691 

95  9.des. — Auglýsing um að forseti Íslands sé kominn heim og tekinn 

við stjórnarstörfum ...............0. 0... 692 

93 21. des. Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að auka hlutafé 

Íslands í Norræna fjárfestingarbankanum ............. 691 
83 28. des. — Lög um breytingu á lögum nr. 74/1982, um brunavarnir og 

brunamál ...............00000 0 671 
85 28. des. Lög um breyting á lögum nr. 46/1987, um gildistöku laga 

um staðgreiðslu opinberra gjalda .................... 673 
86 28. des. Lög um breyting á lögum nr. 95/1980, um Söfnunarsjóð lít- 

eyrisréttinda ..........0..2000 0. 673—674 

87 28.des. — Lög um breyting á lögum nr. 14/1965, um launaskatt, með 
síðari breytingum ................... 000. 674—67S 

88 28. des. Lög um sérstakan skatt á verslunar- og skrifstofuhúsnæði  675—676 

90 28. des. Lög um breyting á lögum nr. 45/1987, um staðgreiðslu 

opinberra gjalda ..............0..000000 00. 679—682 
92 28. des. Lög um breyting á lögum nr. 75/1981, um tekjuskatt og 

eignarskatt, með síðari breytingum, þar með talin 
breyting samkvæmt lögum nr. 49/1987 sem taka eiga gildi 

1. janúar 1988 ...........0.00.0 000 685—691
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Nr. — Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

84 29. des. — Lög um breyting á lögum um Húsnæðisstofnun ríkisins, nr. 
60/1984, sbr. lög nr. 54/1986 og lög nr. 27/1987 ........ 672 

89 29. des. Lög um breyting á lögum um kirkjugarða, nr. 21 23. apríl 

1963 .....0...000 0 671—678 
91 29.des. Lögum sóknargjöld ..............0......0 0000. 683—685 
98 30. des. Lög um breytingu á lögum um almannatryggingar, nr. 67/ 

1971, með síðari breytingum ........................ 1034 

99 30. des. Lög um breyting á lögum nr. 48/1987, um Vísindaráð og 

Vísindasjóð, Rannsóknaráð ríkisins og Rannsóknasjóð 1034 
96 31.des. — Lög um breyting á lögum nr. 55 30. mars 1987, tollalögum  693—1029 
97 31. des. Lögum vörugjald ................. 0. 1030— 1033 

100 31. des. — Lögum veitingu ríkisborgararéttar .................... 1035— 1036 
101 31.des. Lög um breytingu á lögum nr. 33/1983, um bann við of- 

beldiskvikmyndum ..............000000 0. 1035 
102 31.des. — Fjárlögfyrir árið 1988 .........0.0....00..... 0. 1037— 1251



Yfirlit 

eftir málaflokkum. 

  

  

Nr. — Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Afréttamálefni, sjá Landbúnaður. 

Almannatryggingar. 

23 24. mars Lög um breytingu á lögum um almannatryggingar, nr. 67/ 

1971, með síðari breytingum ............00. 00... 31—38 

54 31. mars Lög um breytingu á lögum nr. 67/1971, um almannatrygg- 

ingar, með síðari breytingum .............0. 000... 145 

59 31. mars Lög um breyting á lögum um almannatryggingar, nr. 67/ 
1971, með síðari breytingum ........................ 192— 194 

98 30. des. — Lög um breytingu á lögum um almannatryggingar, nr. 67/ 
1971, með síðari breytingum ........................ 1034 

Alþingi. 

1 12. jan. Forsetabréf um að Alþingi skuli koma saman til framhalds- 

fumdar ...........0. 00 1 

2  5.mars Lög um breyting á lögum um kosningar til Alþingis. nr. 52 

14. ágúst 1959, með áorðnum breytingum ............ 2-9 

13 20.mars Lögum umboðsmann Alþingis ............... 00... 21—29 

15 19.mars  Forsetabréf um þinglausnir ..............00. 0000. 30 

75 14.sept. Bréf handhafa valds forseta Íslands um að Alþingi skuli 

koma saman til fundar laugardaginn 10. október 1987 .. 240—241 
80 9. okt. Lög um kosningar til Alþingis .........0...0 0. 249—279 

Alþjóðasamningar. 

47 30. mars Lög um framkvæmd alþjóðasamþykktar um þjálfun, skír- 

teini og vaktstöður sjómanna ....................0.. 86 

Alþjóðastofnanir. 

6 5.febr.  Forsetaúrskurður um sendiráð, fastanefndir hjá alþjóða- 

stofnunum og sendiræðisskrifstofur .................. 15—16 

Atvinnuleysistryggingar, sjá Félagsmál. 

Atvinnuréttindi. 

10 26. febr. Lögum breyting á lögum um fasteigna- og skipasölu. nr. 34 

5. maí 1986 ........%.. 0000 22



IX 

  

  

Nr. — Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Atvinnuvegir, sjá Iðnaður; Landbúnaður; Sjávarútvegur. 

Ábyrgðarheimildir, sjá Ríkisábyrgðir. 

Bankamál. 

7 18. mars Lög um stofnun hlutafélagsbanka um Útvegsbanka Íslands 17—20 
25 27.mars  Vaxtálög .............0.2 0000 39—42 

35 27. mars Lög um breyting á lögum nr. 63 31. maí 1979, um skipan 

gjaldeyris- og viðskiptamála, með síðari breytingum 56 

93 21.des. Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að auka hlutafé 
Íslands í Norræna fjárfestingarbankanum ............. 691 

Bifreiðar. 

50 30. mars  Umferðarlög .................. 000... 100—130 
53 30. mars Lög um skipulag á fólksflutningum með langferðabifreið- 

UM ..000000 142—144 

68 10. júlí Bráðabirgðalög um ráðstafanir í fjármálum ............. 202—208 

Bókasöfn, sjá Menntamál; Söfn. 

Bráðabirgðalög. 

60 14. apríl  Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 48/1987, um 

Vísindaráð og Vísindasjóð, Rannsóknaráð ríkisins og 

Rannsóknasjóð .......00.%%000 00 194 
61 16. júní Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 30 28. apríl 1966, 

um meðferð, skoðun og mat á sláturafurðum, með síðari 

breytingum ...........2. 0000 195 

66 10. júlí Bráðabirgðalög um aðgerðir í sjávarútvegi .............. 199—200 

67 10. júlí Bráðabirgðalög um breytingu á lögum nr. 46/1985 um 
framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum, með síðari 
breytingum .............0 000 201 

68 10. júlí Bráðabirgðalög um ráðstafanir í fjármálum ............. 202—208 

Brunamál. 

83 28. des. Lög um breytingu á lögum nr. 74/1982, um brunavarnir og 

brunamál .............000 00 671 

Byggingarmál. 

22 25. mars Lögum afnám laga nr. 49 20. apríl 1963, um byggingarsjóð 
aldraðs fólks ..............0000 0 37 

42 30. mars Lögum vísitölu byggingarkostnaðar ................... 63—64 

40 27. mars Lögum breyting á lögum nr. 49 6. maí 1986, um þjóðarátak 

til byggingar þjóðarbókhlöðu ..........00.00.0 0. 62



  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Dómsmál. 

12 20. mars Lög um breyting á lögum um nauðungaruppboð, nr. 57 25. 

MA 1949 0... 25—27 
25 27.mars  Vaxtalög ............0%...... 39—42 

33 27. mars Lög um breytingu á ýmsum lagaákvæðum um dráttarvexti 54—55 

Efnahagsmál. 

66 10. júlí Bráðabirgðalög um aðgerðir í sjávarútvegi .............. 199—200 

68 10. júlí Bráðabirgðalög um ráðstafanir í fjármálum ............. 202—208 

Fasteignir. 

10 26. febr. Lög um breyting á lögum um fasteigna- og skipasölu, nr. 34 

5. maí 1986 .......0..%000 0 22 
68 28.des. — Lög um sérstakan skatt á verslunar- og skrifstofuhúsnæði 675—676 

Ferðamál. 

53 30. mars Lög um skipulag á fólksflutningum með langferðabifreið- 
UM 22... 142— 144 

Félagsmál. 

22 25. mars Lög um afnám laga nr. 49 20. apríl 1963, um byggingarsjóð 

aldraðs fólks ..........%200000 0 37 

27 27. mars Lög um breyting á lögum um Húsnæðisstofnun ríkisins, nr. 
60/1984, sbr. lög nr. 54/1986 .......0..0. 0. 43—46 

30 27. mars Lögumorlof ..........%.%....0 0. 48—50 
32 27. mars Lög um breytingu á lögum nr. 91/1982, um málefni 

aldraðra, með síðari breytingum .................... 53 

57 31.mars Lögum fæðingarorlof ..............0.0.0 00... 190—191 
84 29. des. — Lög um breyting á lögum um Húsnæðisstofnun ríkisins, nr. 

60/1984, sbr. lög nr. 54/1986 og lög nr. 27/1987 ........ 672 
86 28. des. Lög um breyting á lögum nr. 95/1980, um Söfnunarsjóð 

lífeyrisréttinda .............00.. 00 673—674 

92 28. des. Lög um breyting á lögum nr. 75/1981, um tekjuskatt og 

eignarskatt, með síðari breytingum, þar með talin 

breyting samkvæmt lögum nr. 49/1987 sem taka eiga gildi 

1. janúar 1988 ........%.00 0000 685— 691 

Fjárlög, ríkisreikningur. 

102 31.des. — Fjárlögfyrir árið 1988 .......0.00.0000 0 1037— 1251 

Flugmál. 

31 27. mars Lög um flugmálaáætlun og fjáröflun til framkvæmda í 

flugmálum ............ 0. 50—53



XI 

  

  

Nr. — Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Flutningar. 

53 30. mars Lög um skipulag á fólksflutningum með langferðabifreið- 
UM 0... 142—144 

Forseti Íslands. 

41 30.mars Auglýsing um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta 
Íslands .............. 63 

58 5. apríl Auglýsing um að forseti Íslands sé kominn heim og tekinn 
við stjórnarstörfum ............0.0. 000. 191 

62 4. júlí Auglýsing um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta 

Íslands ............ 196 
63 8. júlí Auglýsing um að forseti Íslands sé kominn heim og tekinn 

við stjórnarstörfum ...........2.00 000 196 

72  3.sept. Auglýsing um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta 

Íslands ............0. 0. 239 
73  T.sept. Auglýsing um að forseti Íslands sé kominn heim og tekinn 

við stjórnarstörfum ...........0..0. 00 240 

74 10.sept. Auglýsing um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta 

Íslands ..........00.. 240 
77 26.sept. Auglýsing um að forseti Íslands sé kominn heim og tekinn 

við stjórnarstörfum .........0...0.. 00. 247 

78  S.okt. — Auglýsing um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta 
Íslands .......0.0.0. 0 248 

79  9.okt. — Auglýsing um að forseti Íslands sé kominn heim og tekinn 
við stjórnarstörfum .........0... 000. 248 

94 26.nóv. Auglýsing um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta 
Íslands ..........0 691 

95  9.des. — Auglýsing um að forseti Íslands sé kominn heim og tekinn 
við stjórnarstörfum ............. 000. 692 

Gjaldeyrismál. 

35 27. mars Lög um breyting á lögum nr. 63 31. maí 1979, um skipan 
gjaldeyris- og viðskiptamála, með síðari breytingum 56 

Gjöld, sjá Skattar, gjöld. 

Happdrætti. 

24 26.mars Lög um breyting á lögum um happdrætti Dvalarheimilis 

aldraðra sjómanna, nr. 16 13. apríl 1973 ........0..... 38 

Háskóli Íslands. 
70 8. júlí Auglýsing um staðfesting forseta Íslands á breytingu á 

reglugerð nr. 78/1979, fyrir Háskóla Íslands, með áorðn- 
238 um breytingum ...........00. 00.
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

81 9. okt. Auglýsing um staðfesting forseta Íslands á breytingu á 

reglugerð nr. 78/1979, fyrir Háskóla Íslands, með áorðn- 

um breytingum ............. 000. 279 

Húsnæðismál. 

22 25. mars Lög um afnám laga nr. 49 20. apríl 1963, um byggingarsjóð 
aldraðs fólks ...........0..0 000 37 

27 27. mars Lög um breyting á lögum um Húsnæðisstofnun ríkisins, nr. 
60/1984, sbr. lög nr. 54/1986 ..........00 000 43—46 

42 30. mars Lög um vísitölu byggingarkostnaðar ................... 63—64 
84 29. des. — Lög um breyting á lögum um Húsnæðisstofnun ríkisins, nr. 

60/1984, sbr. lög nr. 54/1986 og lög nr. 27/1987 ........ 672 

92 28. des. Lög um breyting á lögum nr. 7$/1981, um tekjuskatt og 

eignarskatt, með síðari breytingum, þar með talin 

breyting samkvæmt lögum nr. 49/1987 sem taka eiga gildi 
1. janúar 1988 .........00000 00. 685—691 

Iðnaður. 

76 19. ágúst Lögum lIðnlánasjóð ..........0.%%0.. 0000. 241—246 

Innkaup. 

52 30. mars Lögum opinberinnkaup .............0. 0000. 140—141 

Jarðir. 

16 19. mars Lög um niðurfellingu laga nr. 54 frá 29. maí 1981, um 
Landkaupasjóð vegna kaupstaða og kauptúna ......... 31 

Kennarar, sjá Menntamál. 

Kirkjumál. 

44 30. mars Lögum veitingu prestakalla ................0.....0.... 68—T1 

89 29. des. Lög um breyting á lögum um kirkjugarða, nr. 21 23. apríl 

1963 .....0...0 00 671—678 
91 20. des. Lögum sóknargjöld .............0000 000 683—685 

Landbúnaður. 

29 27.mars Lög um breytingu á lögum nr. 46 27. júní 1985, um 

framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum .......... 47 
56 30. mars  Jarðræktarlög .................000 00 184— 189 

61 16. júní Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 30 28. apríl 1966, 

um meðferð, skoðun og mat á sláturafurðum, með síðari 

breytingum ...........%.02 000. 195 

67 10. júlí Bráðabirgðalög um breytingu á lögum nr. 46/1985 um 
framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum, með síðari 

breytingum ............0. 200 201
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Nr. — Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Leigunám. 

8 27. febr. Lögum leigunám gistiherbergja o. fl. vegna fundar leiðtoga 
Bandaríkja Ameríku og Sovétríkjanna ............... 21 

9 27. febr. Lög um leigunám fasteigna vegna fundar leiðtoga Banda- 

ríkja Ameríku og Sovétríkjanna .................... 21—22 

Listir, sjá Menntamál. 

Lífeyrissjóðir. 

86 28. des. Lög um breyting á lögum nr. 95/1980, um Söfnunarsjóð 

lífeyrisréttinda ................. 000. 673—674 

Lögreglumál. 

26 26. mars Lög um breyting á lögum um lögreglumenn, nr. 56/1972, 

með síðari breytingum .........0...... 0... 43 

Lögskráning. 

43 30. mars Lögum lögskráningu sjómanna ...........0.0000..00.. 64—67 

Matvælaeftirlit. 

61 16. júní  Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 30 28. apríl 1966, 

um meðferð, skoðun og mat á sláturafurðum, með síðari 

breytingum ............0.. 0 195 

Menntamál. 

36 27. mars  Lögumlistmunauppboðo.fl. ......0000000 000... 57—58 

37 27. mars Lög um breyting á lögum nr. 38 frá 16. apríl 1971, um 
Kennaraháskóla Íslands .............%.00. 00... 58 

40 27. mars Lög um breyting á lögum nr. 49 6. maí 1986, um þjóðarátak 
til byggingar þjóðarbókhlöðu ..........00....0...... 62 

101 31.des. Lög um breytingu á lögum nr. 33/1983, um bann við of- 
beldiskvikmyndum .........000000 0. 1035 

Milliríkjasamningar, sjá Alþjóðasamningar; 

Alþjóðastofnanir; Norræn samvinna. 

Nauðungaruppboð. 

12 20. mars Lög um breyting á lögum um nauðungaruppboð, nr. 57 25. 

Maí 1949 ........... 00 25—21 

Norræn samvinna. , 

4 19. febr. Lög um Þróunarsjóð fyrir Færeyjar, Grænland og Ísland .. 14 

93 21. des. Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að auka hlutafé 

Íslands í Norræna fjárfestingarbankanum ............. 691



KIV 

  

  

Nr. — Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Orlof 
30 27. mars Lögumorlof ...............%... 0000. 48—50 
57 31. mars Lögum fæðingarorlof ................0....... 00. 190—191 
59 31. mars Lög um breyting á lögum um almannatryggingar, nr. 67/ 

1971, með síðari breytingum ........................ 192—194 

Póstmál. 
34 27. mars Lög um breytingu á lögum um stjórn og starfrækslu póst- 

og símamála, nr. 36/1977 ................ ll. 55—56 

Prestar, sjá Kirkjumál. 

Rannsóknaráð ríkisins og Rannsóknasjóður. 
48 27. mars Lög um Vísindaráð og Vísindasjóð, Rannsóknaráð ríkisins 

og Rannsóknasjóð .........0.0.0.0.0000000 0... 87—92 
60 14. apríl Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 48/1987, um 

Vísindaráð og Vísindasjóð, Rannsóknaráð ríkisins og 

Rannsóknasjóð ...........0.... 0. 194 

99 30. des. — Lög um breyting á lögum nr. 48/1987, um Vísindaráð og 
Vísindasjóð, Rannsóknaráð ríkisins og Rannsóknasjóð 1034 

Ráðherrar, sjá Ríkisstjórn. 

Réttarfar, sjá Dómsmál. 

Ríkisábyrgðir. j , 
7 18. mars Lög um stofnun hlutafélagsbanka um Útvegsbanka Íslands 17—20 

68 10. júlí Bráðabirgðalög um ráðstafanir í fjármálum ............. 202—208 

Ríkisborgararéttur. 
11 24. mars Lögum veitingu ríkisborgararéttar .................... 23 

100 31. des. Lög um veitingu ríkisborgararéttar .................... 1035— 1036 

Ríkisreikningur, sjá Fjárlög, ríkisreikningur. 

Ríkisstjórn. 
17 24. mars Auglýsing um breyting á forsetaúrskurði nr. 94 16. október 

1985, samanber breyting á forsetaúrskurði nr. 2 frá 24. 

janúar 1986, um skipun og skipting starfa ráðherra ..... 31 
64 8. júlí Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 96 31. desember 

1969 um Stjórnarráð Íslands ........................ 196—197 
65 8. júlí Auglýsing um skipting starfa ráðherra .................. 198



XV 

  

  

Nr. — Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Ríkisstofnanir. 

13 20.mars Lögum umboðsmann Alþingis ........................ 21—29 

27 21. mars Lög um breyting á lögum um Húsnæðisstofnun ríkisins, nr. 

60/1984, sbr. lög nr. 54/1986 ..........0000 00 43—46 

34 27. mars Lög um breytingu á lögum um stjórn og starfrækslu póst- 

og símamála, nr. 36/1977 ...............0.. 0. 55—56 
52 30. mars Lögum opinberinnkaup ...........00%. 0000... 140—141 

84 29. des. Lög um breyting á lögum um Húsnæðisstofnun ríkisins, nr. 

60/1984, sbr. lög nr. 54/1986 og lög nr. 27/1987 ........ 672 

Samgöngumál, sjá Bifreiðar; Ferðamál; Flugmál; 

Siglingar, skip; Umferðarmál; Vegamál. 

Seðlabanki Íslands. 

25 27.mars  Vaxtalög ..................0000 00 39—42 
28 27. mars Lögum breytingu á lögum nr. 47/1970, um Útflutningslána- 

SJÓÖ ......00000 0 46 
33 21. mars Lög um breytingu á ýmsum lagaákvæðum um dráttarvexti 54—55 

Sendiráð. 

6  5S.febr.  Forsetaúrskurður um sendiráð, fastanefndir hjá alþjóða- 

stofnunum og sendiræðisskrifstofur .................. 15—16 

Siglingar, skip. 

10 26.febr. Lögum breyting á lögum um fasteigna- og skipasölu, nr. 34 
5. maí 1986 ...............0 0000 22 

18 11. mars Lögum breytingu á lögum um vitamál, nr. 56/1981 ....... 32 
20 26.mars Lögumsjómannadag .............00.0... 000... 34—35 

21 24.mars Lög um breytingu á lögum nr. 24 7. maí 1986, um skipta- 
verðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins ..... 35—36 

43 30.mars  Lögumlögskráningusjómanna ....................... 64—67 

47 30. mars Lög um framkvæmd alþjóðasamþykktar um þjálfun, skír- 

teini og vaktstöður sjómanna ....................... 86 
51 30.mars Lögum eftirlit meðskipum ..............0.... 0... 131— 140 

Sjávarútvegur. 

7 18. mars Lög um stofnun hlutafélagsbanka um Útvegsbanka Íslands 17—20 

19 24.mars Lög um uppboðsmarkað fyrir sjávarafla ................ 33—34 
21 24.mars Lög um breytingu á lögum nr. 24 7. maí 1986, um skipta- 

verðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins ..... 35—36 

66 10. júlí Bráðabirgðalög um aðgerðir í sjávarútvegi .............. 199—200
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Nr. — Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Sjóðir. 

4 19. febr. Lög um Þróunarsjóð fyrir Færeyjar, Grænland og Ísland .. 14 
16 19. mars Lög um niðurfellingu laga nr. 54 frá 29. maí 1981 um 

Landkaupasjóð vegna kaupstaða og kauptúna ......... 31 
28 27. mars Lög um breytingu á lögum nr. 47/1970, um Útflutningslána- 

SJÓÖ 2000... 46 
48 27. mars Lög um Vísindaráð og Vísindasjóð, Rannsóknaráð ríkisins 

og Rannsóknasjóð ...........00.2 00. n nr 87—92 

60 14. apríl  Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 48/1987, um 

Vísindaráð og Vísindasjóð, Rannsóknaráð ríkisins og 

Rannsóknasjóð .......0...00%0. 000 194 

76 19. ágúst Lögum Iðnlánasjóð .............0...00 0000. 241—246 
86 28. des. Lög um breyting á lögum nr. 95/1980, um Söfnunarsjóð 

lífeyrisréttinda ................0 000 673—674 

99 30.des. Lög um breyting á lögum nr. 48/1987, um Vísindaráð og 
Vísindasjóð, Rannsóknaráð ríkisins og Rannsóknasjóð 1034 

Skattar, gjöld. 

3 23. sept.'$86Lög um fjáröflun til vegagerðar ....................... 9—-13 
5 2.mars Lög um breyting á lögum nr. 79/1974, um fjáröflun til 

vegagerðar, sbr. lög nr. 19/1986, um breyting á þeim 

lÖgum .......... 000 15 

14 23. mars Lög um breyting á lögum nr. 120 31. desember 1976, um 
tollskráo. fl. ......0..00.. 00 30 

21 24.mars Lög um breytingu á lögum nr. 24 7. maí 1986, um skipta- 

verðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins ..... 35-—36 
31 27. mars Lög um flugmálaáætlun og fjáröflun til framkvæmda í flug- 

málum ..........0.00 50—53 

38 27. mars Lög um breyting á lögum nr. 73/1980, um tekjustofna 

sveitarfélaga, með síðari breytingum ................. 59—61 

39 27. mars Lög um breyting á lögum nr. 54 6. apríl 1971, um Inn- 

heimtustofnun sveitarfélaga, sbr. lög nr. 41 6. maí 1966 62 

40 27. mars Lög um breyting á lögum nr. 49 6. maí 1986, um þjóðarátak 

til byggingar þjóðarbókhlöðu ...........0.0000.0... 62 

45 30. mars Lög um staðgreiðslu opinberra gjalda .................. 12—84 
46 30. mars Lög um gildistöku laga um staðgreiðslu opinberra gjalda .. 84—86 
49 30. mars Lög um breyting á lögum nr. 75/1981, um tekjuskatt og 

eignarskatt, með síðari breytingum .................. 93—99 
55 30.mars Tollalög ................0.0 0000 146—183 

66 10. júlí Bráðabirgðalög um aðgerðir í sjávarútvegi .............. 199—-200 

67 10. júlí Bráðabirgðalög um breytingu á lögum nr. 46/1985 um fram- 
leiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum, með síðari 

breytingum ...........0.0 000 201
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Nr. — Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

68 10. júlí Bráðabirgðalög um ráðstafanir í fjármálum ............. 202—208 

82 15. okt. — Auglýsingumtollskrá ............0..%0. 00... 00. 280—670 
85 28. des. Lög um breyting á lögum nr. 46/1987, um gildistöku laga 

um staðgreiðslu opinberra gjalda .................... 673 
87 28. des. Lög um breyting á lögum nr. 14/1965, um launaskatt, með 

síðari breytingum ...............00 00. 674—675 
88 28. des. Lög um sérstakan skatt á verslunar- og skrifstofuhúsnæði  6/5—676 

90 28. des. Lög um breyting á lögum nr. 45/1987, um staðgreiðslu 

opinberra gjalda ............00.00 0... nn 679—682 

91 29.des. Lögum sóknargjöld ...............%0 000... 683—685 
92 28. des. Lög um breyting á lögum nr. 75/1981, um tekjuskatt og 

eignarskatt, með síðari breytingum, þar með talin 
breyting samkvæmt lögum nr. 49/1987 sem taka eiga gildi 

1. janúar 1988 ..........0000. 02 685—691 
96 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 55 30. mars 1987, tollalögum „ 693— 1029 

97 31. des. Lögum vörugjald ............00.. 0. 1030— 1033 

Skip, sjá Siglingar, skip. 

Skólar, sjá Háskóli Íslands; Menntamál. 

Sveitarstjórnarmál. 

16 19. mars Lög um niðurfellingu laga nr. $4 frá 29. maí 1981, um 
Landkaupasjóð vegna kaupstaða og kauptúna ......... 31 

38 27. mars Lög um breyting á lögum nr. 73/1980, um tekjustofna 

sveitarfélaga, með síðari breytingum ................. 59—61 

39 27. mars Lög um breyting á lögum nr. 54 6. apríl 1971, um Inn- 
heimtustofnun sveitarfélaga, sbr. lög nr. 41 6. maí 1986 62 

Söfn. 
40 27. mars Lög um breyting á lögum nr. 49 6. maí 1986, um þjóðarátak 

til byggingar þjóðarbókhlöðu .......00.00..0..0..... 62 

Tollamál, sjá Skattar, gjöld. 

Tryggingar. 

50 30. mars  Umferðarlög .................. 0... 100—130 
83 28. des. — Lög um breytingu á lögum nr. 74/1982, um brunavarnir og 

brunamál .............00.0 000 671 

Umboðsmaður Alþingis. 

13 20. mars Lögum umboðsmann Alþingis .............. 00... 21—29
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Nr. — Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Umferðarmál. 

50 30. mars  Umferðarlög .................... 00... 100— 130 

53 30. mars Lög um skipulag á fólksflutningum með langferðabifreið- 
UM 00... 142—144 

Uppboð. 

12 20.mars Lögum breyting á lögum um nauðungaruppboð, nr. 57 25. 

Maí 1949 .....00.00 25—21 
19 24. mars Lögum uppboðsmarkað fyrir sjávarafla ................ 33—34 

36 27. mars  Lögumlistmunauppboðo. fl. ........0.00..0000.. 571—58 

Utanríkismál, sjá Alþjóðasamningar; Alþjóðastofnanir; Norræn samvinna; Sendiráð. 

28 27. mars 

25 
33 

35 

88 

21. 

.„ mars 

27. 

28. 

mars 

.„ mars 

. júlí 

.„ mars 

„ mars 

„júlí 

mars 

des. 

Útflutningur. . 

Lög um breytingu á lögum nr. 47/1970, um UÚtflutningslána- 

SJÓÖ ....000..00. 

Vaxtalög ........000000 

Lög um breytingu á ýmsum lagaákvæðum um dráttarvexti 

Vátryggingar, sjá Tryggingar. 

Vegamál. 

. sept.'86 Lög um fjáröflun til vegagerðar ....................... 
. mars Lög um breyting á lögum nr. 79/1974, um fjáröflun til 

vegagerðar, sbr. lög nr. 19/1986, um breyting á þeim 
lÖgum ............0.00 0 

Umferðarlög ..............0000 00. 
Auglýsing um þingsályktun um vegáætlun fyrir árin 1987— 

1990 0... 

Verðlagsmál. 

Lög um breytingu á lögum nr. 46 27. júní 1985, um 

framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum .......... 

Lög um vísitölu byggingarkostnaðar ................... 
Bráðabirgðalög um breytingu á lögum nr. 46/1985 um 

framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum, með síðari 

breytingum ............0000 0000 

Verslun. 

Lög um breyting á lögum nr. 63 31. maí 1979, um skipan 

gjaldeyris- og viðskiptamála, með síðari breytingum 

Lög um sérstakan skatt á verslunar- og skrifstofuhúsnæði 

46 

39—42 

54—55 

9—13 

15 

100—130 
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12. janúar 1987 1 Nr. Í 

FORSETABRÉF 
um að Alþingi skuli koma saman til framhaldsfundar. 

Forseti ÍsLANDS 
gjörir kunnugt: 

Ég hef ákveðið samkvæmt tillögu forsætisráðherra, að Alþingi skuli koma saman til 

framhaldsfundar þriðjudaginn 13. janúar 1987, kl. 14.00. 

Gjört í Reykjavík, 12. janúar 1987. 

Vigdís Finnbogadóttir. 
  

Steingrímur Hermannsson. 

5. mars 1987 Nr. 2 

LOG 

um breyting á lögum um kosningar til Alþingis, nr. 52 

14. ágúst 1959, með áorðnum breytingum. 

Forseti ÍsLANDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

1. gr. (sbr. lög nr. 66/1984) orðist svo: 

Kosningarrétt við kosningar til Alþingis eiga allir sem: 

1. eru 18 ára eða eldri þegar kosning fer fram, 

2. eiga íslenskan ríkisborgararétt og 

3. eiga lögheimili hér á landi eða hafa átt það á síðustu fjórum árum, talið frá 1. desember 
næstum fyrir kjördag. 

2. gr. 

5. gr. (sbr. lög nr. 66/1984) breytist þannig: 

a. Í stað „kosningar“ í b-lið 1. mgr. komi: almennar alþingiskosningar. 
Í stað „alþingiskosningum“ tvívegis í b-lið 1. mgr. komi: almennum alþingiskosningum. 

c. Í stað orðanna „samkvæmt ákvæðum $. töluliðar 114. gr.“ í c-lið komi: skv. ákvæðum 4. 

tölul. 3. mgr. 113. gr. 

S 

Al 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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d. 2. mgr. orðist svo: 

Að loknum hverjum almennum kosningum til Alþingis auglýsir dómsmálaráðuneytið í 

B-deild Stjórnartíðinda hvernig þingsæti samkvæmt a- og b-lið þessarar greinar skiptast milli 

kjördæma í næstu almennum alþingiskosningum. Með þingsætatölu kjördæmis er átt við 

samtölu þingsæta í kjördæminu samkvæmt a- og b-lið. 

3. gr. 
11. gr. orðist svo: 

Sá sem sæti á í landskjörstjórn, yfirkjörstjórn eða undirkjörstjórn skal víkja sæti ef hann 

kjöri til Alþingis. þm
 er 

4. gr. 

15. gr. (sbr. lög nr. 48/1968 og 66/1984) orðist svo: 
Á kjörskrá skal taka: 

1. Þá sem uppfylla skilyrði 1. og 2. tölul. 1. gr. og lögheimili áttu í sveitarfélaginu 1. 

desember næst á undan þeim tíma er kjörskrá skal lögð fram samkvæmt 1. mgr. 19. gr. 
2. Þá sem uppfylla skilyrði 1. og 2. tölul. 1. gr. og áttu ekki lögheimili í sveitarfélaginu 1. 

desember næst á undan þeim tíma er kjörskrá skal lögð fram en eiga þó kosningarrétt 

samkvæmt 3. tölu. 1. gr. enda hafi þeir átt lögheimili í sveitarfélaginu þegar þeir fóru af 

landi brott. 
3. Þá sem skortir það eitt á að uppfylla skilyrði 1. og 2. tölul. þessarar greinar að þeir hafa 

ekki náð 18 ára aldri, ef þeir ná þeim aldri fyrir lok þess árs er kosning fer fram. Skal 

þess þá getið í athugasemd við nafn viðkomandi á kjörskránni hvaða mánaðardag hann 
hefur náð þeim aldri og skal rita framan við mánaðardaginn: Fær atkvæðisrétt. Nafn 

hans skal undirstrika eða auðkenna greinilega á annan hátt. 

5. gr. 

21. gr. breytist þannig: 
a. Við 1. mgr. bætist: Úrskurðinn skal þegar tilkynna hlutaðeigandi, svo og hreppsnefnd 

eða bæjarstjórn er mál getur varðað. 

. 3. mgr. (sbr. lög nr. 90/1981) falli niður. oj
 

6. gr. 
Við 1. mgr. 24. gr. bætist: Skal kjörstjórn þegar tilkynna oddvita yfirkjörstjórnar 

niðurstöðuna, svo og hreppsnefnd eða bæjarstjórn sem mál getur varðað. 

7. gr. 

Í stað „3 vikum og 3 dögum“ í 1. mgr. 26. gr. (sbr. lög nr. 66/1984) komi: 4 vikum. 

8. gr. 

Í stað „113. og 114. gr.“ í 1. málsl. 2. mgr. 27. gr. laganna komi: 112. og 113. gr. 

9. gr. 

Í stað „þess háttar, undirkjörstjórnir um“ í 2. mgr. 35. gr. (sbr. lög nr. 66/1984) komi: 

þess háttar. Undirkjörstjórnir bóka um. 

10. gr. 

Við 39. gr. laganna bætist ný mgr. svohljóðandi: 

Urskurði yfirkjörstjórnar má umboðsmaður skjóta til landskjörstjórnar innan sólar- 

hrings frá því að hann var kveðinn upp.
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11. gr. 

40. gr. laganna orðist svo: 
Dómsmálaráðuneytið skal halda skrá um listabókstafi stjórnmálasamtaka sem buðu 

fram lista við síðustu almennar alþingiskosningar. Skal skráin birt með auglýsingu eigi síðar 
en átta vikum fyrir hverjar almennar alþingiskosningar. Nú eru fyrirskipaðar kosningar með 

svo stuttum fyrirvara að þetta verður ekki gert og skal þá birta auglýsingu þessa innan 
þriggja sólarhringa eftir að kosningar eru fyrirskipaðar. 

Hyggist stjórnmálasamtök, sem hafa ekki skráðan listabókstaf, bjóða fram lista við 

alþingiskosningar skal það tilkynnt dómsmálaráðuneytinu eigi síðar en fjórum vikum fyrir 

kjördag. Tilkynningin skal undirrituð af a.m.k. 50 kjósendum. Ákveður ráðuneytið bókstaf 
samtakanna að fengnum óskum þeirra og með hliðsjón af listabókstöfum annarra stjórn- 
málasamtaka í undangengnum kosningum. 

Breytingar á auglýsingu ráðuneytisins og viðauka við hana skal þegar birta með 

auglýsingu og tilkynna landskjörstjórn og yfirkjörstjórnum. 

12. gr. 

41. gr. laganna orðist svo: 
Er yfirkjörstjórn hefur lagt úrskurð á framboðslista merkir hún lista landsframboða 

með hliðsjón af auglýsingu dómsmálaráðuneytisins um listabókstafi stjórnmálasamtaka, sbr. 

40. gr. 
Nú hefur landsframboð fleiri lista en einn í sama kjördæmi og skal þá merkja þá A, AA 

„..,B,BB..., o.s.frv. eftir því sem við á. 

13. gr. 

42. gr. laganna orðist svo: 
Jafnskjótt og yfirkjörstjórn hefur lokið merkingu framboðslista skal hún senda þá til 

landskjörstjórnar ásamt öllum gögnum sem þeim fylgdu, sbr. 27. gr. Landskjörstjórn tekur 

þá þegar til meðferðar og úrskurðar, ef þörf krefur, hverjum landsframboðum skuli telja þá 

framboðslista sem í kjöri verða við kosningarnar. Þá skal landskjörstjórn og gæta þess að 

listar, sem saman eiga, sbr. 27. gr., séu merktir sama bókstaf í öllum kjördæmum. 

Umboðsmönnum landsframboða skal gefinn kostur á að vera viðstaddir þegar landskjör- 

stjórn kemur saman í þessu skyni, sbr. 34. gr. 

Þegar landskjörstjórn hafa borist gögn frá öllum yfirkjörstjórnum og hún afgreitt 

framboðslista á þennan hátt skal hún þegar í stað gera almenningi kunna listana með 

auglýsingu í Lögbirtingablaði, útvarpi og blöðum. Í auglýsingu skal tilgreina bókstaf hvers 
lista, fyrir hvaða stjórnmálasamtök hann er borinn fram og nöfn frambjóðenda á hverjum 

lista í réttri röð. Auglýsingu skv. þessari mgr. skal birta eigi síðar en þrem vikum fyrir 

kjördag. 
Landskjörstjórn endursendir síðan yfirkjörstjórnum listana ásamt greinargerð um 

afgreiðslu sína. 

14. gr. 

44. gr. breytist þannig: 
a. Við 1. mgr. bætist: Það skal og láta í té spjöld með glugga á og vasa á bakhlið, ætluð 

blindum og sjóndöprum. 
b. Í stað „4 vikum“ í 2. mgr. komi: átta vikum. 

15. gr. 

Orðin „vegna fjarveru“ í 45. gr. falli niður.
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16. gr. 

3. mgr. 53. gr. orðist svo: 

Þess skal getið um hvern lista fyrir hvaða stjórnmálasamtök hann er í kjöri á þann hátt 

að prenta með skýru letri neðan við listabókstafinn en ofan við nöfnin á listanum: Listi ..... 
(nafn stjórnmálasamtakanna). 

17. gr. 

57. gr. laganna, sbr. lög nr. 90/1981, orðist svo: 

Þá er almennar reglulegar alþingiskosningar fara fram skal kjördagur vera hinn sami 

um land allt, annar laugardagur í maímánuði. 

Allar kosningar gilda frá hinum almenna kjördegi, þó að einstöku kosningar hafi ekki 

farið fram á þeim degi. 
Kjörtímabilið er fjögur ár. 

18. gr. 

4. mgr. 59. gr. (sbr. lög nr. 37/1979) verði 2. mgr. 83. gr. 

19. gr. 

62. gr. orðist svo: 

Kjósandi, sem gerir ráð fyrir því að hann geti ekki vegna fjarveru eða af öðrum 

ástæðum sótt kjörfund á kjördegi á þeim stað þar sem hann er á kjörskrá, hefur heimild til 

að greiða atkvæði utan kjörfundar eftir þeim reglum sem settar eru í lögum þessum. 

20. gr. 

3. mgr. 63. gr. laganna, sbr. |. nr. 15/1974, orðist svo: 

Kjörstjóri skv. a- og b-liðum fyrri mgr. 13. gr. auglýsir á þann hátt á hverjum stað sem 

venja er þar að birta opinberar auglýsingar hvenær atkvæðagreiðsla getur farið fram. 
Atkvæðagreiðsla í sjúkrahúsum og dvalarheimilum aldraðra skal fara fram á þeim tíma sem 

kjörstjóri ákveður, að höfðu samráði við stjórn stofnunar og skv. nánari reglum sem 

dómsmálaráðuneytið setur. Slík atkvæðagreiðsla má þó ekki fara fram fyrr en þrem vikum 

fyrir kjördag og skal tilkynna umboðsmönnum lista, sbr. 33. gr., um hana fyrir fram. 

Utanríkisráðuneytið auglýsir hvenær atkvæðagreiðsla getur farið fram hjá kjörræðis- 

mönnum sem eru kjörstjórar skv. 13. gr. 

21. gr. 

Fyrri mgr. 64. gr. laganna (sbr. lög nr. 66/1984) orðist svo: 

Kosningu utan kjörfundar skal hefja svo fljótt sem kostur er eftir að kjördagur hefur 

verið auglýstur, þó eigi fyrr en átta vikum fyrir kjördag. Eftir þann tíma og til kjördags á 

kjósandi rétt á að greiða atkvæði utan kjörfundar. Atkvæðið telst greitt þann dag sem 
fylgibréfið er dagsett. 

22. gr. 

Í stað 1.-3. mgr. 66. gr. (sbr. lög nr. 37/1979) komi fjórar málsgreinar, svo hljóðandi: 

Áður en kjósandi, sem greiða vill atkvæði utan kjörfundar, fær afhent kjörgögn skal 

hann, ef kjörstjóri óskar þess, sanna hver hann er með því að framvísa nafnskírteini eða á 

annan fullnægjandi hátt. Kjörstjóri skal færa á sérstaka skrá nafn kjósanda, heimilisfang og 

nafnnúmer. 

Að þessu loknu fær kjósandi afhent tölusett fylgibréf með áföstum kjörseðli og 

blindraspjald, ef því er að skipta, sbr. 44. gr., og skal hann síðan aðstoðarlaust, í einrúmi og 

án þess að nokkur maður sjái, rita atkvæði sitt á kjörseðilinn á þann hátt er að framan 

greinir, loka honum síðan þannig að það verði innan á er hann hefur skrifað á seðil sinn og 

líma hann vandlega aftur.
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Kjörstjóri útfyllir því næst vottorð á fylgibréfinu og kjósandi undirskrifar það en 

kjörseðilinn má ekki undirskrifa eða einkenna á nokkurn hátt né losa hann frá fylgibréfinu. 
Einnig ritar hann á stofn kjörblaðsins nafn og heimili kjósanda og kjördæmis hans og hvaða 

dag kosningin fór fram. Hann skal gæta þess vandlega að stofn, fylgiblað og umslag, sem 

notað er við kosninguna, sé allt auðkennt sömu tölu. 

Ef kjósandi skýrir kjörstjóra svo frá að hann sé eigi fær um að kjósa á fyrirskipaðan hátt 

sakir sjónleysis eða þess að honum sé höndin ónothæf skal starfsmaður kjörstjóra, er 

kjósandi nefnir til, veita honum aðstoð til þess í einrúmi, enda er sá sem aðstoðina veitir 

bundinn þagnarheiti um að segja ekki frá því sem þeim fer þar á milli. Heimilt er þeim sem 

aðstoð veitti að undirrita fylgibréfið fyrir hönd kjósanda í viðurvist kjörstjóra. Um aðstoðina 

skal bóka í gerðabók kjörstjórna og á fylgibréfið að tilgreindum ástæðum. Óheimilt er með 

öllu að bjóða þeim aðstoð sína er þannig þarfnast hjálpar. 

23. gr. 

67. gr. laganna orðist svo: 

Umboðsmenn framboðslista skulu hafa aðgang að skrám þeim sem um getur í Í. mgr. 

66. gr. Þeir skulu og hafa aðgang að skránni um aðsend atkvæði, sbr. 1. mgr. 71. gr. 

24. gr. 

6. mgr. 71. gr. (sbr. lög nr. 37/1979) falli niður. 

25. gr. 

Í stað 3. málsl. 76. gr. komi: Skal kjörstjórnin þá þegar bera bréfin saman við kjörskrá 

en leggur þau að öðru leyti til hliðar og varðveitir þau meðan atkvæðagreiðsla fer fram, 

ásamt þeim atkvæðum greiddum utan kjörfundar er henni kunna að hafa borist eða berast 

meðan á atkvæðagreiðslunni stendur. Ef kjósandi er ekki á kjörskrá í kjördeildinni 

(sveitarfélaginu) skal kjörstjórnin kanna hvar kjósandi er á kjörskrá og ef unnt er koma 

kjörbréfi í rétta kjördeild en ella fer um bréfið eins og segir í 5. mgr. 71. gr. 

20. gr. 

92. gr. orðist svo: 

Kjósandi, sem greitt hefur atkvæði utan kjörfundar vegna ráðgerðra forfalla sem síðan 

reynast ekki fyrir hendi á kjördegi, getur greitt atkvæði á kjörfundi og kemur utankjörfund- 

arseðill hans þá ekki til greina við kosninguna. 

21. gr. 

Orðin „eða það sannist fyrir kjörstjórn, að hann sé staddur á kjörstaðnum (sbr. 92. 

gr.)“ í 96. gr. falli niður. 

28. gr. 

Við 2. mgr. 101. gr. bætist: sem geymir kjörskrárnar í tvö ár, en að því búnu skal brenna 

þær. 

29. gr. 

Í stað „sama stjórnmálaflokki“ í 103. gr. komi: sömu stjórnmálasamtökum. 

30. gr. 

104. gr. laganna orðist svo: 

Í viðurvist þessara manna opnar svo yfirkjörstjórn atkvæðasendingarnar úr hverri kjör- 

deild kjördæmisins eftir að þeim hefur verið gefinn kostur á að sannfærast um að öll innsigli 

séu ósködduð. Hafi yfirkjörstjórn borist bréf með utankjörfundaratkvæði skv. 5. mgr. 71.
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gr. skal fara með það eins og segir í 95. gr. Jafnótt og hver atkvæðakassi er opnaður skal 
seðlum þeim, sem í honum eru, óskoðuðum hellt í hæfilegt tómt ílát með loki yfir, en gæta 

skal þess að seðlar úr einstökum kjördeildum blandist vel saman. 
Kjörseðlar skulu síðan teknir úr ílátinu, að viðstöddum umboðsmönnum lista, flokkaðir 

ettir listabókstöfum sem við er merkt á hverjum seðli og taldir undir stjórn yfirkjörstjórnar. 

Heimilt er að hefja flokkun atkvæða og undirbúa talningu þeirra fyrir luktum dyrum 

áður en kjörfundi lýkur. 

31. gr. 

„Í stað „stjórnmálaflokks“ í 1. mgr. 106. gr. komi: stjórnmálasamtaka. 

32. gr. 

2. mgr. 109. gr. (sbr. lög nr. 66/1984) orðist svo: 

Yfirkjörstjórn skal tafarlaust senda landskjörstjórn skýrslu um atkvæðatölur. Skal þar 

tilgreina hvernig atkvæði hafa fallið á hvern lista fyrir sig og atkvæðatölur hvers 

frambjóðanda. Enn fremur tölu kjósenda á kjörskrá. Landskjörstjórn lætur yfirkjörstjórn- 
um í té eyðublöð undir þessar skýrslur. 

33. gr. 
111. gr. laganna (sbr. lög nr. 66/1984) orðist svo: 

Úthlutun þingsæta skv. kosningaúrslitum í kjördæmum. 
Þingsætum hvers kjördæmis skv. a- og b-liðum fyrri mgr. 5. gr. skal í fyrstu úthluta sem 

hér segir: 

1. Deila skal tölu gildra atkvæða í hverju kjördæmi með þingsætatölu þess og kallast 

útkoman kjördæmistala. Brot úr heilli tölu skal fella niður. 

2. Fyrst skal úthluta þingsæti þeim lista sem flest atkvæði hefur hlotið. Frá atkvæðum hans 

skal síðan draga kjördæmistöluna. Næst hlýtur sá listi þingsæti sem nú hefur hæsta 

atkvæðatölu o.s.frv. Með atkvæðatölu lista er átt við atkvæði sem listinn hlaut að 

frádreginni kjördæmistölu svo oft sem hann hefur hlotið þingsæti. 

3. Úthluta skal skv. ákvæðum þessarar greinar svo mörgum þingsætum að nemi %á af 

þingsætatölu kjördæmisins. Ef þá stendur á broti skal velja næstu heila tölu fyrir ofan. 

Nú hefur sá listi, sem fæst atkvæði hlaut, færri atkvæði en nemur 24 kjördæmistölunnar 

og á hann þá ekki tilkall til þingsætis skv. þessari grein. Skal þá draga atkvæði listans frá 

gildum atkvæðum í kjördæminu og reikna kjördæmistöluna að nýju. Eigi ákvæði þessarar 

mgr. þá við þann lista, sem næstfæst atkvæði hlaut, skal beita því á ný, og svo oft sem þarf. 

Ákvörðun kjördæmistölu með þessum hætti skal lokið áður en úthlutun þingsæta skv. fyrri 
mgr. hefst. 

34. gr. 

112. gr. laganna (sbr. lög nr. 66/1984) orðist svo: 

Skipting óráðstafaðra þingsæta. 

Þingsætum skv. 5. gr., sem hefur ekki enn verið úthlutað til lista, skal skipta milli 
landsframboða samkvæmt ákvæðum þessarar greinar. Við þá skiptingu koma til álita þau 

landsframboð ein sem hlotið hafa þingsæti skv. 111. gr. - 

Til þess að finna hvernig skipta ber þingsætum skv. fyrri mgr. þessarar greinar milli 

landsframboða skal fara þannig að: 

1. Atkvæðum þeim, sem greidd hafa verið hverju landsframboði, skal deila með tölu sem 

er1,2,30.s.frv. hærri en tala þeirra þingsæta sem það hefur þegar hlotið skv. ákvæðum 

111. gr. Útkomutölurnar eru skráðar fyrir hvert framboð. 
2. Þá skal úthluta þingsætum til landsframboða, einu í senn. Fyrst fer sæti til þess 

landsframboðs sem hæsta útkomutölu hefur. Þá tölu skal síðan fella niður. Næst fer 
þingsæti til þess landsframboðs sem nú hefur hæsta útkomutölu o.s.frv. uns öllum 
þingsætum hefur verið úthlutað.
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35. gr. 
113. gr. laganna (sbr. lög nr. 66/1984) orðist svo: 

Úthlutun þingsæta skv. kosningaúrslitum á landinu öllu. 

Listar sem til álita koma. Við úthlutun þingsæta, sem hefur verið skipt á milli 

landsframboða skv. 112. gr., koma til álita þeir listar einir sem hlotið hafa atkvæði sem nema 

a.m.k. þriðjungi kjördæmistölu eins og hún var fyrst reiknuð skv. 111. gr. Þá skal einungis 

ráðstafa þingsæti í kjördæmi sem hefur ekki þegar hlotið fulla þingsætatölu. 

Ákvörðun kjördæmistölu. Kjördæmistölu skal einungis miða við þá lista sem til álita 

koma við frekari úthlutun þingsæta skv. þessari grein. Í því skyni skal fylgja eftirfarandi 

reglum: 
a. Áður en úthlutun hefst skal reikna kjördæmistölur að nýju og nú að frádregnum 

atkvæðum og þingsætum þeirra lista sem ekki eiga rétt til sæta skv. þessari grein. 

b. Finna skal atkvæðatölu lista við frekari úthlutun með því að draga frá atkvæðum hans 

hina nýju kjördæmistölu skv. a-lið svo oft sem listinn hefur hlotið þingsæti. 

c. Þegar þingsæti er úthlutað til lista skv. þessari grein skal lækka atkvæðatölu hans sem 

nemur kjördæmistölu hverju sinni. 

d. Kjördæmistölur og atkvæðatölur lista, sbr. a- og b-liði. skal reikna að nýju jafnóðum og 

hvert landsframboð hlýtur fulla tölu þingsæta. 
Áfangar við úthlutun þingsæta. Þingsætum skv. þessari grein skal úthluta í fjórum 

áföngum. Úthluta skal sæti hverju sinni til þess lista sem hefur hæst hlutfall atkvæðatölu af 

kjördæmistölu. Halda skal áfram úthlutun innan hvers áfanga svo lengi sem unnt er og ljúka 

henni og ákvörðun kjördæmistölu, ef þörf krefur, áður en úthlutun samkvæmt næsta áfanga 

hefst: 
1. áfangi: Fyrst skal úthluta þingsætum til lista með atkvæðatölu sem nemur Ys af 

kjördæmistölu eða meira. Þessum áfanga lýkur jafnskjótt og ekki finnast fleiri slíkar 

atkvæðatölur, enda hafi ákvæði d-liðar 2. mgr. áður verið beitt ef við á. 

áfangi: Næst skal ráðstafa einu þingsæti, ef unnt er, til hvers kjördæmis sem ekki hlaut 

úthlutun í fyrsta áfanga. Í þessum áfanga skal þó ganga fram hjá lista hafi hann ekki 

fengið a.m.k. 7% gildra atkvæða í kjördæmi sínu. 
áfangi: Þá skal ljúka úthlutun í öllum kjördæmum. 

4. áfangi: Loks skal úthluta þingsæti skv. c-lið fyrri mgr. 5. gr. Kemur það í hlut þess 

landsframboðs sem nú skortir þingsæti að lokinni skiptingu sæta skv. 112. gr. Skal út- 

hluta sætinu skv. stafliðum a-e: 

a. Finna skal hvað atkvæði þeirra lista, sem til greina koma, sbr. 1. mgr., nema hárri 

hlutfallstölu af kjördæmistölu eins og hún var fyrst reiknuð skv. þessari grein. 

b. Hlutfallstölurnar skal leggja saman og deila samtölu þeirra með tölu þingsæta sem 

landsframboðið á að fá skv. 111. og 112. gr. og nefnist útkoman meðalhluttall. 

c. Ákvarða skal nýja kjördæmistölu í þessum áfanga með því að margfalda kjördæmis- 

tölu skv. a-lið með meðalhlutfalli. 

d. Reikna skal listunum atkvæðatölur að nýju. Er það gert með því að draga frá 

atkvæðum hvers lista kjördæmistölu skv. c-lið, jafnoft og listinn hefur hlotið 

þingsæti. 

e. Þingsætinu skal úthluta þeim lista framboðsins sem nú hefur hæst hlutfall atkvæða- 

tölu af kjördæmistölu skv. c-lið. Telst það til þess kjördæmis þar sem sá listi var 

boðinn fram. 

|
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) 

36. gr. 
114. gr. laganna (sbr. lög nr. 66/1984) orðist svo: 

Takist ekki að fylla tölu þingsæta í kjördæmi með ákvæðum 3. tölul. 3. mgr. 113. gr. 

skal ljúka úthlutun í hverju slíku kjördæmi eftir reglum 1. og 2. tölui. Í1l. gr. þrátt fyrir
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skiptingu þingsæta skv. 112. gr. Uthluta skal þingsæti skv. c-lið fyrri mgr. 5. gr. til eins þeirra 
landsframboða sem nú skortir þingsæti. Ákvarða skal hlutfallstölur fyrir hvert landsframboð 

um sig samkvæmt ákvæðum a til e-liða 4. tölul. 3. mgr. 113. gr. Hlýtur sá listi sætið sem þá 
hefur hæsta hlutfallstölu. 

Ef tvær eða fleiri tölur eru jafnháar þegar að þeim kemur við úthlutun skv. þessum 
kafla skal hluta um röð þeirra. 

Nú eru of fá nöfn á lista til þess að unnt sé að ljúka úthlutun til hans skv. þessum kafla 

og skal þá ganga fram hjá þeim lista. 
Ef einungis einn listi er í kjöri hlýtur hann öll þingsæti kjördæmisins. 

37. gr. 
116. gr. laganna (sbr. lög nr. 66/1984) orðist svo: 
Þegar landskjörstjórn hefur úthlutað þingsætum skv. 111.-115. gr. skal hún tafarlaust fá 

hinum kjörnu þingmönnum og að svo stöddu jafnmörgum varaþingmönnum kjörbréf, samið 

skv. fyrirmynd er dómsmálaráðuneytið segir fyrir um, og senda ráðuneytinu tilkynningu um 

úrslit kosninganna. Birta skal nöfn hinna kjörnu þingmanna í B-deild Stjórnartíðinda. 

38. gr. 

117. gr. (sbr. lög nr. 66/1984) orðist svo: 
Landskjörstjórn sendir Hagstofunni skýrslu um kosninguna ritaða á eyðublað er 

Hagstofan lætur í té. 

39. gr. 

Í stað „hefur“ í 1. málsl. 118. gr. (sbr. lög nr. 66/1984) komi: hafa. 

40. gr. 
Í stað orðanna „samkvæmt ákvæðum 112. gr. og endurúthluta þingsætum samkvæmt 

ákvæðum 113. gr. og 114. gr.“ í 119. gr. laganna komi: skv. 111. gr. og úthluta þingsætum að 
nýju skv. 112. og 113. gr. 

. 41. gr. 

A ettir 1. málsl. 3. mgr. 120. gr. (sbr. lög nr. 66/1984) komi nýr málsliður, svo 
hljóðandi: Í kaupstöðum, þar sem kjördeildir eru fleiri en ein, kemur yfirkjörstjórn 
kaupstaðar í stað undirkjörstjórna. 

42. gr. 

Í stað „sbr. 121. og 122. gr.“ í 121. gr. (sbr. lög nr. 66/1984) komi: sbr. 128. og 129. gr. 

43. gr. 

125. gr. (sbr. lög nr. 66/1984) breytist þannig: 

a. Í stað „flokksmerki“ í 4. og 5. tölul. komi: merki stjórnmálasamtaka. 

b. Í stað „heimilisfastan“ í 6. tölul. komi: eiga lögheimili. 

44. gr. 

128. gr. (sbr. lög nr. 66/1984) breytist þannig: 

a. Á undan „yfirkjörstjórn“ í 1. mgr. komi: landskjörstjórn og. 

b. 4. mgr. orðist svo: 

Ef þingmaður hefur verið í kjöri á tveimur listum í kjördæmi eða kjördæmum við 

hinar sömu alþingiskosningar úrskurðar Alþingi kosningu hans ógilda. 

c. 5. mgr. falli niður.
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45. gr. 

1. mgr. 130. gr. laganna orðist svo: 
Varamenn þingmanna í kjördæmi taka þingsæti eftir reglum þeim er greinir í 115. gr. 

þegar þingmenn þess lista, sem þeir eru kosnir á, falla frá eða forfallast og án tillits til þess 
hver þingmaður listans það er. Forfallist varamaður sökum veikinda eða annars, segi hann 
af sér, missi kjörgengi eða falli frá tekur sá varamannssæti sem næstur er í röðinni (sbr. 

ákvæði 115. gr.) og ekki var áður varamaður. 

46. gr. 
133. gr. (sbr. lög nr. 66/1984) breytist þannig: 

a. 2. tölul. orðist svo: Ef maður býður sig fram á fleiri listum en einum. 
b. 9. tölul. falli niður. 

47. gr. 

2. tölul. 134. gr. (sbr. lög nr. 66/1984) orðist svo: 
Ef kjörstjórnarmaður eða starfsmaður utankjörfundarkjörstjóra sem aðstoð veitir, sbr. 

66. og 88. gr., segir frá því hvernig kjósandi, sem hann hefur aðstoðað, hefur greitt atkvæði. 

48. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Þegar lög þessi hafa öðlast gildi skal fella meginmál þeirra, svo og ákvæði laga nr. 6 6. 
apríl 1966, nr. 48 30. apríl 1968, nr. 155. apríl 1974, nr. 9031. desember 1981, nr. 4 15. mars 

1983 og nr. 66 1. júní 1984, allra um breyting á lögum um kosningar til Alþingis, nr. 52 14. 

ágúst 1959, inn í þau lög og gefa þau út svo breytt. 

Ákvæði til bráðabirgða. 
Kjördagur við almennar alþingiskosningar árið 1987 skal vera laugardagurinn 25. apríl. 

Við þær kosningar skal frestur til að koma fram með kæru vegna kjörskrár, sbr. 20. gr. 
laga þessara, vera til 6. apríl og skal sveitarstjórn skera úr aðfinnslum við kjörskrána á fundi, 
sbr. 1. mgr. 21. gr., eigi síðar en 13. apríl. 

Gjört í Reykjavík, 5. mars 1987. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.5.) Jón Helgason. 

23. september 1986 Nr. 3 

LOG 

um fjáröflun til vegagerðar. 

Forseti Íslanns 

gjörir kunnugt: Að ég samkvæmt 9. gr. laga nr. 19 30. apríl 1986 hef látið fella meginmál 

laga nr. 19 30. apríl 1986 inn í lög nr. 79 6. september 1974, um fjáröflun til 

vegagerðar, og gef þau út svo breytt: 

l. gr. 

Greiða skal sérstakt innflutningsgjald — bensíngjald — af bensíni er fellur undir 

tollskrárnúmer 27.10.19. Gjald þetta skal frá og með 1. október 1985 nema 9.54 kr. af 
hverjum lítra.
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Í) 2. gr. 
Gjald skv. 1. gr. skal innheimt til ríkissjóðs. Tekjum skv. lögum þessum skal einungis 

varið til vegagerðar samkvæmt vegáætlun. 

3. gr. 
Heimilt er að ákveða með reglugerð, að innflytjendur fái gjaldfrest á greiðslu 

innflutningsgjalds af bensíni, er miðist við sölu birgða. Sömuleiðis má með reglugerð setja 

ákvæði um endurgreiðslu á innflutningsg jaldi af bensíni, er sönnur eru færðar á. að hafi ekki 

verið notað eða verði ekki notað til bifreiða. Má í reglugerðinni setja ákvæði, er takmarki 

endurgreiðslu við ársnotkun, er nemi að minnsta kosti 250 lítrum hjá hverjum notanda, svo 

og aðrar takmarkanir, er nauðsynlegar þykja til að tryggja, að heimildin til endurgreiðslu 

gjaldsins nái réttum tilgangi. 
d. gr. 

A 

Af bifreiðum, sem nota annan orkugjafa en bensín og eru allt að 4 000 kg að leyfðri 

heildarþyngd, skal frá og með árinu 1986 greiða árlega þungaskatt sem hér segir: 

Fyrir bifreiðar, sem eru allt að 1 000 kg að eigin þyngd skal greiða árgjald að fjárhæð 

36 000 kr. Sé eigin þyngd bifreiðar 1 000 kg til 2 000 kg skal árgjaldið vera 46 016 kr. Et 

eigin þyngd bifreiðar er 2 000 kg eða meira skal árgjaldið hækka um 2 633 kr. fyrir hver 200 

kg eða minna sem eigin þyngd hennar er meira en 2 000 kg. 

Af bifreiðum, sem ekið er gegn gjaldi samkvæmt löggiltum mælum, skal árgjaldið vera 

30% hærra en að framan greinir. 
Eigendur bifreiða er um getur í 1. mgr. geta að eigin vali greitt þungaskatt í formi g gjalds 

fyrir hvern ekinn kílómetra skv. ökumæli, sbr. B-lið þessarar greinar, í stað árgjalds. Gjald 

fyrir hvern ekinn kílómetra skal þá vera það sama og innheimt er af bifreiðum sem eru að 

leyfðri heildarþyngd 4,0—4,9 tonn. 

B 
Af bifreiðum, sem nota annan orkugjafa en bensín og eru 4 000 kg eða meira að leyfðri 

heildarþyngd, skal þungaskattur greiðast í formi gjalds fyrir hvern ekinn kílómetra 
samkvæmt ökumæli og koma í stað árlegs þungaskatts skv. A-lið þegar bifreiðar eiga í hlut. 

Af tengi- og festivögnum, sem eru 6 000 kg eða meira að leyfðri heildarþyngd, greiðist 

þungaskattur á sama hátt. 

Kílómetragjald skv. 1. mgr. þessa stafliðar skal vera sem hér segir: 

Leyft heildarþyngd Gjald fyrir hvern Leyfð heildarþyngd Gjald fyrir hvern 

bifreiðar, ekinn km, bifreiðar, ekinn km. 

tonn kr. tonn kr. 

4,0- 4,9 2,47 15,0-15,9 5,25 

5,0- 5,9 2,63 16,0-16,9 5,67 

6,0- 6,9 2,84 17,0-17,9 6,08 

1,0- 7,9 2,98 18,0-18,9 6.45 

8,0— 8,9 3,11 19,0-19,9 6,94 

9,0— 9,9 3,25 20,0-20,9 1,31 

10,0-10,9 3,45 21,0-21,9 7,73 

11,0-11,9 3,58 22,0-22,9 8,22 

12,0-12,9 4,03 23,0-23,9 8,61 

13,0-13,9 4,41 24,0-24,9 9,00 

14,0-14,9 4,88 25.0 og þyngri 0.44 

Ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi getur ráðherra ákveðið að gjaldskylda bifreiðar, 
festi- eða tengivagns miðist við aðra þyngd en leyfða heildarþyngd, svo sem ef leyfð
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heildarþyngd nýtist ekki til fulls. Þá er ráðherra heimilt að ákveða að gjaldið skuli vera allt 

að 70% lægra fyrir akstur fólksflutningabifreiða, sem sannanlega á sér stað vegna 
sérleyfisaksturs eða aksturs almenningsvagna í þéttbýli. 

Ráðherra er og heimilt að ákveða að veittur skuli allt að 10% afsláttur af þungaskatti 

innheimtum samkvæmt ökumæli (kílómetragjaldi) sem fellur á akstur vöruflutningabifreiða, 

þ. m. t. festi- og tengivagnar, umfram 25 000 km á ári, allt að 20% afslátt af akstri þessara 
ökutækja umfram 35 000 km á ári og allt að 50% afslátt af akstri þeirra umfram 45 000 km á 
ári. Af akstri annarra bifreiða má afsláttur þessi nema allt að 10% af akstri umfram 25 000 
km á ári og allt að 20% af akstri umfram 45 000 km á ári. 

Ökumælar skulu settir í bifreiðar, festi- eða tengivagna á kostnað eigenda þeirra. Um 

tegundir og útbúnað mæla, ísetningu þeirra, álestur, viðgerðir og eftirlit skal kveðið á í 

reglugerð. 
Ráðherra getur, ef sérstaklega stendur á, veitt undanþágu frá því að ökumælisskyld 

bifreið, festi- eða tengivagn sé útbúin ökumæli enda fari ákvörðun þungaskatts fram á annan 

jafntryggan hátt. 

C 
Af bifreiðum, sem skrásettar eru erlendis og nota annan orkugjafa en bensín og eigi er 

ætlað að vera hérlendis lengur en fjóra mánuði í senn, skal greiða þungaskatt samkvæmt 

nánari ákvörðun ráðherra í reglugerð. Sama á við um tengi- og festivagna, sem að leyfðri 
heildarþyngd eru 6 tonn eða meira og skrásettar eru erlendis. Við ákvörðun fjárhæðar 

þungaskatts af gjaldskyldum ökutækjum samkvæmt þessum staflið skal höfð hliðsjón af 

fjárhæð þungaskatts samkvæmt A- og B-lið þessarar greinar eftir því sem við á. 
Sé bifreið, sem skrásett er erlendis, lengur hér á landi en fjóra mánuði í senn skulu 

ákvæði A- og B-liðar þessarar greinar gilda um hana, eftir því sem við getur átt. 

5. gr. 

Bifreið, sem í bifreiðaskrá er talin nota annað eldsneyti en bensín, skal talin vera slík, 
hvað skatti viðvíkur, þangað til eigandi eða umráðamaður sannar fyrir lögreglustjóra 

(bifreiðaeftirliti), að hún noti þar eftir bensín fyrir eldsneyti. 
Eigandi eða umráðamaður bensínbifreiðar, sem setur í bifreið sína hreyfil, er notar 

annað eldsneyti en bensín, skal tilkynna lögreglustjóra (bifreiðaeftirliti) breytinguna 
jafnskjótt og hún kemur til framkvæmda. 

Nú kemur í ljós, að bifreið notar annað eldsneyti en bensín, en hún hefur ekki verið 
skráð sem slík og skal þá, hvað skattinn snertir, telja, að hún hafi verið þannig frá síðustu 
aðalskoðun, nema eigandi eða umráðamaður sanni, að svo hafi ekki verið. 

Ráðherra er heimilt að fella niður þungaskatt skv. 4. gr. af bifreiðum sem nota innlenda 

orkugjafa í tilraunaskyni, þó aldrei lengur en í eitt ár. Þá er honum heimilt að kveða svo á að 

af bifreiðum þessum skuli greiða að tilraunatímabilinu loknu allt að 50% lægri þungaskatt en 

kveðið er á um í 4. gr. 
Verði ágreiningur um gerð bifreiðar sker ráðherra úr. 

6. gr. 
Bensíngjald samkvæmt 1. gr., þungaskattur skv. A- og B-lið 4. gr. og dagsektir skv. 7. 

gr. skulu vera grunntaxtar. Ráðherra er heimilt að hækka gjöld þessi allt að því að þau hækki 

í réttu hlutfalli við þá hækkun sem kann að verða á vísitölu byggingarkostnaðar, sbr. lög nr. 

18 23. mars 1983. Grunntaxti bensíngjalds, þungaskatts og dagsekta er miðaður við vísitölu 
1. október 1985, þ. e. 229 stig. 

Heimilt er ráðherra að láta hækkun, er hann kann að ákveða á bensíngjaldi skv. 1. mgr. 

þessarar greinar, ná til bensínbirgða sem til eru í landinu þegar hækkunin tekur gildi. Getur
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ráðherra ákveðið að þeir sem hafa bensín til umráða, er hækkun tekur gildi, séu skyldir til að 

tilkynna það innheimtumanni ríkissjóðs og aðstoða hann við könnun birgða sé þess óskað. 

Útsöluverð á bensíni skal hækka sem nemur bensíngjaldi. 

> 
a 

Gjalddagi skatts þess, sem um ræðir í A-lið 4. gr., er 1. janúar árlega, en eindagi 1. 
apríl, og skal skatturinn innheimtast fyrir hvert ár þar sem bifreið er skráð í ársbyrjun. 

Skattskyldan telst frá afhendingu skráningarmerkis ef um nýskráða bifreið er að ræða ella 

frá 1. janúar það ár sem skattur er greiddur. Skatturinn reiknast fyrir heila mánuði þannig. 

að 15 dagar eða fleiri teljast heill mánuður en færri dögum skal sleppt. 

Skattinn skal sá greiða sem er skráður eigandi á gjalddaga eða síðast var það, ef bifreið 

er afskráð sem ónýt. Hafi bifreið skipt um eiganda án þess að það hafi verið tilkynnt til 

skráningar hvílir greiðsluskyldan jafnframt á hinum nýja eiganda. 

Lækka skal eða endurgreiða þungaskatt að réttri tiltölu hafi skattskyld bifreið verið 

afskráð sem ónýt eða skráningarmerki bifreiðar verið afhent lögreglustjóra í skráningarum- 

dæmi hennar til geymslu í a. m. k. 30 daga samfellt. 

Eigendur jeppabifreiða eiga rétt á endurgreiðslu á helmingi skatts skv. A-lið 4. gr. sanni 
þeir með vottorði frá hlutaðeigandi skattstjóra, að þeir hafi haft meiri hluta atvinnutekna 
sinna næstliðið ár, að frádregnum kostnaði við öflun þeirra, af búrekstri, svo og lýsi því yfir, 

að bifreiðarnar hafi verið notaðar næstliðið ár að mestu eða öllu leyti við landbúnaðarstörl. 

B 
Þungaskatt skv. B-lið 4. gr. skal greiða þrisvar á ári eftir á og eru gjalddagar skattsins 

11. febrúar, 11. júní og 11. október ár hvert en eindagi síðasti dagur næsta máraðar eftir 

gjalddaga. Skatturinn skal greiðast fyrir hvert gjaldtímabil þar sem bifreið er skráð þegar 

álestur fer fram. 
Eigandi eða umráðamaður bifreiðar skal, án sérstakrar tilkynningar, koma með bifreið 

sína til eftirlitsmanns fjármálaráðuneytis eða bifreiðaeftirlits á síðustu 20 dögum hvers 
gjaldtímabils, þ. e. á tímabilinu 20. janúar til 10. febrúar, 20. maí til 10. júní og 20. 

september til 10. október ár hvert og láta lesa á og skrá stöðu ökumælis. 
Ef taka þarf ökumæli úr bifreið til viðgerðar skal setja annan ökumæli í stað hans. Nú 

verður því ekki við komið og er þá heimilt að veita tímabundna heimild til aksturs 
bifreiðarinnar gegn greiðslu daggjalds, sem innheimtumaður ákveður. Við slíka ákvörðun er 

honum heimilt að miða við meðaltal ekinna kílómetra á dag á næstliðnu álesturstímabili 

samkvæmt álestursbók eða sambærilegu tímabili fyrra árs enda teljist það eðlilegt eftir 

atvikum. 

Sé ekki komið með bifreið eða vagn til álesturs á tilskildum tíma skal það varða eiganda 

eða umráðamann viðurlögum og falla þau á án sérstakrar tilkynningar. Viðurlög þessi skulu 

vera 120 kr. á dag frá lokum álesturstímabils í allt að 30 daga. Skal innheimta þeirra ekki 
falla niður þó álestur fari síðar fram. 

C 
Þungaskatt skv. C-lið 4. gr. skal greiða við komu bifreiðar eða vagns til landsins enda sé 

ökutækið ekki útbúið fullnægjandi ökumæli. Sé ökutækið útbúið ökumæli skal leðið á hann 

við komu og aftur við brottför og innheimta þungaskatt í samræmi við það. 

Ráðherra er heimilt í reglugerð að kveða nánar á um fyrirkomulag ákvörðunar og 

innheimtu þungaskatts af gjaldskyldum ökutækjum samkvæmt C-lið 4. gr.
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8. gr. 

Innheimtu bensíngjalds og þungaskatts annast lögreglustjórar, en í Reykjavík tollstjóri, 
og fer um reikningsskil eftir því sem ráðherra skipar fyrir. Bensíngjald skal innheimt með 
aðflutningsgjöldum og njóta sömu lögverndar og þau. 

9. gr. 
Við aðalskoðun bifreiðar ár hvert skal eigandi hennar eða umráðamaður færa sönnur á 

að greiddur hafi verið af henni allur sá þungaskattur sem gjaldfallinn er á skoðunardegi. Að 
öðrum kosti skal skoðunarmaður neita um skoðun á henni, taka af henni skráningarmerki 

og afhenda þau lögreglustjóra, en lögreglustjóri skal ekki afhenda þau aftur fyrr en færðar 

hafa verið sönnur á greiðslu skattsins. 
Skráning og/eða umskráning bifreiðar skal ekki fara fram nema þungaskattur af 

bifreiðinni skv. 4. gr. sé greiddur til næsta gjalddaga, en til umskráningardags sé um 
þungaskatt samkvæmt ökumæli að ræða. 

Óheimilt er að skipa út gjaldskyldu ökutæki skv. C-lið 4. gr. nema sannað sé að 
þungaskattur af því hafi verið greiddur. 

Sé ekki komið með bifreið til skoðunar eða gjöld af henni ekki greidd á réttum 

gjalddaga skal lögreglustjóri eftir kröfu skattheimtumanns eða skoðunarmanns stöðva 

bifreiðina hvar sem hún fer og taka merki hennar til geymslu svo sem að framan segir. 

Þá skal það varða eiganda og/eða umráðamann viðurlögum er samsvarar allt að 10 000 
km akstri á mánuði sé ökumælir óvirkur, innsigli rofið eða ekki er komið með bifreið eða 

vagn til álesturs á tilskildum tíma. Fyrir ítrekað brot mega viðurlög þessi samsvara allt að 

15 000 km akstri á mánuði. Þá skal og heimilt að taka bifreið eða vagn úr umferð sé 
öÖkumælir ekki settur í á tilskildum tíma eða ekki er komið með bifreið eða vagn til álesturs á 

tilskildum tíma. Á sama hátt er heimilt að taka úr umferð bifreið eða vagn hafi ökumælir 

verið misnotaður, innsigli í honum rofið eða önnur brot framin gegn lögum þessum eða 

reglugerðum settum samkvæmt þeim. 

10. gr. 
Ráðherra er heimilt að ákveða með reglugerð, að greiða skuli sérstakt umferðargjald til 

ríkissjóðs af bifreiðum sem fara um tiltekna vegi eða brýr. 

11. gr. 

Séu gjöld samkvæmt lögum þessum ekki greidd í síðasta lagi á eindaga skal greiða 
ríkissjóði dráttarvexti af því sem ógreitt er, talið frá og með gjalddaga. Dráttarvextir eru þeir 
sömu og hjá innlánsstofnunum, sbr. 13. gr. laga nr. 10 29. mars 1961 og ákvörðun 

Seðlabanka Íslands á hverjum tíma. Dráttarvextir reiknast með sama hætti og hjá 
innlánsstofnunum. 

Þungaskatti, dagsektum og viðurlögum fylgir lögtaksréttur. Skal bifreiðin vera að veði 
fyrir gjöldum þessum og skal það veð ganga fyrir öðrum veðum. 

Ráðherra er heimilt að kveða nánar á um framkvæmd laga þessara í reglugerð. 

Gjört í Reykjavík, 23. september 1986. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Þorsteinn Pálsson.
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LOG 

um Þróunarsjóð fyrir Færeyjar, Grænland og Ísland. 

Forseri ÍsLANDS AÐ 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

Stofna skal Þróunarsjóð fyrir Færeyjar, Grænland og Ísland (hin vestlægu Norðurlönd) 
samkvæmt samningi milli ríkisstjórna Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar 

og landsstjórna Færeyja og Grænlands sem undirritaður var á Höfn í Hornafirði hinn 19. 
ágúst 1986. 

2. gr. 

Sjóðurinn skal undanþeginn ákvæðum laga nr. 63/1979, um skipan gjaldeyris- og 

viðskiptamála, svo og annarra laga er setja kunna hömlur á greiðslur í erlendum gjaldeyri, 

gjaldeyrisviðskipti eða heimildir til lántöku erlendis, að svo miklu leyti sem slík ákvæði 

hindra eða torvelda starfsemi sjóðsins eða efndir skuldbindinga hans. 

3. gr. 
Sjóðurinn skal vera undanþeginn aðstöðugjaldi, landsútsvari, tekju- og eignarskatti, 

svo og öðrum gjöldum sem lögð kunna að vera á tekjur, eignir eða veltu til ríkis eða 

sveitarfélaga. 

4. gr. 

Lánssamningar, sem sjóðurinn er aðili að, skulu vera undanþegnir stimpilgjöldum og 

öðrum gjöldtil hins opinbera. 

5. gr. 
Lög þessi öðlast gildi um leið og samningur um stofnun Þróunarsjóðs fyrir Færeyjar, 

Grænland og Ísland (hin vestlægu Norðurlönd). 

Gjört í Reykjavík, 19. febrúar 1987. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.)   
Steingrímur Hermannsson. 

  

Stjórnartíðindi A 1, nr. 14. Útgáfudagur 5. mars 1987.
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LOG 

um breyting á lögum nr. 79/1974, um fjáröflun til vegagerðar, 

sbr. lög nr. 19/1986, um breyting á þeim lögum. 

ForseTi ÍsLanDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

1. mgr. A-liðar 7. gr. laganna orðast svo: 
Þungaskatt samkvæmt A-lið 4. gr. skal greiða tvisvar á ári. Gjalddagar skattsins eru 1. 

janúar vegna gjaldtímabilsins 1. janúar til 30. júní og 1. júlí vegna gjaldtímabilsins 1. júlí til 

31. desember en eindagi síðasti dagur næsta mánaðar eftir gjalddaga. Skatturinn skal 

innheimast fyrir hvert gjaldtímabil þar sem bifreið er skráð á gjalddaga. Skattskyldan telst 
frá afhendingu skráningarmerkis ef um nýskráða bifreið er að ræða, ella frá 1. janúar það ár 
sem skattur er greiddur. Skatturinn reiknast fyrir heila mánuði þannig að 15 dagar eða fleiri 
teljast heill mánuður en færri dögum skal sleppt. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi og koma fyrst til framkvæmda við innheimtu þungaskatts 
vegna ársins 1987. 

Gjört í Reykjavík, 2. mars 1987. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) Þorsteinn Pálsson. 
  

S. febrúar 1987 Nr. 6 

FORSETA ÚRSKURÐUR 
um sendiráð, fastanefndir hjá alþjóðastofnunum 

og sendiræðisskrifstofur. 

Forseti ÍsLanDs 

gerir kunnugt: Samkvæmt fyrirmælum 4. gr. laga nr. 39 frá 16. apríl 1971 um utanríkisþjón- 
ustu Íslands eru hér með sett eftirfarandi ákvæði: 

1. Íslensk sendiráð skulu vera í Kaupmannahöfn, Osló, Stokkhólmi, London, París, 

Moskva, Bonn, Brussel og Washington. Fastanefndir skulu vera í Genf og New York, 

og aðalræðisskrifstofa í New York.
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2. Umdæmi stofnana þeirra sem nefndar eru í 1. lið hér að framan skulu vera sem hér 
segir: , 

a. Kaupmannahöfn. Auk Danmerkur skal umdæmi sendiráðsins vera Ítalía, Tyrkland 

b. 
og Ísrael. 

Osló. Auk Noregs skal umdæmi sendiráðsins vera Alþýðulýðveldið Pólland og 

Alþýðulýðveldið Tékkóslóvakía. 
Stokkhólmur. Auk Svíþjóðar skal umdæmi sendiráðsins vera Finnland, Sambands- 

lýðveldið Júgóslavía, Albanía og Saudi Arabia. 

London. Auk Stóra Bretlands og Norður-Írlands skal umdæmi sendiráðsins vera 

Lýðveldið Írland, Holland og Nígería. 
. París. Auk Frakklands skal umdæmi sendiráðsins vera Grænhöfðaeyjar, Spánn og 
Portúgal. Forstöðumaður sendiráðsins skal vera fastafulltrúi Íslands hjá Efna- 
hagssamvinnu- og þróunarstofnuninni (OECD) og hjá Menningarmálastofnun 

Sameinuðu þjóðanna (UNESCO). 
. Moskva. Auk Sovétríkjanna skal umdæmi sendiráðsins vera Alþýðulýðveldið 
Búlgaría, Alþýðulýðveldið Rúmenía, Alþýðulýðveldið Ungverjaland, Þýska alþýðu- 

lýðveldið og Alþýðulýðveldið Mongólía. 
. Bonn. Auk Sambandslýðveldisins Þýskalands skal umdæmi sendiráðsins vera 

Austurríki, Sviss, Grikkland og Vatikanið. 

Brussel. Auk Belgíu skal umdæmi sendiráðsins vera Luxembourg. 

Forstöðumaður sendiráðsins skal vera sendiherra hjá Efnahagsbandalagi Evrópu og 

fastafulltrúi í Norður-Atlantshafsráðinu. 

Tvær skrifstofur skulu vera í Brussel: 

1) fyrir sendiráðið í Belgíu og Luxembourg og hjá Efnahagsbandalagi Evrópu. 
2) fyrir fastanefnd Íslands hjá Norður-Atlantshafsráðinu. 
Washington. Auk Bandaríkja Ameríku skal umdæmi sendiráðsins vera Kanada, 

Mexíkó, Brasilía, Argentína, Chile, Perú, Kólombía, Venezuela og Barbados. 

. Genf. Forstöðumaður fastanefndarinnar í Genf skal vera fastafulltrúi hjá Evrópu- 
skrifstofu Sameinuðu þjóðanna og öðrum alþjóðastofnunum sem aðsetur hafa í 

Genf. Hann skal einnig vera fastafulltrúi hjá Fríverslunarsamtökum Evrópu (EFTA) 
og auk þess sendiherra í Keníu, Tansaníu, Egyptalandi og Eþíópíu. 

New York. Forstöðumaður fastanefndarinnar í New York skal vera fastafulltrúi 

Íslands hjá höfuðstöðvum Sameinuðu þjóðanna og auk þess sendiherra á Kúbu og 

Bahamaeyjum. 
3. Ráðherra getur ákveðið að sendiherra í utanríkisþjónustunni með búsetu í Reykjavík 

skuli vera sendiherra í fjarlægjum löndum, fyrst og fremst Asíu og Afríku eftir því sem 

nauðsyn kann að krefja. 

4. Starfsmaður utanríkisþjónustunnar með búsetu í Reykjavík skal vera fastafulltrúi 

Íslands hjá Evrópuráðinu. 
5. Úrskurður þessi skal taka gildi við undirskrift og um leið fellur úr gildi forsetaúrskurður 

nr. 17 frá 8. febrúar 1980. 

Gjört í Reykjavík, 5. febrúar 1987. 

Vigdís Finnbogadóttir.   
Matthías Á. Mathiesen. 

  

Stjórnartíðindi A 2, nr. 5—6. Útgáfudagur 16. mars 1987.
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LÖG 
um stofnun hlutafélagsbanka um Útvegsbanka Íslands. 

Forseri ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

Ríkisstjórnin skal beita sér fyrir stofnun hlutafélagsbanka um Útvegsbanka Íslands og 

skal hlutverk hlutafélagsbankans vera að hafa á hendi hvers konar viðskiptabankastarfsemi 
og starfsemi í tengslum við hana. Stefnt skal að því að hlutafé hlutafélagsbankans verði allt 
að 1000 milljónum króna. Í þessu skyni er ríkisstjórninni heimilt: 

a. Að leggja Útvegsbanka Íslands, þ.e. eignir, skuldir og skuldbindingar bankans, til hins 

nýja hlutafélagsbanka, sbr. þó 2. mgr. 6. gr. 
b. Að leggja fram í reiðufé allt að 800 milljónum króna sem hlutafé í hinum nýja 

hlutafélagsbanka, sbr. þó c-lið hér á eftir. Ríkissjóði skal heimilt að taka lán í 

Seðlabanka Íslands til að fjármagna hlutafjárframlag sitt og er í því skyni heimilt að 

víkja frá ákvæðum 2. mgr. 10. gr. laga nr. 36/1986, um Seðlabanka Íslands, varðandi 
lánstíma. 

c. Að kveðja aðra aðila til samvinnu um stofnun hins nýja hlutafélagsbanka. Nú skrá slíkir 
aðilar sig fyrir meira en 200 milljónum króna í hlutafé áður en hlutafélagsbankinn er 
stofnaður og skal þá heimilt hlutafjárframlag ríkissjóðs skv. b-lið hér að framan lækka 

jafnmikið og hlutafjáráskrift annarra aðila er umfram 200 milljónir króna. 

d. Að ákveða fjárhæð hluta með það í huga að einstaklingar og lögaðilar geti keypt hlut í 
hinum nýja hlutafélagsbanka. 

2. gr. 

„Fiskveiðasjóði Íslands skal, þrátt fyrir 1. mgr. 2. gr. laga nr. 44/1976, um Fiskveiðasjóð 

Íslands, heimilt að taka þátt í stofnun hlutafélagsbanka skv. 1. gr. með hlutafjárframlagi sem 
nema má allt að 200 milljónum króna og skal Fiskveiðasjóði heimilt að taka í þessu skyni lán 

allt að þeirri fjárhæð eða jafnvirði hennar í erlendri mynt. 

9. gr. laga nr. 44/1976, um Fiskveiðasjóð Íslands, falli niður. 

3. gr. 

Ákvæði 1. mgr. 5. gr. laga um viðskiptabanka, nr. 86/1985. og 2. mgr. 3. gr. og 1. mgr. 

17. gr. laga um hlutafélög, nr. 32/1978, gilda ekki um tölu stofnenda og tölu hluthafa í 
hlutafélagsbanka skv. 1. gr. 

Ákvæði 2. málsl. 2. mgr. 6. gr. laga um viðskiptabanka, nr. 86/1985, um takmörkun 

atkvæðisréttar gilda ekki að því er varðar eignaraðild ríkisins að hlutafélagsbanka skv. 1. gr. 
A2 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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4. gr. 

Viðskiptaráðherra skal skipa sérstaka matsnefnd til að meta eiginfjárstöðu Útvegs- 

banka Íslands miðað við þann dag sem hlutafélagsbanki skv. 1. gr. yfirtekur hann, sbr. 1. 

mgr. 12. gr. Matsnefndin skal skipuð þremur mönnum og skal einn vera samkvæmt 
tilnefningu Seðlabanka Íslands, annar samkvæmt tilnefningu Fiskveiðasjóðs Íslands, en 

þann þriðja skipar viðskiptaráðherra án tilnefningar og skal hann vera formaður 
matsnefndarinnar. Við mat á eiginfjárstöðu Útvegsbankans á yfirtökudegi skal matsnefndin 
m.a. meta það hvort afskrifa beri einhver útlán Útvegsbanka Íslands umfram það sem þegar 

hefur verið gert í reikningum bankans. Einnig skal tekið tillit til áhrifa þess skattalega 

hagræðis sem Útvegsbanka Íslands fylgir við yfirtöku hlutafélagsbanka á honum skv. 1. gr., 
sbr. 17. gr. Viðskiptaráðherra setur matsnefndinni erindisbréf. Matsnefndin skal hafa 
aðgang að öllum gögnum úr Útvegsbanka Íslands. Hlutafélagsbanki skv. 1. gr. skal veita 

matsnefndinni aðstoð og upplýsingar eftir því sem þörf er á. Matsnefndin skal ljúka störfum 

fyrir árslok 1987. Kostnaður við störf matsnefndarinnar greiðist úr ríkissjóði. 

Reynist eiginfjárstaða Útvegsbanka Íslands skv. framangreindu mati vera neikvæð 
ábyrgist ríkissjóður hlutafélagsbanka skv. 1. gr. mismuninn. Skal ríkissjóði þá heimilt að 

inna slíka greiðslu af hendi með útgáfu skuldabréfs til 10 ára er sé verðtryggt frá yfirtökudegi 

og beri frá sama tíma meðaltalsvexti samsvarandi útlána hjá bönkum og sparisjóðum á 
hverjum tíma. Reynist eiginfjárstaða Útvegsbanka Íslands skv. framangreindu mati vera 
jákvæðari greiðir hlutafélagsbanki skv. 1. gr. ríkissjóði mismuninn og skal honum þá heimilt 
að inna slíka greiðslu af hendi með útgáfu skuldabréfs til 10 ára er sé verðtryggt frá 
yfirtökudegi og beri frá sama tíma meðaltalsvexti samsvarandi útlána hjá bönkum og 

sparisjóðum á hverjum tíma. 

S. gr. 
Fastráðnir starfsmenn Útvegsbanka Íslands, sem taka laun samkvæmt kjarasamningum 

Sambands íslenskra bankamanna og bankanna eða kjarasamningum annarra stéttarfélaga, 
skulu eiga rétt á starfi hjá hlutafélagsbanka skv. 1. gr. við stofnun hans. Nú tekur maður, 

sem áður gegndi starfi hjá Útvegsbanka Íslands, við starfi hjá hlutafélagsbanka skv. Í. gr. og 

fellur þá niður réttur hans til launa það sem eftir er af uppsagnarfresti hjá Útvegsbanka 

Íslands ef hinu nýja starfi fylgja jafnhá eða hærri laun en hann áður hafði, en ella greiðist 
launamismunurinn til loka uppsagnarfrestsins. 

Um ráðningu bankastjóra, aðstoðarbankastjóra, útibússtjóra og forstöðumanns endur- 
skoðunardeildar hlutafélagsbanka skv. 1. gr. skal fara samkvæmi ákvæðum laga nr. 86/1985, 
um viðskiptabanka. 

6. gr. 
Ríkissjóður ber ábyrgð á öllum skuldbindingum Útvegsbanka Íslands sem stofnað er til 

áður en bankinn er lagður niður með yfirtöku hlutafélagsbanka á honum skv. Í. gr. 

samkvæmt lögum þessum, sbr. og 2. mgr. Ríkisábyrgð á innstæðum í Útvegsbanka Íslands 
fellur þó niður tveimur árum eftir yfirtöku hins nýja hlutafélagsbanka á Útvegsbanka 

Íslands, sbr. 1. mgr. 12. gr. Ríkissjóður ábyrgist jafnframt nýjar innstæður í hlutafélags- 

banka skv. 1. gr. til sama tíma. 
Ríkissjóður yfirtekur ábyrgð Útvegsbanka Íslands á skuldbindingum Eftirlaunasjóðs 

starfsmanna Útvegsbanka Íslands sem stofnast hafa fyrir gildistökudag laga þessara eða 

stofnast munu fram að yfirtökudegi, sbr. 1. mgr. 12. gr. Eftirlaunasjóður Útvegsbanka 

Íslands flyst eigi til hlutafélagsbanka skv. 1. gr. og tekur sjóðurinn eftir yfirtökudag eigi 

lengur við iðgjöldum en skal starfræktur áfram til lúkningar þeim skuldbindingum sem á 

honum hvíla.
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Nú tekur maður, sem áður gegndi starfi hjá Útvegsbanka Íslands, við starfi hjá 
hlutafélagsbanka skv. 1. gr. og skal þá réttur hans til elli- og Öörorkulífeyris og réttur maka 

hans og barna til maka- eða barnalífeyris eða annar réttur skv. reglugerð um Eftirlaunasjóð 

starfsmanna Útvegsbanka Íslands sem í gildi er á yfirtökudegi, sbr. 1. mgr. 12. gr., eigi vera 

lakari en verið hefði ef hann hefði áfram greitt iðgjald til Eftirlaunasjóðs starfsmanna 

Útvegsbanka Íslands þann tíma sem hann starfar hjá hlutafélagsbanka skv. 1. gr. 
Ríkissjóður og hlutafélagsbanki skv. 1. gr. skulu þá greiða það sem á vantar að greiðslur úr 

Eftirlaunasjóði starfsmanna Útvegsbanka Íslands og greiðslur, sem réttur hefur stofnast til 

úr þeim lífeyrissjóði sem viðkomandi starfsmaður greiðir til meðan hann starfar hjá 
hlutafélagsbanka skv. 1. gr., séu samanlagt jafnháar og greiðslur hefðu numið úr 

Eftirlaunasjóði starfsmanna Útvegsbanka Íslands skv. þeirri reglugerð fyrir sjóðinn sem í 
gildi er á yfirtökudegi, sbr. 1. mgr. 12. gr., ef viðkomandi starfsmaður hefði áfram greitt til 
hans. Skal greiðsluhlutfall ríkissjóðs annars vegar og hlutafélagsbanka skv. 1. gr. hins vegar 
af þessum mismun vera hið sama og hlutfallslegur starfstími viðkomandi starfsmanns hjá 

hvorum aðila um sig. Ríkissjóður, hlutafélagsbanki skv. 1. gr. og Eftirlaunasjóður 

starfsmanna Útvegsbanka Íslands skulu semja sín á milli um nánari framkvæmd þessa 

ákvæðis og skal við það miðað að einn þessara aðila annist útborganir vegna viðkomandi 
starfsmanns en endurkrefji síðan hina og hlutaðeigandi lífeyrissjóð eftir því sem við á. 

Eftir gildistöku laga þessara skal reglugerð um Eftirlaunasjóð starfsmanna Útvegs- 

banka Íslands endurskoðuð með tilliti til þeirra breytinga sem leiðir af lögum þessum. 

Fjármálaráðherra skal tilnefna einn fulltrúa í stjórn sjóðsins í stað formanns bankaráðs og 
eins bankastjóra Útvegsbanka Íslands uns endurskoðun reglugerðar um sjóðinn er lokið, en 

við þá endurskoðun skal við það miðað að stjórn sjóðsins verði framvegis skipuð 
jafnmörgum mönnum frá fjármálaráðherra og þeim sem greitt hafa til sjóðsins. Heimilt skal 

að fela Tryggingastofnun ríkisins umsjón með rekstri sjóðsins, ávöxtun á fé hans og greiðslur 
úr honum. 

7. gr. 

Innlánsreikningar við Útvegsbanka Íslands skulu flytjast til hins nýja hlutafélagsbanka 

nema innstæðueigendur óski annars. Skal Útvegsbanki Íslands sjá um opinberar auglýsingar 
til sinna viðskiptavina vegna þessa. 

8. gr. 

Greiðslustaður skuldaskjala í eigu eða til innheimtu hjá Útvegsbanka Íslands skal vera í 
hinum nýja hlutafélagsbanka eftir yfirtöku hans á Útvegsbankanum. Almenn opinber 
auglýsing til viðskiptavina nægir til að gera þeim þetta kunnugt. 

9. gr. 

Hlutabréf í hlutafélagsbanka skv. 1. gr. skulu undanþegin stimpilgjöldum. Hlutabréfin 

skulu hljóða á nafn. 

10. gr. 

Ríkisstjórninni skal heimilt að selja hlutaté ríkissjóðs í hlutafélagsbanka skv. 1. gr. 

Söluverð hlutabréfa skal ákveðið með tilliti til eiginfjárstöðu, afkomu og afkomuhorfa 

hlutafélagsbankans á hverjum tíma. Heimilt skal að bjóða hlutabréf ríkissjóðs til sölu á 
Verðbréfaþingi Íslands. 

11. gr. 

Lög þessi koma í stað stofnsamnings skv. 11. kafla laga nr. 32/1978, um hlutafélög. 

Stofnfund hlutafélagsbanka skv. 1. gr. skal halda innan mánaðar frá gildistöku laganna og 
skal leggja drög að samþykktum fyrir hlutafélagsbankann fram á stofnfundinum.
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12. gr. 

Hlutafélagsbanki skv. 1. gr. yfirtekur Útvegsbanka Íslands hinn 1. maí 1987 og telst 

Útvegsbanki Íslands niður lagður frá og með þeim degi. 

Innköllun til lánardrottna Útvegsbanka Íslands skal eigi gefin út. 

13. gr. 

Þrátt fyrir ákvæði 2. mgr. 36. gr. laga nr. 86/1985 skal hlutafélagsbanka skv. 1. gr. 

veittur frestur til ársloka 1990 til að koma bókfærðu virði fasteigna og búnaðar, sem hann 
notar til starfsemi sinnar, í það horf sem þar er ákveðið. 

14. gr. 

Hlutafélagsbanki skv. 1. gr. kemur í stað Útvegsbanka Íslands í lögum um Fiskveiða- 
sjóð Íslands, nr. 44/1976, og í lögum um Iðnþróunarsjóð, nr. 9/1970. 

15. gr. 

Þrátt fyrir ákvæði 2. mgr. 5. gr. laga nr. 86/1985, um viðskiptabanka, skal bönkum, sem 

eiga lögheimili og varnarþing erlendis, heimilt að eiga á hverjum tíma samtals allt að 25% 

hlutafjár hlutafélagsbanka skv. 1. gr. 

16. gr. 
Viðskiptaráðherra annast fyrir hönd ríkisstjórnarinnar undirbúning að stofnun hlutafé- 

lagsbanka skv. 1. gr. og fer með eignarhlut ríkisins í honum. 

17. gr. 

,  Hlutafélagsbanki skv. 1. gr. tekur við öllum skattaréttarlegum skyldum og réttindum 
Útvegsbanka Íslands. 

18. gr. 

Um hlutafélagsbanka skv. 1. gr. skulu, að öðru leyti en leiðir af ákvæðum laga þessara, 

gilda ákvæði laga um viðskiptabanka og laga um hlutafélög eftir því sem við á. 

19. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Ákvæði til bráðabirgða. 
I 

Umboð núverandi bankaráðs Útvegsbanka Íslands skal haldast þar til hlutafélagsbanki 
skv. 1. gr. yfirtekur starfsemi bankans, sbr. 1. mgr. 12. gr., en fellur þá niður. 

Il 

Ríkisstjórninni skal heimilt að veita ábyrgð ríkissjóðs á skuldbindingum hlutafélags- 

banka skv. 1. gr. sem stofnast gagnvart erlendum aðilum fyrir 1. maí 1989. 

Gjört í Reykjavík, 18. mars 1987. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Matthías Bjarnason. 

  

Stjórnartíðindi A 3, nr. 7. Útgáfudagur 19. mars 1987.
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LOG 

um leigunám gistherbergja o.fl. vegna fundar leiðtoga 

Bandaríkja Ameríku og Sovétríkjanna. 

ForsETi ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að taka leigunámi dagana 3.-13. október 1986 öll gistiher- 
bergi og funda- og veitingasali, ásamt tilheyrandi búnaði, í Hótel Esju, Hótel Holti, Hótel 

Loftleiðum og Hótel Sögu í Reykjavík vegna fundahalda leiðtoga Bandaríkja Ameríku og 
Sovétríkjanna. 

Um framkvæmd leigunámsins fer eftir lögum um framkvæmd eignarnáms, nr. 11 6. 

apríl 1973. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 27. febrúar 1987. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Steingrímur Hermannsson. 

217. febrúar 1987 Nr. 9 

LOG 

um leigunám fasteigna vegna fundar leiðtoga 

Bandaríkja Ameríku og Sovétríkjanna. 

ForseEri ÍsLaNnDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að taka leigunámi frá kl. 18.00 föstudaginn 10. október 1986 
til kl. 18.00 sunnudaginn 12. október 1986, vegna fundahalda leiðtoga Bandaríkja Ameríku 
og Sovétríkjanna, eftirtaldar húseignir í Reykjavík, ásamt lóðum þeirra og öllum réttindum, 
sem þeim tilheyra, þar með talin leigu- og afnotaréttindi sem veitt hafa verið í fasteignum 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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þessum og lóðarréttindum sem þeim fylgja, til fullrar og ótakmarkaðrar ráðstöfunar, til 

ótakmarkaðs aðgangs að öllum hlutum húsanna og til að hindra allan aðgang að þeim og 
lóðum þeirra nema með leyfi leigunámstaka: 

Borgartún 17, Borgartún 18, Borgartún 19, 

Borgartún 20, Borgartún 22, Höfðatún 2 og 
Sætún 8. 

Um framkvæmd leigunámsins fer eftir lögum um framkvæmd eignarnáms, nr. 11 6. 

apríl 1973. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 27. febrúar 1987. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Steingrímur Hermannsson. 

Nr. 10 26. febrúar 1987 

LOG 

um breyting á lögum um fasteigna- og skipasölu, 

nr. 34 S. maí 1986. 

ForsETi ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

16. gr. laganna orðast svo: 

Nú fullnægir maður, sem fengið hefur löggildingu eða heimild til fasteignasölu, eigi 
framar lögmæltum skilyrðum til löggildingar samkvæmt lögum þessum og fellur þá 

löggilding hans eða heimild til fasteignasölu úr gildi enda ber honum að skila til 

ráðuneytisins löggildingarskírteini sínu eða leyfisbréfi. Heimilt er ráðherra að veita aðila 
löggildingu eða leyfi að nýju ef hann fullnægir síðar lagaskilyrðum að mati ráðherra. 

2. gr. 

2. mgr. 21. gr. laganna orðast svo: 

Þeir sem hlotið hafa leyfi til fasteignasölu skv. lögum nr. 47/1938 skulu halda þeim enda 
fullnægi þeir skilyrðum 1.-3. og $. tölul. 1. mgr. 2. gr. þessara laga. Þeir teljast einnig hafa 

rétt til sölu skráningarskyldra skipa. 

3. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. Júní 1987. 

Gjört í Reykjavík, 26. febrúar 1987. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) — 
Jón Helgason.
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LÖG 
um veitingu ríkisborgararéttar. 

Forseri ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

Ríkisborgararétt skulu öðlast: 

. Al, Halim, kjötiðnaðarmaður í Reykjavík, f. 7. janúar 1955 í Tyrklandi. Fær réttinn 13. 

apríl 1987. 
Anna Kristín Einarsson, flugfreyja í Reykjavík, f. 1í. ágúst 1952 í Bandaríkjunum. 

Antoniussen, Klæmint Svenning, tannlæknir í Stykkishólmi, f. 19. september 1943 í 
Færeyjum. 

Arnar Freyr Samantha Hermannsson, barn á Akureyri, f. 28. apríl 1985 á Sri Lanka. 

Arndís Jóna Steinarsdóttir, húsmóðir í Grindavík, f. 29. júlí 1962 á Íslandi. 

Assier, Roland Richard Marie, markaðsstjóri í Reykjavík, f. 12. desember 1957 í 

Frakklandi. 
Bandel, Zofia, húsmóðir í Reykjavík, f. 28. febrúar 1946 í Póllandi. 
Beekman, Christian, bóndi í Breiðdal, f. 4. apríl 1948 í Hollandi. 

Behrend, Tómas, rafvirki í Skútustaðahreppi, f. 17. mars 1955 á Íslandi. 

Benedicic, Helena Dejak, húsmóðir á Akureyri, f. 18. ágúst 1946 í Júgóslavíu. 

Brune, Esther, húsmóðir á Fáskrúðsfirði, f. 22. nóvember 1957 í Suður-Afríku. Fær 

réttinn 4. ágúst 1987. 
Choi, Kui Ja, húsmóðir í Reykjavík, f. 31. október 1949 í Suður-Kóreu. 

. Christensen, Björn Ingi Hyldahl, kaupmaður í Garðabæ, f. 4. mars 1951 á Íslandi. 

. Christensen, Sveinn Henrik Hyldahl, kaupmaður í Reykjavík, f. 29. mars 1943 á Íslandi. 

. Collins, Skúli Patrick Leo, nemandi í Reykjavík, f. 24. nóvember 1976 á Nýja-Sjálandi. 

. Correa, Lisa Maria, húsmóðir í Reykjavík, f. 10. ágúst 1960 á Indlandi. Fær réttinn 13. 

október 1987. 

. Daníel Matthías Sigurðsson, nemandi í Garðabæ, f. 6. júlí 1962 í Þýskalandi. 

. Djermoun, Mohamed, verslunarmaður í Reykjavík, f. 24. júní 1948 í Alsír. 

. Eckard, Richard Henry, eldvarnaeftirlitsmaður í Sandgerði, f. 1. október 1945 á Íslandi. 

. Eckardt, Ludwig Martin, kennari á Akranesi, f. 14. maí 1951 í Þýskalandi. 

. Eliason, Sonja Ísafold, húsmóðir í Krýsuvík, f. 13. október 1936 í Danmörku. 

. Frady, Elly Renée, bankastarfsmaður í Kópavogi, f. 31. október 1958 á Íslandi. 

. Furrow, Jennie, húsmóðir í Reykjavík, f. 24. júní 1956 í Bandaríkjunum. 

. Gunnlaugur Marteinn Símonarson, stýrimaður í Reykjavík, f. 29. júní 1952 á Íslandi. 

. Hadzic, Nebojsa, verkamaður í Vestmannaeyjum, f. 20. nóvember 1939 í Júgóslavíu. 

. Hajduk, Magdalena, barn í Reykjavík, f. 8. mars 1979 í Póllandi. 

. Hambrock, Heide Margarete, húsmóðir í Reykjavík, f. 4. júní 1959 í Austurríki. 

. Hartmann, Ilse Heike, húsmóðir í Hafnarfirði, f. 28. mars 1936 í Þýskalandi. 

. Hirlekar, Girish Bhaskar, læknir á Akureyri, f. 4. febrúar 1952 á Indlandi. Fær réttinn 

25. ágúst 1987. 
. Holm, Gunnar, vélfræðingur í Reykjavík, f. 3. ágúst 1961 á Íslandi. 

. Holm, Linda Björk, starfsstúlka í Reykjavík, f. 18. júní 1961 á Íslandi. 

. Jacobsen, Edil Jovina, húsmóðir á Vopnafirði, f. 5. febrúar 1945 í Færeyjum.
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. Joensen, Alda Hafdís, húsmóðir í Grindavík, f. 7. febrúar 1948 á Íslandi. 

. Joensen, Guðbjög Berglind, húsmóðir í Grindavík, f. 22. desember 1953 á Íslandi. 

. Joensen, Súsanna, húsmóðir í Grindavík, f. 9. maí 1946 á Íslandi. 

- Johansen, Aðalgeir Georg Daði, netagerðarmaður í Grindavík, f. 28. júlí 1950 á Íslandi. 
Johansen, Flóvent Elías, netamaður í Grindavík, f. 18. júlí 1954 í Færeyjum. 
Jóhann Páll Lilaa Símonarson, farmaður í Reykjavík, f. 11. apríl 1951 á Íslandi. 

- Josephsson, Ulf Anders Torsten, sjúkraliði í Reykjavík, f. 2. maí 1958 í Svíþjóð. 
- Kárdal, Jónína Ólafsdóttir, nemi í Reykjavík, f. 8. nóvember 1966 í Bandaríkjunum. 
- Khan, Mohammed Allauddin, verslunarmaður á Seltjarnarnesi, f. 5. ágúst 1961 í 
Pakistan. Fær réttinn 28. apríl 1987. 

- Kim, Tae Chol, matreiðslumaður í Reykjavík, f. 15. júlí 1945 í Suður-Kóreu. 
43. Klonowski, Ewa Elvira, erfðafræðingur í Reykjavík, f. 14. nóvember 1946 í Póllandi. 

Fær réttinn 28. maí 1987. 
- Klonowski, Ireneusz, verkfræðingur í Reykjavík, f. 27. júní 1945 í Póllandi. Fær réttinn 

28. maí 1987. 

- Kraweczyk, Stanislawa, húsmóðir í Reykjavík, f. 18. apríl 1952 í Póllandi. 
- Laskowska, Regina Irena, húsmóðir í Reykjavík, f. 9. janúar 1963 í Póllandi. Fær 

réttinn 4. maí 1987. 

- Ly, Lan Muoi, húsmóðir í Reykjavík, f. 15. október 1956 í Víet Nam. Fær réttinn 22. 
desember 1987. 

- Martinez, Antonio Fernández, sjómaður á Fáskrúðsfirði, f. 16. maí 1959 á Spáni. 
- Miltenburg, Marinus Jacobus Wilhelmus, verkamaður í Grindavík, f. 22. febrúar 1960 í 
Hollandi. 

- Mooney, Bruce Scott, verkamaður í Reykjavík, f. 20. júlí 1958 í Bandaríkjunum. 
- O'Connell, Edward Gerard, vélvirki í Reykjavík, f. 11. júní 1950 í Skotlandi. 
- Polanska, Jolanta, húsmóðir í Reykjavík, f. 4. apríl 1959 í Póllandi. Fær réttinn 6. apríl 

1987. 

- Potenciano, Jesús Hernández, kennari í Reykjavík, f. 1. janúar 1948 á Spáni. 
54. 

- Shahin, Ibrahim Antar Sayed Ahmed, verkamaður í Reykjavík, f. 27. janúar 1947 í 

Sandy, Anthony Roy, hárgreiðslumeistari í Mosfellssveit, f. 14. júlí 1945 í Englandi. 

Egyptalandi. 

- Shahin, Samir Antar Said Ahmid, verkamaður í Reykjavík, f. 23. júní 1954 í Egypta- 
landi. 

- Stanojev, Krsta, íþróttakennari í Kópavogi, f. 5. júní 1944 í Júgóslavíu. 
5. Suchanek, Barbara María, húsmóðir í Hrunamannahreppi, f. 28. júlí 1945 í Póllandi. 

59. Swan, Edward Marion, bankastarfsmaður í Reykjavík, f. 14. janúar 1947 í Bandaríkj- 
unum. 
Tamayo, Proserpina Yrissari, húsmóðir á Hvammstanga, f. 1. febrúar 1949 á 
Filippseyjum. 

- Tomcsyk, Izabella, húsmóðir í Reykjavík, f. 1. apríl 1940 í Póllandi. 
- Vasiljeva, Natalya Vladimirovna, húsmóðir í Reykjavík, f. 28. janúar 1959 í Sovetríkj- 
unum. Fær réttinn 12. maí 1987. 

. Vilhjálmur Helgi Vilhjálmsson, nemandi í Reykjavík, f. 29. janúar 1960 í Bandaríkj- 
unum. 

- Vogler, Philip Norman, kennari á Egilsstöðum, f. 4. október 1950 í Bandaríkjunum. 
65. Waldimar Waldimarsson, fiskeldismaður í Reykjavík, f. 7. júlí 1935 á Íslandi. Fær 

réttinn 1. október 1987. 
. Wendover, Arthur Gordon, rafeindavirki á Ísafirði, f. 14. apríl 1947 í Kanada. 
- Wendover, Brigid Elizabeth, húsmóðir á Ísafirði, f. 18. apríl 1944 í Bandaríkjunum.
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2. gr. 
Nú fær maður, sem heitir erlendu nafni, íslenskt ríkisfang með lögum og skulu þá börn 

hans, fædd síðan, heita íslenskum nöfnum samkvæmt lögum um mannanöfn, en hann skal, 
þá er hann hlýtur íslenskt ríkisfang, taka sér íslenskt eiginnafn — ásamt því sem hann ber 
fyrir — er börn hans taka sem kenningarnafn. Honum skal þó heimilt, ef hann kýs heldur, 
að breyta svo eiginnafni sínu að það fullnægi kröfum laga um mannanöfn. 

Þeim sem hafa áður fengið íslenskt ríkisfang með lögum með því skilyrði að þeir breyttu 
nafni sínu í samræmi við ákvæði þeirra laga sem verið hafa með öðrum hætti í því efni en hér 
að ofan greinir skal heimilt, til septemberloka 1987, að fá nöfnum sínum breytt þannig að 
þau samrýmist ákvæðum þessara laga. 

3. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 24. mars 1987. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.)     
Jón Helgason. 

20. mars 1987 Nr. 12 

LÖG 
um breyting á lögum um nauðungaruppboð, nr. 57 25. maí 1949. 

Forseri ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

1. mgr. 6. gr. laganna orðast svo: 
Beiðni um uppboð skal vera skrifleg. Greina skal þar, svo að ekki verði um villst, nafn 

og heimili uppboðsbeiðanda og uppboðsþolanda og skuldunautar sé hann annar en 
uppboðsþolandi. Greina skal og nægilega glöggt þau verðmæti sem uppboðs er krafist á, svo 

sem fasteign, skip, loftfar eða bifreið, með viðeigandi merkjum eða einkennum, verðbréf 

með flokkstölu, bókstaf og númeri, ef því er að skipta, vörutegund, ef vörur skal selja, 

skepnur, svo sem hross, kýr o.s.frv. Gera skal og grein fyrir uppboðsheimild og láta þau 

skjöl fylgja er sanna hana, svo sem endurrit lögtaks- eða fjárnámsgerðar, frumrit eða 

myndrit veðskuldabréfs, handveðssamnings eða annars heimildarskjals. Uppboðshaldari 

getur hvenær sem er krafið uppboðsbeiðanda um frumrit skjals til staðfestingar á 

uppboðsheimild en þó skal það gert eigi síðar en við uppboðssölu. 

2. gr. 
3. mgr. 10. gr. laganna fellur niður.
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3. gr. 

1. mgr. 19. gr. laganna orðast svo: 

Ef eigi er öðruvísi mælt í uppboðsskilmálum er hver sá, er boð gerir á uppboði, bundinn 

við boð sitt þar til annað boð hefur verið samþykkt, þó ekki lengur en í þrjár vikur frá því 

síðasta uppboði er slitið. 

á. gr. 

3. og 4. mgr. 22. gr. laganna orðast svo: 

Uppboðshaldari skal senda eiganda eignar og skuldunaut, ef hann er ekki eigandi, 

uppboðsauglýsingu í ábyrgðarbréfi eða tilkynningu um uppboð með öðrum tryggum hætti, 

eigi síðar en 14 dögum fyrir uppboð eða þegar í stað ef hann hefur síðar fengið vitneskju um 

rétthafa eða verustað hans. Veðhafa eða öðrum þeim, sem samkvæmt þinglýsingabókum 

eða öðrum gögnum eiga eða ætla má að eigi réttindi í eign, skal uppboðshaldari einnig 

tilkynna um uppboðið. Nú er eigandi eða skuldunautur hérlendur ríkisborgari en vissa þykir 

fyrir að hann eigi ekki lengur heimili hér á landi eða uppboðsbeiðanda reynist ókleift að afla 

vitneskju um dvalarstað hans og getur þá uppboðshaldari ákveðið að fullnægt verði 

tilkynningarskyldu til hans með birtingu sérstakrar auglýsingar í Lögbirtingablaði hið 

minnsta 14 dögum áður en uppboð verður haldið. 
Nú skal selja hér fasteign, loftfar eða skip erlends ríkisborgara eða félags sem 

varnarþing á erlendis og skal þá uppboðshaldari senda utanríkisráðuneytinu uppboðsauglýs- 

ingu en það sendir hana svo fljótt sem kostur er utanríkisráðuneyti í heimalandi eigandans 

og er þá ekki þörf frekari tilkynninga frá uppboðshaldara til hans. 

5. gr. 

23. gr. laganna orðast svo: 
Uppboð skal halda á skrifstofu uppboðshaldara, sbr. þó 3. mgr. 29. gr. 

6. gr. 
24. gr. laganna orðast svo: 

Nú sækir uppboðsbeiðandi, sbr. 1. mgr. 21. gr., ekki uppboðsþing eða sinnir ekki kröfu 

uppboðshaldara um framvísun skjala skv. 1. mgr. 6. gr. og verður þá ekki af uppboði nema 

einhver sá, er uppboðs mátti krefjast eftir 1. mgr. 21. gr., beiðist þess. 

1. gr. 

29. gr. laganna orðast svo: 
Uppboð skal haldið öðru sinni nema eigandi eignar og skuldunautur, ef hann er annar 

en eigandi, lýsi því yfir áður en uppboði er slitið að þeir telji annað uppboð þarflaust. Þrátt 

fyrir slíka yfirlýsingu getur réttindahafi í eign, sem missa mundi réttinda sinna í henni sakir 

þess hversu lágt boð hefur fengist, krafist annars uppboðs áður en fyrsta uppboði er slitið. 

Í auglýsingu um annað uppboð skal þess geta að það sé annað og síðara uppboð. 

Auglýsing um annað uppboð skal birt hið minnsta í einu dagblaði eða á annan hátt sem 

uppboðshaldara þykir til hlýða. 
Nú telur eigandi eignar, skuldunautur eða annar rétthafi sýnt að boð á öðru og síðara 

uppboði á fasteign hafi ekki orðið svo hátt sem skyldi og að það stafi af því að uppboð hafi 

ekki verið háð á eigninni sjálfri og getur hann þá krafist þess áður en öðru uppboði er slitið 

að fram fari þriðja og síðasta uppboð á fasteigninni sem haldið verði á henni sjálfri. Skal 

uppboðið haldið innan fjögurra vikna frá öðru uppboði. Í auglýsingu skal þess geta að 

uppboðið sé þriðja og síðasta uppboð og fer um birtingu hennar eftir fyrirmælum 2. mgr.
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Nú fæst jafnhátt eða hærra boð á síðara uppboði og getur þá hver sá, er í 1. mgr. 21. gr. 
segir og væntanlega fær hluta af uppboðsandvirði, krafist þess að eign sé slegin hæstbjóð- 
anda er fullnægir eða telja má að muni fullnægja uppboðsskilmálum. Hið sama á við ef 

jafnhátt boð eða hærra kemur fram á þriðja og síðasta uppboði á fasteign ef það er haldið. 

8. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 
Ákvæðum laga þessara skal beita um framkvæmd uppboðs þótt beiðni um það hafi 

borist fyrir gildistöku þeirra ef öðru og síðasta uppboði samkvæmt fyrirmælum eldri laga 
hefur ekki verið slitið við gildistöku laga þessara. 

Gjört í Reykjavík, 20. mars 1987. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Steingrímur Hermannsson. 

20. mars 1987 Nr. 13 

LÖG 
um umboðsmanns Alþingis. 

ForsEri ÍsLaNnDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

Kjör umboðsmanns Alþingis fer fram í sameinuðu þingi. Kosningin gildir til fjögurra 
ára. Hann skal uppfylla skilyrði laga til að mega gegna embætti hæstaréttardómara og má 

ekki vera alþingismaður. 
Ef umboðsmaður andast eða verður af öðrum sökum ófær um að gegna starfi sínu 

framvegis skal sameinað þing kjósa umboðsmann að nýju. Sama hátt skal hafa á ef 

umboðsmaður fær að eigin ósk lausn frá embætti sínu eða tveir þriðju hlutar þingmanna 

samþykkja að víkja honum úr embætti. 
Við tímabundin forföll umboðsmanns getur Alþingi kosið staðgengil til að gegna 

embættinu meðan forföll vara. 

2. gr. 

Hlutverk umboðsmanns er að hafa í umboði Alþingis eftirlit með stjórnsýslu ríkis og 

sveitarfélaga á þann hátt sem nánar greinir í lögum þessum og tryggja rétt borgaranna 

gagnvart stjórnvöldum landsins. Skal hann gæta þess að jafnræði sé í heiðri haft í 

stjórnsýslunni og að hún fari að öðru leyti fram í samræmi við lög og góða stjórnsýsluhætti. 

3. gr. 
Því aðeins fjallar umboðsmaður um stjórnsýslu sveitarfélaga að um sé að ræða 

ákvarðanir sem skjóta má til ráðherra eða annars stjórnvalds ríkisins.
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4. gr. 

Umboðsmaður er í störfum sínum óháður fyrirmælum frá öðrum, þar með töldu 

Alþingi. 

5. gr. 

Umboðsmaður getur tekið mál til meðferðar eftir kvörtun eða að sjálfs sín frumkvæði. 
Kvörtun getur hver sá borið fram við umboðsmann sem telur stjórnvald hafa beitt sig 

rangindum. 

6. gr. 

Kvörtun til umboðsmanns skal vera skrifleg og skal þar greint nafn og heimilisfang þess 

er kvartar. Öll tiltæk sönnunargögn um málsatvik skulu og fylgja kvörtun. 

Kvörtun skal bera fram innan árs frá því er stjórnsýslugerningur sá, er um ræðir, var til 

lykta leiddur. 
Ef skjóta má máli til æðra stjórnvalds er ekki unnt að kvarta til umboðsmanns fyrr en 

æðra stjórnvald hefur fellt úrskurð sinn í málinu. Ársfresturinn skv. 2. mgr. hefst þá frá þeim 

tíma. 

7. gr. 

Umboðsmaður Alþingis getur krafið stjórnvöld um þær upplýsingar sem hann þarfnast 

vegna starfs síns, þar á meðal getur hann krafist afhendingar á skýrslum, skjölum, bókunum 

og öðrum gögnum sem mál varða. 

Umboðsmaður getur ekki krafist upplýsinga er varða öryggi ríkisins inn á við eða út á 

við eða utanríkismál er leynt skulu fara nema með leyfi ráðherra þess sem í hlut á. 

Umboðsmaður getur óskað þess að dómari kveðji mann fyrir dóm til að bera vitni um 

atvik sem máli þykja skipta. Um vitnaleiðsluna skal farið eftir reglum laga nr. 74/1974, um 

meðferð opinberra mála, eftir því sem við á. Heimilt er málsaðila að vera viðstaddur 

vitnaleiðsluna. Honum skal, ef þörf krefur, skipa réttargæslumann samkvæmt ákvæðum 2. 

mgr. 80. gr. laga nr. 74/1974. Ákveða má að vitnaleiðslur þessar skuli fara fram fyrir luktum 

dyrum. 

8. gr. 
Umboðsmanni ber að gæta þagnarskyldu um þau atvik sem honum verða kunn í 

starfinu og leynt eiga að fara vegna lögmætra almanna- eða einkahagsmuna. Sama gildir um 

starfsmenn umboðsmanns. Þagnarskyldan helst þótt látið sé af starfi. 

9. gr. 
Nú ákveður umboðsmaður Alþingis að taka til meðferðar kvörtun á hendur stjórnvaldi 

og skal þá strax skýra stjórnvaldinu frá efni kvörtunarinnar nema hætta sé á að rannsókn 
kunni að torveldast af þeim sökum. 

Jafnan skal gefa stjórnvaldi, sem kvörtun beinist að, kost á að skýra málið fyrir 

umboðsmanni áður en hann lýkur málinu með álitsgerð skv. b-lið 2. mgr. 10. gr. 

10. gr. 

Telji umboðsmaður þegar í upphafi að kvörtun gefi ekki nægilegt tilefni til nánari 

athugunar eða uppfylli ekki skilyrði laganna til að mega hljóta meðferð skal hann tilkynna 

kvartanda það og er málinu þá lokið. 

Hafi umboðsmaður tekið mál til meðferðar geta lyktir þess orðið: 

a. Hann getur látið mál niður falla að fenginni leiðréttingu eða skýringu stjórnvalds. 

b. Hann getur gefið álit um hvort athöfn stjórnvalds brjóti í bága við lög eða hvort annars 
hafi verið brotið gegn góðum stjórnsýsluháttum. Telji hann um að ræða brot í starfi sem 
varðar viðurlögum samkvæmt lögum skal hann gera viðeigandi yfirvöldum viðvart.
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11. gr. 

Ef umboðsmaður verður þess var að meinbugir séu á gildandi lögum eða almennum 
stjórnvaldsfyrirmælum skal hann tilkynna það Alþingi, hlutaðeigandi ráðherra eða sveitar- 
stjórn. 

12. gr. 

Umboðsmaður skal gefa Alþingi árlega skýrslu um starfsemi sína á liðnu almanaksári. 

Skýrsluna skal prenta og birta opinberlega fyrir 1. september ár hvert. 

Ef umboðsmaður verður áskynja stórvægilegra mistaka eða afbrota stjórnvalds getur 
hann gefið Alþingi eða hlutaðeigandi ráðherra sérstaka skýrslu um málið. Ef starfsmaður 
sveitarstjórnar á í hlut getur umboðsmaður gefið sveitarstjórn sérstaka skýrslu. 

Umboðsmaður ákveður sjálfur hvort hann gefur opinbera tilkynningu um mál og á 
hvern hátt hann gerir það. 

Ávallt er umboðsmaður lætur frá sér fara tilkynningu um mál skal hann greina hvað 
stjórnvaldið, er hlut á að máli, hefur fært fram sér til varnar. 

13. gr. 

Umboðsmaður nýtur sömu launa og annarra lögkjara og hæstaréttardómari eftir því 
sem við verður komið. Hann á rétt til biðlauna í þrjá mánuði er hann lætur af starfi. 

Umboðsmanni er óheimilt að hafa með höndum launuð störf í þágu opinberra stofnana 
eða einkafyrirtækja. 

14. gr. 

Umboðsmaður ræður sjálfur starfsfólk síns embættis. Um fjölda þess og launakjör skal 
farið eftir reglum sem Alþingi setur skv. 15. gr. 

15. gr. 

Alþingi setur nánari reglur um störf og starfshætti umboðsmanns. Reglur þessar skulu 
settar með ályktun í sameinuðu Alþingi að loknum tveimur umræðum. 

16. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1988. 

Ákvæði til bráðabirgða. 
Umboðsmaður Alþingis skal kjörinn í fyrsta sinn skv. 1. gr. laga þessara fyrir 1. janúar 

1988. 

Gjört í Reykjavík, 20. mars 1987. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Steingrímur Hermannsson.
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LÖG 
um breyting á lögum nr. 120 31. desember 1976, um tollskrá o.fl. 

ForsEri ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

Eftirfarandi breytingar verða á 1. gr. laganna: 
Tollur á vörum í eftirfarandi tollskrárnúmerum falli niður: 37.03.09, 64.01.02, 64.02.03, 

70.15.00, 90.07.13, 90.07.19, 91.01.00, 91.04.00, 91.08.00, 91.09.00, 91.11.00, 97.06.01. 

Tollur á vörum í eftirtöldu tollskrárnúmeri lækki í 5%: 32.10.00. 

Tollur á vörum í eftirtöldum tollskrárnúmerum lækki í 20%: 37.01.09, 37.02.09. 

d. Tollur á vörum í eftirtöldum tollskrárnúmerum lækki í 50%: 92.12.19, 92.12.29. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 23. mars 1987. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) 
  

Þorsteinn Pálsson. 

Nr. 15 19. mars 1987 

FORSETABRÉF 
um þinglausnir. 

Forseri ÍsLanns 
gjörir kunnugt: 

Alþingi 109. löggjafarþing, lýkur störfum í dag, fimmtudag 19. mars 1987. 

Mun ég því slíta Alþingi í dag. 

Gjört í Reykjavík, 19. mars 1987. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

  

(L. S.) 
Steingrímur Hermannsson.
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LOG 

um niðurfellingu laga nr. 54 frá 29. maí 1981, um Landkaupasjóð 

vegna kaupstaða og kauptúna. 

Forseri ÍsLaNDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

Lög nr. 54 frá 29. maí 1981, um Landkaupasjóð vegna kaupstaða og kauptúna, falla úr 
gildi. Jafnframt skal Lánasjóður sveitarfélaga skv. lögum nr. 35 frá 29. apríl 1966 yfirtaka 
eignir og skuldir Landkaupasjóðs og það hlutverk sem sá sjóður hafði samkvæmt lögum nr. 
54/1981. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar árið 1988. 

Gjört í Reykjavík, 19. mars 1987. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Alexander Stefánsson. 

24. mars 1987 Nr. 17 

AUGLÝSING 
um breyting á forsetaúrskurði nr. 94 16. október 1985, 

samanber breyting á forsetaúrskurði nr. 2 frá 24. janúar 1986, 

um skipun og skipting starfa ráðherra. 

Samkvæmt tillögu forsætisráðherra er hér með gerð sú breyting á forsetaúrskurði nr. 94 

frá 16. október 1985, samanber breyting á forsetaúrskurði nr. 2 frá 24. janúar 1986, um 

skipun og skipting starfa ráðherra að Þorsteinn Pálsson, fjármálaráðherra fer með 
ráðherrastörf þau, sem Albert Guðmundssyni voru falin í nefndum ráðherraúrskurði. 

Þetta birtist hér með þeim, sem hlut eiga að máli. 

Forsætisráðuneytinu, 24. mars 1987. 

Steingrímur Hermannsson.   
Guðmundur Benediktsson.
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LÖG 
um breytingu á lögum um vitamál, nr. 56/1981. 

Forseri ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

2. mgr. 2. gr. laganna orðist svo: 

Vitamálastjóri veitir Vitastofnun Íslands forstöðu. Hann er skipaður af samgönguráð- 
herra til fimm ára í senn en gegnir jafnframt starfi hafnamálastjóra. Heimilt er að 
endurskipa vitamálastjóra svo oft sem verða vill. 

2. gr. 

Ákvæði 1. gr. koma til framkvæmda er skipaður verður vitamálastjóri í fyrsta sinn eftir 

gildistöku laga þessara. 

3. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 11. mars 1987. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) 
  

Matthías Bjarnason. 

  

Stjórnartíðindi A4, nr. 8—18. Útgáfudagur 25. mars 1987.
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24. mars 1987 3 Nr. 19 

LÖG 
um uppboðsmarkað fyrir sjávarafla. 

Forseri ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

Sjávarútvegsráðherra veitir leyfi til reksturs uppboðsmarkaðar fyrir sjávarafla. Leyfi til 

reksturs skal bundið við ákveðin landsvæði, m.a. með hliðsjón af samgöngum, fjarlægðum 

milli verstöðva og fjölda fiskvinnslufyrirtækja. 

Leyfi til reksturs uppboðsmarkaðar skal veitt til eins árs í senn og er leyfishafa jafnframt 

skylt að reka markað allt leyfistímabilið. 

2. gr. 

Leyfi til reksturs uppboðsmarkaðar má einungis veita aðilum sem fullnægja eftirfarandi 
skilyrðum: 

a. Hafa íslenskan ríkisborgararétt og hafa haft fasta búsetu á Íslandi s.1. tvö ár. 
b. Eru fjárráða. 
c. Hafa forræði á búi sínu. 

Enn fremur má veita hlutafélögum leyfi til reksturs enda sé allt hlutaféð í eign íslenskra 

ríkisborgara, sbr. 11. gr. |. nr. 33/1922, um rétt til fiskveiða í landhelgi. 

3. gr. 

Lög nr. 53 30. maí 1984, um Ríkismat sjávarafurða, og reglur settar með stoð í þeim 

lögum gilda um húsnæði og búnað uppboðsmarkaðar og meðferð afla eftir því sem við getur 

átt. 

4. gr. 

Áður en rekstur uppboðsmarkaðar hefst skal leyfishafi leita samþykkis ráðherra á 

reglum um starfsemi markaðarins. Aðeins er heimilt að breyta reglum um starfsemi 

uppboðsmarkaðar með samþykki ráðherra. 

5. gr. 

Þeim aðilum, sem leyfi hafa til reksturs uppboðsmarkaðar, er skylt að láta liggja frammi 

yfirlit yfir selt aflamagn hvers dags, kaupendur þess og verð. Skulu þeir daglega senda 

Fiskifélagi Íslands afrit af þessu yfirliti. 
Þá er skylt að senda opinberum aðilum, sem þess óska, skýrslu um seljendur afla, 

aflamagn, kaupendur og verð. 
A3 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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6. gr. 
Leyfishafar skulu standa skil á uppboðsandvirði hins selda afla til seljenda og sjá um 

skil á greiðslum skv. ákvæðum II. kafla |. nr. 24/1986, um skiptaverðmæti og greiðslumiðlun 
innan sjávarútvegsins. 

Leyfishafi skal krefjast greiðslutryggingar af kaupanda sé ekki um staðgreiðslu að ræða. 
Við skiptingu greiðslna samkvæmt þessari grein skal miða við uppboðsandvirði að 

frádregnum beinum kostnaði af uppboðinu. 

1. gr. 

Um sjávarafla, sem seldur er á uppboðsmarkaði, gilda ekki ákvæði um lágmarksverð 

samkvæmt lögum nr. 43/1985, um Verðlagsráð sjávarútvegsins. 

8. gr. 
Leyfishafi skal hafa í þjónustu sinni a.m.k. einn starfsmann sem sér um framkvæmd 

uppboðs og skal hann hafa löggildingu til starfans. 
Sjávarútvegsráðherra veitir löggildingu. 

9. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi og gilda til 31. desember 1989. 

Gjört í Reykjavík, 24. mars 1987. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Halldór Ásgrímsson. 

Nr. 20 . 26. mars 1987 
LÖG 

um sjómannadag. 

ForsEri ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

Fyrsti sunnudagur í júnímánuði ár hvert skal vera almennur frídagur sjómanna með 

þeim undantekningum sem um getur í lögum þessum. Beri hvítasunnudag upp á fyrsta 

sunnudag í júní skal sjómannadagur haldinn næsta sunnudag á eftir. 
Sjómannadagurinn skal vera almennur fánadagur. 

2. gr. 

Ákvæði 1. gr. taka ekki til sjómanna á íslenskum farskipum sem sigla milli Íslands og 

annarra landa. Þó skal farskipi, sem liggur í íslenskri höfn og eigi hefur látið úr höfn fyrir kl. 

12 á hádegi á laugardegi næstum á undan sjómannadegi, eigi heimilt að láta úr höfn fyrr en 

kl. 12 á hádegi næsta mánudag. 

Ferjur milli lands og eyja eru undanþegnar ákvæðum 1. gr. 

Strandferðaskip og sanddæluskip skulu halda höfn þar sem þau eru stödd á sjómanna- 

dag.
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3. gr. 

Ákvæði 1. gr. taka ekki til skipa Landhelgisgæslu Íslands. Stjórn Landhelgisgæslunnar 

ber þó að sjá til þess að skipin séu í höfn ef þau hafa ekki aðkallandi verkefnum að gegna að 
hennar mati. 

4. gr. 

Hafrannsóknastofnunin skal skipuleggja rannsóknaleiðangra þannig að skip geti leitað 

hafnar eigi síðar en kl. 12 á laugardegi fyrir sjómannadag og láti ekki úr höfn fyrr en kl. 12 á 

hádegi næsta mánudag. 

5. gr. 

Öll fiskiskip skulu liggja í höfn á sjómannadag og hafa komið til hafnar eigi síðar en kl. 

12 á laugardegi fyrir sjómannadag og láta ekki úr höfn fyrr en kl. 12 á hádegi næsta 
mánudag. 

Skipverjar skulu ekki vera skyldir til vinnu við skipið eftir kl. 12 á laugardegi fyrir 
sjómannadag nema öryggi þess sé í hættu. 

Ákvæði 1. mgr. eru frávíkjanleg ef um er að ræða skip sem ætlað er að sigla með afla 

sinn á erlendan markað, enda sé skipshöfn kunn sú fyrirætlan áður en veiðiferð hefst. Einnig 

má víkja frá ákvæðum 1. mgr. ef mikilvægir hagsmunir eru í húfi og samkomulag tekst þar 

um milli útgerðar og skipshafnar. 

6. gr. 
Útgerðarmaður og skipstjóri bera ábyrgð á því að farið sé að ákvæðum laga þessara. 

Bret gegn lögunum varða sektum í ríkissjóð. 

7. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 26. mars 1987. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.)   
Halldór Ásgrímsson. 

24. mars 1987 Nr. 21 

LOG 

um breytingu á lögum nr. 24 7. maí 1986, um skiptaverðmæti og 

greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins. 

ForseEri ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

1. gr. laganna orðast svo: 

Þegar afli fiskiskipa er seldur óunninn hér á landi er skiptaverðmæti aflans til 

hlutaskipta og aflaverðlauna 75% af því heildarverðmæti sem útgerðin fær fyrir hann. Þessi 

hlutfallstala skal hækka eða lækka við breytingar á verði gasolíu til fiskiskipa með hliðsjón af 
því gasolíuverði í birgðum olíufélaganna sem olíuverðsákvörðun miðast við hverju sinni.
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Skiptahlutfallið skal hækka um eitt prósentustig fyrir hverja 12 bandaríkjadala lækkun á 

birgðaverði gasolíu niður fyrir 109 bandaríkjadali á tonn fob en lækka um eitt prósentustig 

fyrir hverja 12 bandaríkjadala hækkun á birgðaverði gasolíu umfram 133 bandaríkjadali á 

tonn fob. Skiptaverðmæti aflans skal þó aldrei vera lægra samkvæmt þessari grein en 70% af 

heildarverðmæti. Breytingar á gasolíuverði til fiskiskipa skulu miðast við mánaðamót. 
Frá og með 1. júní 1987 skal skiptaverðmæti skv. 1. málsl. 1. mgr. hækka í 76% af 

heildaraflaverðmæti. Frá sama tíma breytist viðmiðun til lækkunar skiptaverðmætishlutfalls 

skv. 3. málsl. 1. mgr. á þann hátt að hlutfallstalan lækki um eitt prósentustig fyrir hverja 12 

bandaríkjadala hækkun á birgðaverði gasolíu umfram 145 bandaríkjadali á tonn fob. 

2. gr. 
3. gr. laganna orðast svo: 
Þegar afli fiskiskips er fluttur ísaður í kössum með öðru skipi til sölu á erlendum 

markaði skal draga frá heildarverðmæti flutningskostnað, erlenda tolla og kostnað við 

söluna erlendis annan en umboðslaun. Skiptaverðmæti skal vera 76% af þannig ákveðnu 
söluverði með þeim breytingum til hækkunar eða lækkunar sem kveðið er á um í Í. gr. 

3. gr. 
4. gr. laganna orðast svo: 
Þegar seldur er afli fiskiskips sem frystir bolfisk um borð, heilan eða flakaðan, er 

skiptaverðmætið 74,5% af fob-verðmæti framleiðslunnar við útflutning. Þetta skiptahlutfall 

skal þó vera 69% af cif-verðmætinu sé þannig samið um sölu framleiðslunnar. 

Þegar seldur er afli fiskiskips sem frystir rækju um borð er skiptaverðmætið 71,5% af 

fob-verðmæti framleiðslunnar við útflutning. Þetta hlutfall skal þó vera 66% af cif- 

verðmætinu sé þannig samið um sölu framleiðslunnar. 
Skiptahlutfallið skal hækka eða lækka um hálft prósentustig fyrir hvert eitt prósentustig 

sem skiptahlutfallið breytist til hækkunar eða lækkunar skv. 1. og 2. mgr. 1. gr. 

4. gr. 

Ákvæði 1. og 3. gr. laga þessara öðlast þegar gildi og koma til framkvæmda frá 15. 
janúar 1987. Ákvæði 2. gr. öðlast gildi 1. júní 1987, en fram til þess tíma gildir ákvæði 3. gr. 
laga nr. 24 7. maí 1986, um skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins. 

Gjört í Reykjavík, 24. mars 1987. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Halldór Ásgrímsson.



25. mars 1987 37 Nr. 22 

LOG 

um afnám laga nr. 49 20. apríl 1963, 

um byggingarsjóð aldraðs fólks. 

Forseri ÍsLaNnDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

Lög um byggingarsjóð aldraðs fólks, nr. 49 20. apríl 1963, falli úr gildi. 

2. gr. 

Eignir byggingarsjóðs aldraðs fólks og útistandandi kröfur skulu skiptast að jöfnu milli 
Framkvæmdasjóðs aldraðra og byggingarsjóðs hjúkurnarheimilis Hrafnistu í Hafnarfirði. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 30. apríl 1987. 

Gjört í Reykjavík, 25. mars 1987. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) 
  

Alexander Stefánsson. 

24. mars 1987 Nr. 23 

LOG 
um breytingu á lögum um almannatryggingar, nr. 67/1971, 

með síðari breytingum. 

ForsEri ÍsLaNnDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

Við 14. gr. laganna bætist ný málsgrein er orðast svo: 
Lífeyrisdeild Tryggingastofnunar ríkisins er heimilt að greiða barnalífeyri vegna 

skólanáms eða starfsþjálfunar ungmennis á aldrinum 18-20 ára, ef annað foreldri eða báðir 
foreldrar eru látnir, enn fremur ef foreldar eru ellilífeyrisþegar eða örorkulífeyrisþegar, 

annað eða báðir. Samkvæmt málsgrein þessari greiðist eingöngu einfaldur barnalífeyrir. 
Lífeyrisdeild metur sönnun um skólavist og starfsþjálfun. Skilyrði er að námið og þjálfunin 

taki a.m.k. sex mánuði hvert ár. Ef um er að ræða óreglulegt nám eða námskeið skal 

námstími reiknaður í kennslustundafjölda á almanaksárinu og telst þá sex mánaða nám 

samsvara 624 kennslustundum. Brot úr mánuði telst heill mánuður. Barnið sjálft sækir um 

barnalífeyri samkvæmt þessari málsgrein. Lífeyrisdeild getur frestað afgreiðslu barnalífeyris 

þar til sex mánaða námstíma er náð. Nú verður úrskurði skv. 1. mgr. 17. gr. barnalaganna,
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nr. 9 frá 15. apríl 1981, eigi við komið vegna efnaleysis foreldris eða ekki tekst að hafa uppi á 

því og er þá tryggingaráði heimilt að úrskurða barnalífeyri með ungmenni er stundar 

sannanlegt nám samkvæmt þessari málsgrein. Lífeyrisdeild getur krafist framlagningar 

skattframtala með umsóknum um barnalífeyri. Ef efnahagur er sérstaklega góður, umsækj- 

andi hefur t.d. tekið arf, getur lífeyrisdeild hafnað umsókn en skjóta skal slíkum málum til 

tryggingaráðs sem úrskurðar í málinu. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 24. mars 1987. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Ragnhildur Helgadóttir. 

Nr. 24 26. mars 1987 

LOG 

um breyting á lögum um happdrætti Dvalarheimilis aldraðra 

sjór..na, nr. 16 13. apríl 1973. 

ForsEri ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

3. gr. laganna orðast svo: 
Heimild þessi gildir til ársloka (997. 

Ágóði happdrættisins skal rei na til byggingarframkvæmda fyrir aldraða á vegum 
Sjómannadagssamtakanna í Reykja vík og Hafnarfirði. Heimilt er stjórn samtakanna, sem 
sér um stjórn og daglegan rekstur h ppdrættisins, að veita styrk eða lán til annarra bygginga 
um land allt í þágu aldraðra, svo se 1 verndaðra þjónustuíbúða, umönnunar- og hjúkrunar- 

heimila og þjónustumiðstöðva fy: "raða. 

2. gr. 

Orðin „og afhending fjárins til byggingarsjóðs aldraðs fólks“ í 5. gr. falli niður. 

3. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 30. apríl 1987. 

Gjört í Reykjavík, 26. mars 1987. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) — 
Jón Helgason.
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VAXTALÖG. 

ForseEri ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

I. KAFLI 

Gildissvið. 

1. gr. 

Lög þessi gilda um vexti af peningakröfum á sviði fjármunaréttar og á öðrum sviðum 

réttarins, eftir því sem við getur átt, nema öðruvísi sé kveðið á í lögum. 

2. gr. 

Auk vaxta taka lög þessi til annars endurgjalds sem áskilið er eða tekið fyrir lánveitingu 
eða umlíðun skuldar. 

3. gr. 

Ákvæði II. og II. kafla laga þessara um ákvörðun vaxta gilda því aðeins að ekki leiði 
annað af lögum, samningum eða venju. 

11. KAFLI 

Almennir vextir. 
4. gr. 

Almenna vexti skal því aðeins greiða af peningakröfum fram að gjalddaga þeirra að það 
leiði af samningum, venju eða lagafyrirmælum. 

5. gr. 
Þegar samið er um vexti af peningakröfu, en ekki tiltekin fjárhæð þeirra, skulu vextir 

vera jafnháir vegnu meðaltali ársávöxtunar á nýjum almennum útlánum hjá viðskipta- 
bönkum og sparisjóðum á þeim tíma sem til skuldar er stofnað. 

6. gr. 

Sé samið um breytilega vexti í samræmi við hæstu lögleyfða vexti eða hæstu vexti á 
markaðnum á hverjum tíma skal miða við hæstu gildandi vexti af hliðstæðum lánum sem eru 
í almennri notkun hjá viðskiptabönkum og sparisjóðum eins og þeir eru á hverjum tíma. 

1. gr. 

Kröfur um skaðabætur skulu bera vexti frá og með þeim degi er hið bótaskylda atvik 
átti sér stað og skulu þeir nema vegnu meðaltali ársávöxtunar á nýjum almennum útlánum 
hjá viðskiptabönkum og sparisjóðum á þeim tíma er atvikið átti sér stað. Sé skaðabótakrafa 
miðuð við verðlag síðar en hið bótaskylda atvik átti sér stað ber krafan þó vexti frá þeim 
tíma. 

8. gr. 

Viðskiptabönkum og sparisjóðum ber án tafar að tilkynna Seðlabanka Íslands um öll 
vaxtakjör og breytingar á þeim í því formi sem Seðlabankinn krefst.



Nr. 25 40 27. mars 1987 

Seðlabankinn skal fyrir lok mánaðar birta í Lögbirtingablaði í aðgengilegu formi öll 
almenn vaxtakjör hvers viðskiptabanka og sparisjóðanna sameiginlega, svo og vegið 
meðaltal þeirra, svo sem áskilið er í lögum þessum og skal hver tilkynning lögð til grundvall- 
ar samkvæmt lögunum næsta mánuðinn eða uns næsta tilkynning birtist. 

111. KAFLI 

Dráttarvextir. 

9. gr. 

Dráttarvextir skulu reiknast af peningakröfu frá og með gjalddaga hennar, sé hann fyrir 
fram ákveðinn, fram að greiðsludegi. 

Nú er ekki samið um gjalddaga kröfu og er þá heimilt að reikna dráttarvexti þegar 
liðinn er mánuður frá því að kröfuhafi sannanlega krafði skuldara um greiðslu. Sé sá 

mánaðardagur, sem greiðslukrafan miðast við, ekki til í næsta mánuði skal skuldari greiða 
dráttarvexti frá og með síðasta degi þess mánaðar. 

Þrátt fyrir ákvæði 2. mgr. er ætíð heimilt að reikna dráttarvexti frá þeim tíma er 
dómsmál telst höfðað til heimtu kröfunnar, sbr. þó 15. gr. um skaðabætur. 

10. gr. 
Dráttarvextir af peningakröfum í íslenskum gjaldmiðli skulu ákveðnir af Seðlabanka 

Íslands sem ársvextir með þeim hætti að hlutfallið milli dráttarvaxta, að viðbættri tölunni 

100, og ávöxtunar nýrra almennra útlána skv. 2. mgr. þessarar greinar, að viðbættri tölunni 

100, sé á bilinu 1,05 til 1,10. 
Seðlabanki Íslands skal mánaðarlega reikna vegið meðaltal ársávöxtunar á nýjum 

almennum útlánum hjá viðskiptabönkum og sparisjóðum og birta meðaltal þetta í 
Lögbirtingablaði ásamt dráttarvöxtum skv. 1. mgr. og skulu þeir dráttarvextir gilda næsta 
mánuðinn eða uns næsta tilkynning er birt í Lögbirtingablaði. 

Viðskiptaráðherra setur, að fengnum tillögum Seðlabanka Íslands, nánari reglur um 
grundvöll og útreikning meðalávöxtunar og dráttarvaxta samkvæmt grein þessari og 11. gr. 

11. gr. 

Dráttarvextir af löglegum peningakröfum í erlendum gjaldmiðli skulu ákveðnir af 

Seðlabanka Íslands sem ársvextir með þeim hætti að hlutfallið milli dráttarvaxta, að 
viðbættri tölunni 100, og meðalvaxta viðkomandi gjaldmiðils á innlendum gjaldeyrisreikn- 
ingum í viðskiptabönkum og sparisjóðum, að viðbættri tölunni 100, sé á bilinu 1,05 til 1,10. 

Um útreikning Seðlabanka Íslands á meðalávöxtun og ákvörðun dráttarvaxta skv. 1. 
mgr. greinarinnar, birtingu útreiknings og gildistíma dráttarvaxta fer eftir ákvæðum 2. mgr. 
10. gr. laga þessara. 

Sé um gjaldmiðil að ræða sem ekki er gefinn kostur á að eiga á innlendum 
gjaldeyrisreikningi hér á landi eða gjaldmiðil sem ekki er skráður hér á landi skal miða við 
vexti af almennum óbundnum sparisjóðsreikningum í hlutaðeigandi landi samkvæmt 
upplýsingum Seðlabanka Íslands. 

12. gr. 

Áfallnir dráttarvextir skulu lagðir við höfuðstól skuldar og nýir dráttarvextir reiknaðir 
af samanlagðri fjárhæð ef vanskil standa lengur en 12 mánuði. Aldrei skal reikna slíka 

vaxtavexti oftar en á 12 mánaða fresti.
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13. gr. 
Ef atvik, sem varða kröfuhafa og skuldara verður ekki um kennt, valda því að greiðsla 

fer ekki fram skal ekki reikna dráttarvexti þann tíma sem greiðsludráttur verður af þessum 

sökum. 

14. gr. 
Sé mál höfðað til heimtu peningakröfu og dráttarvaxta krafist má, þrátt fyrir ákvæði 88. 

gr., sbr. 193. gr. laga nr. 85/1936, sbr. lög nr. 28/1981, dæma dráttarvexti frá þeim tíma, er 
mál telst höfðað, til greiðsludags enda þótt vaxtahæð sé ekki tilgreind í stefnu. 

15. gr. 
Skaðabótakröfur skulu bera dráttarvexti skv. 1. mgr. 10. gr. að liðnum mánuði frá þeim 

degi er kröfuhafi sannanlega lagði fram þær upplýsingar sem þörf var á til þess að meta 
tjónsatvik og fjárhæð bóta. Dómstólar geta þó ákveðið annan upphafstíma dráttarvaxta. 

16. gr. 

Þegar greiða skal dráttarvexti samkvæmt lögum þessum skulu almennir vextir, 
verðbætur eða annað umsamið álag falla niður. 

IV. KAFLI 

Viðurlög og málsmeðferð. 

17. gr. 

Hver, sem af ásetningi eða stórfelldu gáleysi hagnýtir sér á óréttmætan hátt fjárþröng 
viðsemjanda síns eða aðstöðumun þeirra að öðru leyti til þess að áskilja sér vexti eða annað 
endurgjald fyrir lánveitingu eða umlíðun skuldar umfram gildandi vaxtamörk sambærilegra 
útlánsvaxta hjá viðskiptabönkum og sparisjóðum á þeim tíma er til skuldar er stofnað, sbr. 

8. gr., skal sæta sektum, varðhaldi eða fangelsi allt að einu ári. Sé brot ítrekað eða sakir 
miklar varðar brotið varðhaldi eða fangelsi allt að tveimur árum. 

Ákvæði 1. mgr. tekur einnig til þeirra sem bera fyrir sig eða framselja samning eins og 
þar er lýst eða hafa af honum óréttmætan ávinning. Um hlutdeild í brotum að öðru leyti og 
um tilraun til brota fer eftir III. kafla almennra hegningarlaga, nr. 19/1940. 

Gera má lögaðila fésekt fyrir brot á lögum þessum án tillits til þess hvort sök verður 
sönnuð á fyrirsvarsmann eða starfsmann lögaðilans. Hafi fyrirsvarsmaður eða starfsmaður 
gerst sekur um brot á lögum þessum má einnig gera lögaðilanum sekt og sviptingu 
starfsréttinda, enda sé brotið drýgt til hagsbóta fyrir lögaðilann eða hann hafi notið 
hagnaðar af brotinu. 

18. gr. 

Hver, sem af ásetningi eða stórfelldu gáleysi áskilur sér hærri dráttarvexti en leyfilegt er 

samkvæmt lögum þessum, skal sæta sektum, varðhaldi eða fangelsi allt að einu ári. Sé brot 

ítrekað eða sakir mikla varðar brotið varðhaldi eða fangelsi allt að tveimur árum. 
Ákvæði 2. og 3. mgr. 17. gr. taka til brota gegn þessari grein, eftir því sem við getur átt. 

19. gr. 
Ef samningur um vexti eða annað endurgjald fyrir lánveitingu eða umlíðun skuldar eða 

dráttarvexti telst ólögmætur er sá samningur ógildur og hafi endurgjald verið greitt ber 
kröfuhafa að endurgreiða skuldara þá fjárhæð sem hann hefur þannig ranglega af honum 
haft. Oftekna vexti fram að gjalddaga skuldar skal þá miða við það sem er umfram hæstu 
auglýstu útlánsvexti viðskiptabanka og sparisjóða á hliðstæðum lánum á þeim tíma er til 
skuldar var stofnað.
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20. gr. 
Mál út af refsiverðum brotum gegn lögum þessum sæta meðferð opinberra mála og 

skulu rekin fyrir sakadómi. Endurgreiðslukröfur og aðrar einkaréttarkröfur má hafa uppi, 
rannsaka og dæma í slíkum málum, sbr. XVII. kafla laga nr. 74/1974, um meðferð opinberra 
mála. 

V. KAFLI 

Gildistaka og bráðabirgðaákvæði. 

21. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt falla úr gildi lög nr. 58/1960, um bann við okri, 

dráttarvexti o.fl., sbr. lög nr. 71/1965 og lög nr. 56/1979, um dómvexti, viðauki við lög nr. 85 
23. júní 1936, um meðferð einkamála í héraði. 

Ákvæði II. kafla laga þessara taka til allra skulda sem stofnast eftir gildistöku laganna. 

Ákvæði til bráðabirgða. 
I 

Refslákvæði 2. mgr. 6. gr. laga nr. 58/1960, um bann við okri, dráttarvexti o.fl., skal 
halda gildi sínu um þau opinber mál sem ríkissaksóknari hefur höfðað til refsingar 
samkvæmt ákvæði þessu og ekki hafa hlotið fullnaðardóm við gildistöku laga þessara. 

Il 
Nú segir í lánssamningi, gerðum fyrir gildistöku laga þessara, að við vanskil reiknist 

hæstu lögleyfðir dráttarvextir eins og þeir eru á hverjum tíma og skulu þá dráttarvextir þessir 
fara eftir 10. gr. laga þessara. 

Komi fram í lánssamningi um verðtryggt lán, gerðum fyrir gildistöku laga þessara, að 
verðtrygging skuli haldast ef greiðsludráttur verður skal regla 16. gr. laga þessara gilda allt 
að einu um lánssamning þennan. 

1ll 
Nú segir í lánssamningi, gerðum fyrir gildistöku laga þessara, að vextir af láni fram að 

gjalddaga skuli vera breytilegir í samræmi við hæstu lögleyfða vexti á hverjum tíma eða 
hæstu vexti á markaðnum á hverjum tíma og skulu þá vextir af þessum lánum eftir gildistöku 
laganna verða jafnháir vegnu meðaltali vaxta af hliðstæðum lánum hjá viðskiptabönkum og 
sparisjóðum eins og þeir eru á hverjum tíma. 

Gjört í Reykjavík, 27. mars 1987. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.)   
Matthías Bjarnason.
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LOG 

um breyting á lögum um lögreglumenn, nr. 56/1972, 

með síðari breytingum. 

Forseri ÍsLANDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

Við S. gr. laganna bætist ný málsgrein, 3. mgr., svohljóðandi: 
Nú verður lögreglumaður skaðabótaskyldur fyrir tjón sem verður við löggæslu og er af 

völdum mistaka eða vanrækslu hans við starfann og geta dómstólar þá fært skaðabótafjár- 
hæð niður með hliðsjón af sök hans, stærð tjónsins og aðstæðum að öðru leyti. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 26. mars 1987. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 

Jón Helgason. 
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LOG 

um breyting á lögum um Húsnæðisstofnun ríkisins, nr. 60/1984, 

sbr. lög nr. 54/1986. 

ForsETI ÍsLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

12. gr. laganna, sbr. 3. gr. laga nr. 54/1986, orðast svo: 

Einstaklingar, sem sannanlega hafa greitt iðgjöld til lífeyrissjóða í samtals 20 mánuði á 

undanförnum 24 mánuðum áður en lánsumsókn er lögð fram, eiga rétt á lánum skv. 13., 14., 
18. og 25. gr. laga þessara, enda hafi lífeyrissjóður umsækjanda gert samning við 
Húsnæðisstofnun ríkisins um skuldabréfakaup, sbr. 13. gr. Kaupi lífeyrissjóður skuldabréf 

fyrir a.m.k. 55% af ráðstöfunarfé sínu eiga greiðendur iðgjalda til þess sjóðs hámarksláns- 

rétt en lágmarkslánsrétt ef sjóðurinn kaupir skuldabréf fyrir 20% af ráðstöfunarfé sínu. Að 

öðru leyti ákvarðast lánsréttur hlutfallslega þar á milli miðað við skuldabréfakaup. 
Greiðendur iðgjalda til lífeyrissjóða, sem kaupa skuldabréf fyrir minna en sem nemur 20% 
af ráðstöfunarfé sínu, eiga ekki rétt til ofangreindra lána. Lánsréttur einstaklings, sem greitt 
hefur iðgjöld til tveggja eða fleiri sjóða í samtals 20 mánuði á undanförnum 24 mánuðum 
áður en hann sækir um lán, ákvarðast með hliðsjón af þeim lánsréttindum sem skuldabréfa- 

kaup hvers einstaks sjóðs veita og greiðslutíma iðgjaldanna til hinna einstöku sjóða.



Nr. 27 44 27. mars 1987 

Lánsréttur þeirra, sem hafa verið tímabundið utan vinnumarkaðar vegna árstíðabund- 
innar atvinnu eða veikinda, skal ekki skerðast af þeim sökum. Hið sama gildir um lánsrétt 
þeirra sem hverfa tímabundið frá störfum vegna endurmenntunar eða annars náms, enda 

hafi þeir átt lánsrétt áður, sbr. 1. mgr. þessarar greinar. 
Hafi maður haft heimilisstörf að aðalstarfi og ekki haft meiri launuð störf á 

vinnumarkaði en nemur fjórðungi ársverks eða meiri árslaun en 7$ 000 kr. miðað við 

kauplag á árinu 1985 á hann hámarkslánsrétt skv. 1. mgr. sé hann ekki í hjúskap eða sambúð 
en annars á hann sama lánsrétt og maki hans. 

Elli- og örorkulífeyrisþegar, sem greitt hafa til lífeyrissjóða í samtals 20 mánuði á 

undanförnum 24 mánuðum, eiga sama rétt og einstaklingar skv. 1. mgr. Hafi elli- og 
örorkulífeyrisþegi lífeyri frá fleiri en einum lífeyrissjóði miðast lánsréttur hans við 
skuldabréfakaup þess sjóðs sem greiðir honum mestan lífeyri á þeim tíma sem sótt er um 
lánið. Þeir elli- og örorkulífeyrisþegar, sem fullnægja ekki skilyrðum þessarar mgr., eiga 
hámarkslánsrétt skv. 1. mgr. þessarar greinar. Sama máli gegnir um þá sem hafa verið utan 
vinnumarkaðar vegna fötlunar og örorku þótt þeir séu ekki lífeyrisþegar. 

Lánsréttur hjóna og sambýlisfólks miðast við meðaltal lánsréttar þeirra. 
Umsækjendur, sem uppfylla skilyrði laga þessara um lánveitingu skv. 13., 14., 18. og 

25. gr., skulu innan tveggja mánaða frá því að umsókn var lögð fram fá bindandi svar um 
lánsfjárhæð og afgreiðslutíma lánsins. Áður en gengið er frá lánssamningi skal kostnaðar- og 
greiðsluáætlun liggja fyrir og skal Húsnæðisstofnun kynna umsækjanda þá greiðslubyrði sem 
væntanleg lántaka hans hefur í för með sér. Telji Húsnæðisstofnun að augljóst sé að 
umsækjandi geti með engu móti staðið undir fjármögnun viðkomandi íbúðar skal skýra 
umsækjanda frá því. Húsnæðismálastjórn er þá jafnframt heimilt að krefjast ríkari ábyrgðar 
á láninu en að öðrum kosti synja um lánveitingu. 

Lán skulu afgreidd í sömu röð og umsóknir berast, og/eða íbúðir verða veðhæfar, þó 
þannig að úthlutun til þeirra sem eru að byggja eða kaupa í fyrsta sinn gangi fyrir úthlutun 
annarra lána samkvæmt nánari reglum sem settar skulu í reglugerð. Heimilt er að skipta 
láninu í allt að þrjá hluta eftir nánari reglum er húsnæðismálastjórn setur, enda fylgi lánið 

eða lánshlutarnir að fullu breytingum á vísitölu byggingarkostnaðar. 

Hafi húsnæðismálastjórn gert samning við lánastofnun um afgreiðslu lána skv. 10. gr. 
skal lántakanda gefinn kostur á að lánssamningur, afgreiðsla og útborgun lánsins verði á 
vegum viðkomandi lánastofnunar sem þá annast mat kostnaðar- og greiðsluáætlana. 

Lán til sama umsækjanda skv. 13., 14. og 25. gr. laga þessara skal ekki veita oftar en á 
fimm ára fresti að jafnaði. 

2. gr. 

13. gr. laganna, sbr. 4. gr. laga nr. 54/1986, orðast svo: 
Lán skv. 1. tölul. 11. gr. eru veitt til að byggja eða kaupa nýjar íbúðir. Þegar 

einstaklingur á í hlut ræðst lánsfjárhæð af samningi lífeyrissjóðs umsækjanda um skulda- 
bréfakaup af Húsnæðisstofnun ríkisins skv. 12. gr., því hvort umsækjandi er að byggja eða 

kaupa sína fyrstu íbúð eða ekki og af stærð íbúðarinnar sem hér segir: 

a. Eigi umsækjandi, sem er að byggja eða kaupa í fyrsta sinn, hámarkslánsrétt skv. 1. mgr. 

12. gr. nemur lán til hverrar íbúðar 2 100 000 kr., en eigi hann lágmarkslánsrétt nemur 
lán til hverrar íbúðar 700 000 kr. Önnur lán eru hlutfallslega þar á milli eftir lánsrétti 
umsækjanda í samræmi við skuldabréfakaup lífeyrissjóðs hans skv. 1. mgr. 12. gr. 
Ofangreindar fjárhæðir eru miðaðar við vísitölu byggingarkostnaðar í ársbyrjun 1986, 
250 stig (desember 1982 = 100), og breytast ársfjórðungslega í samræmi við breytingar 
vísitölunnar. Umsækjandi getur talist vera að byggja eða kaupa í fyrsta sinn þótt hann 

hafi áður fengið lán úr Byggingarsjóði ríkisins, enda hafi hann misst íbúð sína eða
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mestan hluta eignar sinnar í henni, svo sem vegna hjónaskilnaðar, greiðsluerfiðleika eða 
gjaldþrots. Nánar skal kveða á um þessi atriði í reglugerð. 

b. Eigi umsækjendur íbúð fyrir nemur lán til hverrar íbúðar 70% af lánsfjárhæðum skv. a- 
lið þessarar greinar. 

c. Lán skv. a- og b-liðum þessarar málsgreinar skulu skerðast um 2% fyrir hvern m“ sem 
íbúðin er stærri en 180 m“ brúttó að frádregnum bílskúr. Stærðarútreikningur íbúða skal 
nánar skilgreindur í reglugerð þar sem tekið verði skýrt fram hvert sé nýtingargildi 
húsnæðis. 
Þrátt fyrir ákvæði a- og b-liða þessarar greinar má lánsfjárhæð samkvæmt þessari grein 

aldrei vera hærri en nemur 70% af kostnaðaráætlun viðkomandi íbúðar, eða 70% af 

raunverulegu kaupverði íbúðar. 
Ef húsnæði, sem íbúðarlán hefur verið veitt til, er tekið til annarra nota en íbúðar fellur 

allt lánið í gjalddaga án fyrirvara. Sama gildir ef íbúð, sem lánað er til, er sameinuð annarri 
íbúð sem áður hefur hlotið fullt lán úr Byggingarsjóði ríkisins. 

Lán samkvæmt þessari grein er einnig heimilt að veita þeim sem byggja sérhannaðar 
söluíbúðir fyrir aldraða eða leiguíbúðir fyrir almennan markað. Þegar slíkir aðilar eiga í hlut 
skal lánsfjárhæð miðast við lágmarkslánsrétt skv. a-lið 1. mgr. 4. gr., sbr. og 1. mgr. 3. gr. 
laga nr. 54/1986. 

Lán samkvæmt þessari grein skulu veitt gegn 1. veðrétti og skal lánstími vera allt að 40 
árum. Um lánskjör að öðru leyti gilda ákvæði 30. gr. 

3. gr. 
14. gr. laganna, sbr. $. gr. laga nr. 54/1986, orðast svo: 
Lán skv. 2. tölul. 11. gr. eru veitt til kaupa á íbúðum sem áður hafa verið í notkun og 

hlotið hafa samþykki byggingaryfirvalda. 

Þegar einstaklingar eiga í hlut miðast lánsfjárhæð við lánsrétt umsækjanda skv. 12. gr., 
svo og það hvort umsækjandi er að kaupa íbúð í fyrsta sinn eða á íbúð fyrir. Umsækjandi sem 
er að kaupa íbúð í fyrsta sinn á rétt á láni sem nemur 70% af lánum skv. a-lið 1. mgr. 13. gr. 

Umsækjandi, sem átt hefur íbúð áður, skal á sama hátt eiga rétt á láni sem nemur 70% 

af láni skv. b-lið 1. mgr. 13. gr. 
Þrátt fyrir ákvæði 2. og 3. mgr. má lán, sem veitt er samkvæmt þessari grein að 

viðbættum áhvílandi lánum, uppfærðum, úr Byggingarsjóði ríkisins, aldrei nema hærri 
fjárhæð en 70% af nýbyggingarláni miðað við lánsrétt umsækjanda. Enn fremur má lánið 
aldrei nema hærri fjárhæð en sem svarar 70% af raunverulegu kaupverði íbúðar. 

Lán samkvæmt þessari grein er einnig heimilt að veita þeim aðilum sem reka stofnanir, 

svo sem fyrir öryrkja eða fatlaða, enda hafi viðkomandi stofnun hlotið starfsleyfi 
hlutaðeigandi ráðuneytis. Sama gildir um kaup á íbúðum fyrir öryrkja eða fatlaða. Þegar 

slíkir aðilar eiga í hlut miðast lánsfjárhæð við hámarkslán skv. 2. mgr. þessarar greinar. 

Lánið skal að jafnaði veitt gegn 1. og 2. veðrétti. 
Lánstími skal vera allt að 40 árum. Um lánskjör og tryggingar gilda að öðru leyti ákvæði 

30. gr. 

4. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Ákvæði til bráðabirgða. 
Á árinu 1987 er heimilt að undanþiggja þá námsmenn, sem verið hafa í námi er veitti 

þeim rétt til láns úr Lánasjóði ísl. námsmanna, skilyrðum um greiðslu iðgjalds til 
lífeyrissjóðs í 20 mánuði samtals á undanförnum 24 mánuðum. Sama á við um þá námsmenn 
sem lögðu inn lánsumsókn á tímabilinu september til desember 1986. 

Gjört í Reykjavík, 27. mars 1987. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Alexander Stefánsson. 
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LÖG 
um breytingu á lögum nr. 47/1970, um Útflutningslánasjóð. 

ForsETi ÍsLANDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

1. mgr. 1. gr. laganna orðast svo: 
Heimilt er að stofna samkvæmt lögum þessum sjóð er nefnist Útflutningslánasjóður. Í 

heiti sínu er sjóðnum rétt og skylt að hafa orðin „ríkisaðild með takmarkaðri ábyrgð“ eða 
skammstöfunina RTÁ. 

2. gr. 

2. mgr. 1. gr. laganna orðast svo: 

Stofnendur sjóðsins eru Seðlabanki Íslands, Landsbanki Íslands og Iðnlánasjóður. Þeir 

leggja honum til fé, sbr. 3. gr., fara með stjórn hans og fjármál og ábyrgjast fjárskuldbind- 

ingar hans með framlagi sínu. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Ákvæði til bráðabirgða. 
Stofnendur sjóðsins bera ótakmarkaða ábyrgð á þeim skuldbindingum sjóðsins sem 

stofnað hefur verið til fyrir 1. janúar 1986. Helst hin ótakmarkaða ábyrgð þar til þessum 

skuldbindingum er lokið. 

Gjört í Reykjavík, 27. mars 1987. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) 
  

Matthías Bjarnason.



27. mars 1987 47 Nr. 29 

LOG 

um breytingu á lögum nr. 46 27. júní 1985, um framleiðslu, 

verðlagnigu og sölu á búvörum. 

ForsETi ÍsLaNDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

2. mgr. 36. gr. laganna orðist svo: 
Greiðsla útflutningsbóta skal að hámarki nema eftirfarandi hlutföllum af heildarverð- 

mæti búvöruframleiðslunnar: 

1987 0000... 6% 
1988 ............ 5% 
1989 Ll. 5% 
1990 lll. 5% 
1991 000. 5% 
1992 2000 5% 

og gildir það uns endurskoðun skv. 38. gr. hefur farið fram. 

2. gr. 

2. mgr. 37. gr. laganna orðist svo: 

Fjármagn til verkefna skv. 1. mgr. skal nema eftirfarandi hlutföllum af heildarverðmæti 

búvöruframleiðslunnar sem ákveðið er á sama hátt og í 36. gr.: 

1987 ..0000 3% 

1988 2... 4% 

1989 2... 4% 

1990 2... 4% 

TO91 2... 4% 

1992 2... 4% 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 27. mars 1987. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) 
Jón Helgason.
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LÖG 
um orlof. 

ForsETi ÍsLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

Allir þeir, sem starfa í þjónustu annarra gegn launum, hvort sem þau eru greidd í 

peningum eða öðrum verðmætum, eiga rétt á orlofi og orlofslaunum samkvæmt reglum 

þessara laga. 

2. gr. 

Lög þessi rýra ekki víðtækari eða hagkvæmari orlofsrétt samkvæmt öðrum lögum, 
samningum eða venjum. 

Samningur um minni rétt til handa launþegum en lög þessi ákveða er ógildur. 

3. gr. 

Orlof skal vera tveir dagar fyrir hvern unninn mánuð á síðasta orlofsári og reiknast 
hálfur mánuður eða meira heill mánuður en skemmri tími telst ekki með. Það telst vinnutími 
samkvæmt þessari grein þótt maður sé frá vinnu vegna veikinda eða slysa meðan hann fær 
greitt kaup eða hann er í orlofi. Sunnudagar og aðrir helgidagar teljast ekki orlofsdagar né 
heldur fyrstu fimm laugardagar í orlofi. 

Orlofsárið er frá 1. maí til 30. apríl. 

4. gr. 

Orlof samkvæmt lögum þessum skal veitt í einu lagi á tímabilinu frá 2. maí til 15. 
september. Heimilt er í kjarasamningum stéttarfélaga að kveða á um skemmra orlof á 
fyrrgreindu tímabili, þó að lágmarki 14 daga á sumarorlofstímabilinu, ef sérstakar 
rekstrarástæður gera það brýnt. Nú nýtur orlofsþegi eigi lengri orlofsréttar en lög þessi 
kveða á um og skal þá sá hluti orlofsins, sem tekinn er utan orlofstímabilsins, lengjast um 4 
ef orlof er tekið utan orlofstímabilsins að ósk atvinnurekanda. 

Í vinnu við landbúnað og síldveiðar má veita allt að helmingi orlofsins utan orlofs- 

tímabilsins. 
Aðilar geta með samkomulagi vikið frá reglum þessarar greinar um skiptingu orlofs. 

Orlofi skal þó alltaf lokið fyrir lok orlofsársins. 

S. gr. 
Atvinnurekandi ákveður í samráði við launþega hvenær orlof skuli veitt. Hann skal 

verða við óskum launþega um hvenær orlof skuli veitt, að svo miklu leyti sem unnt er vegna 
starfseminnar. Að lokinni könnun á vilja launþegans skal atvinnurekandi tilkynna svo fljótt 
sem unnt er og í síðasta lagi mánuði fyrir byrjun orlofs hvenær orlof skuli hefjast, nema 
sérstakar ástæður hamli. 

6. gr. 
Geti starfsmaður ekki vegna veikinda farið í orlof á þeim tíma sem vinnuveitandi 

ákveður skv. 5. gr. skal hann sanna forföll sín með læknisvottorði. Getur starfsmaður þá
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krafist orlofs á öðrum tímum en ákveðið er í 4. gr., en þó ekki síðar en svo að orlofi hans sé 
lokið fyrir 31. maí næstan á eftir. 

Geti starfsmaður ekki vegna veikinda farið í orlof fyrir þann tíma á hann rétt á að fá 
orlofslaun sín greidd ef hann sannar veikindi sín á sama hátt og að ofan greinir. 

7. gr. 

Launþegi á rétt til orlofslauna í samræmi við áunninn orlofsrétt á síðasta orlofsári. 
Orlofslaun reiknast við hverja launagreiðslu þannig að af heildarlaunum reiknast 

orlofslaunahlutfall viðkomandi starfsmanns að lágmarki 10,17% miðað við lágmarksorlof 

skv. 3. gr. Reiknuð orlofslaun fyrir hvert launatímabil skulu kauptryggð þannig að deilt skal 
í fjárhæð áunninna orlofslauna með dagvinnukaupi starfsmannsins. Orlofslaun fyrir hvert 
launatímabil reiknast samkvæmt þessu í dagvinnutímum og skulu þau skráð sérstaklega á 
launaseðil við hverja launagreiðslu, bæði samtala áunninna orlofslauna frá upphafi orlofsárs 
og orlofslaun vegna þess greiðslutímabils. 

Launþega skulu greidd áunnin orlofslaun samkvæmt framanskráðu næsta virkan dag 
fyrir töku orlofs og greiðast þau miðað við dagvinnutímakaup starfsmannsins eins og það er 
fyrsta dag orlofsins. 

Þrátt fyrir ákvæði 3. mgr. er heimilt að greiða mánaðarkaupsmönnum orlofslaun á sama 

tíma og reglubundnar launagreiðslur fara fram, enda sé meiri hluti þeirra því samþykkur. Þá 

er stéttarfélögum einnig heimilt að semja um þá framkvæmd að orlofslaun séu jafnharðan 

greidd á sérstaka orlofsreikninga launþega hjá banka eða sparisjóði. Skal í slíkum samningi 
tryggt að sá aðili, sem tekur að sér vörslu orlofslauna, geri upp áunnin orlofslaun, þ.e. 

höfuðstól og vexti, til launþega við upphaf orlofstöku. Skylt er að afhenda félagsmálaráðu- 

neytinu þegar í stað eintak af slíkum samningi og tilkynna um slit hans. 
Orlofslaun reiknast ekki af orlofslaunum. 

8. gr. 

Ljúki ráðningarsamningi launþega og vinnuveitanda skal vinnuveitandi við lok 
ráðningartímans greiða launþeganum öll áunnin orlofslaun hans samkvæmt reglunni í 2. 
mgr. 7. gr. 

9. gr. 

Nú liggur atvinnurekstur niðri á meðan á orlofi stendur vegna þess að starfsfólki er veitt 
orlof samtímis og geta þá þeir launþegar, sem ekki eiga rétt á fullu orlofi, ekki karfist launa 
eða orlofslauna fyrir þá daga sem á vantar. 

10. gr. 
Félagsmálaráðherra setur reglur um útreikning orlofslauna launþega sem ekki taka laun 

beint frá atvinnurekanda sínum, heldur fá greitt í þjónustugjaldi eða á annan hátt sem er 

frábrugðinn venjulegum greiðslumáta launa. 

11. gr. 

Standi launagreiðandi ekki í skilum með útborgun orlofslauna skv. 7. gr. eða 8. gr. 

vegna greiðsluerfiðleika, án þess þó að bú hans hafi verið tekið til gjaldþrotaskipta, getur 

launþegi eða hlutaðeigandi verkalýðsfélag í umboði hans snúið sér til félagsmálaráðuneytis- 

ins með orlofslaunakröfuna studda gögnum um fjárhæð hennar, svo sem launaseðlum, vott- 

orði viðkomandi launagreiðanda eða löggilts endurskoðanda hans. 

Ráðuneytið skal þegar í stað skora á vinnuveitanda að greiða kröfuna, en beri það ekki 
árangur skal ráðuneytið innleysa kröfuna frá launþeganum. Skal það gert innan þriggja 

vikna frá því að krafa launþegans á hendur ráðuneytinu var sett fram. 

A 4
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Á innleysta orlofskröfu ríkissjóðs falla 7,5% viðurlög við innlausnina. Á kröfuna 
reiknast síðan mánaðarlegir dráttarvextir, jafnháir þeim sem Seðlabanki Íslands ákveður, 
fyrst 15 dögum eftir innlausn. 

Kröfur ríkissjóðs vegna innleystrar orlofslaunakröfu má taka lögtaki, sbr. 1. nr. 29 16. 
desember 1885. Krafan nýtur sama réttar og krafa launþegans hefði notið í þrotabú 
vinnuveitandans. 

12. gr. 
Óheimilt er manni að vinna fyrir launum í starfsgrein sinni eða skyldum starfsgreinum 

meðan hann er í orlofi og má setja um þetta nánari ákvæði í reglugerð. 

13. gr. 

Framsal orlofslauna og flutningur þeirra á milli orlofsára er óheimilt. 

14. gr. 
Kröfur á hendur vinnuveitendum samkvæmt lögum þessum fyrnast eftir sömu reglum 

og kaupkröfur samkvæmt lögum nr. 14 20. október 1905, um fyrningu skulda og annarra 
kröfuréttinda. 

15. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. maí 1988. Jafnframt falla úr gildi lög nr. 87/1971, með síðari 
breytingum. 

Ákvæði til bráðabirgða. 
Félagsmálaráðherra skal setja reglugerð um hvernig uppgjör áunnins orlofsfjár fram til 

30. apríl 1988 skv. lögum nr. 87/1971, með áorðnum breytingum, og reglugerð nr. 150/1972, 
með áorðnum breytingum, skuli háttað. Reglugerðin skal sett að höfðu samráði við 
Alþýðusamband Íslands, Vinnuveitendasamband Íslands og Vinnumálasamband samvinnu- 
félaganna. 

Gjört í Reykjavík, 27. mars 1987. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.)   
Alexander Stefánsson. 

Nr. 31 . 27. mars 1987 

LOG 

um flugmálaáætlun og fjáröflun til framkvæmda í flugmálum. 

Forseri ÍsLanns 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

I. KAFLI 

Flugmálaáætlun. 

1. gr. 

Samgönguráðherra leggur að fengnum tillögum flugráðs og flugmálastjóra tillögu til 
þingsályktunar um flugmálaáætlun fyrir sameinað Alþingi svo fljótt eftir þingsetningu sem 

auðið er. Flugmálaáætlun öðlast gildi er Alþingi hefur samþykkt hana.
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Í tillögunni skal gerð grein fyrir fjáröflun þeirri sem fyrirhuguð er á áætlunartímabilinu 

og útgjöld sundurliðuð eftir helstu rekstrar- og framkvæmdaflokkum. 
Við meðferð tillögunnar fyrir Alþingi skal ákveða skiptingu útgjalda til einstakra 

framkvæmdaliða og afgreiða tillöguna sem þingsályktun um flugmálaáætlun fyrir fjögurra 

ára tímabil. 
Sé fé veitt á annan hátt til framkvæmda í flugmálum skal farið með það innan 

flugmálaáætlunar. 

Er þingsályktun um flugmálaáætlun hefur gilt í tvö ár skal hún endurskoðuð og 
jafnframt samin áætlun fyrir tvö ár til viðbótar þannig að ávallt sé í gildi áætlun fyrir að 
minnsta kosti tvö ár. 

2. gr. 

Í flugmálaáætlun skulu taldir allir flugvellir, nýbyggingar flugvalla og búnaður fyrir 

flugleiðsögu og flugumferðarstjórn á gildistíma áætlunarinnar. Enn fremur áætlaður 

kostnaður við viðhald flugvalla og annar kostnaður flugmálastjórnar á sama tímabili. 
Ráðherra tilkynnir flugmálastjórn í janúar ár hvert hve háa fjárhæð skuli miða við þegar 

gerð er áætlun um framkvæmdir fyrir næsta ár. 

3. gr. 

Í þingsályktun um flugmálaáætlun skal verkefnum skipað í eftirfarandi flokka: 

Áætlunarflugvellir 1. 
Flugvellir með 1800 m flugrein og lengri. 
Áætlunarflugvellir 11. 

Flugvellir með 1200 að 1800 m flugrein. 

Áætlunarflugvellir 111. 
Flugvellir með 800 að 1200 m flugrein. 
Aðrir flugvellir og lendingarstaðir. 
Flugvellir með allt að 800 m flugrein. 
Flugleiðsögu- og flugumferðarþjónusta. 
Allur búnaður sem ætlaður er til flugleiðsögu eða flugumferðarstjórnar. 

Önnur flugmálastarfsemi. 
Öll önnur flugmálastarfsemi en sú sem að framan er talin. 

4. gr. 

Ráðherra skal leggja skýrslu um framkvæmd flugmálaáætlunar fyrir hvert reglulegt 
Alþingi. 

II. KAFLI 

Fjáröflun til framkvæmda í flugmálum. 

5. gr. 

Þeir sem selja flugvélabensín og þotueldsneyti á íslenskum flugvöllum til innanlands- 
flugs og millilandaflugs skulu greiða af því sérstakt gjald. Gjald þetta skal nema 1,30 kr. af 

hverjum lítra flugvélabensíns og 0,65 kr. af hverjum lítra þotueldsneytis. 

Heimilt er að veita undanþágu frá greiðslu þessa gjalds vegna flugs á skemmri 

flugleiðum innan sama landsfjórðungs. 

Eldsneyti til áætlunarflugs milli Íslands og Norður-Ameríku er undanþegið greiðslu 

gjalds skv. 1. mgr. 

6. gr. 
Flugmálastjórn annast innheimtu sérstaks gjalds skv. 5. gr. og skal tekjum af því 

einungis varið til framkvæmda í flugmálum samkvæmt flugmálaáætlun.
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1. gr. 

Greiða skal sérstakt gjald, flugvallagjald, vegna hvers manns sem ferðast með loftfari 
frá Íslandi til annarra landa. 

Undanþegin gjaldskyldu eru börn innan tveggja ára aldurs, skráðar áhafnir loftfara, 
þeir sem viðkomu hafa á Íslandi samkvæmt farseðli milli annarra Evrópulanda og Norður- 
Ameríku og þeir sem ferðast með loftförum varnarliðs Bandaríkja Norður-Ameríku hér á 
landi. 

8. gr. 

Flugvallagjald skal vera 750,00 kr. fyrir hvern farþega sem ferðast frá Íslandi til annarra 

landa. Fyrir farþega á aldrinum tveggja til tólf ára skal greiða hálft gjald en fyrir yngri 

farþega skal ekkert gjald greiða. Um ferðir til Færeyja og Grænlands gilda ákvæði 9. gr. 

Flugvallagjalds skv. 1. mgr. skal getið í verði farseðils. 

9. gr. 
Flugfélög, sem annast flutning farþega innanlands eða til Færeyja og Grænlands, skulu 

greiða gjald er nemi 100,00 kr. á hvern farþega er ferðast á þeim leiðum og eldri eru en tólf 
ára. Fyrir farþega á aldrinum tveggja til tólf ára skal greiða hálft gjald. Fyrir farþega yngri en 

tveggja ára skal ekkert gjald greiða. Einungis skal greitt eitt gjald þó að millilent sé milli 

brottfararstaðar og ákvörðunarstaðar vegna flugáætlunar enda vari viðdvöl ekki lengur en 
sex klukkustundir. 

Flugvallagjalds skv. 1. mgr. skal getið í verði farseðils. 

10. gr. 

Eigandi loftfars og sá er ábyrgð ber á rekstri þess ber ábyrgð á greiðslu flugvallagjalds. 

Fyrir brottför loftfars frá Íslandi skal afhenda fulltrúa flugmálastjórnar á flugstöð skrá 

yfir farþega með því, áhöfn þess og hverjir séu gjaldfrjálsir skv. 2. mgr. 7. gr. eða greiða 

skuli hálft gjald skv. 8. gr. Skrá þessi skal undirrituð af flugstjóra eða umboðsmanni 

flugfélags á flugvelli. 

11. gr. 

Flugvallagjald vegna farþega, er ferðast með loftförum sem skráð eru erlendis og allra 

loftfara sem ekki er flogið á áætlunarleiðum, skal greiða fulltrúa flugmálastjórnar fyrir 

brottför loftfars um leið og afhent er skrá skv. 2. mgr. 10. gr. 

12. gr. 

Flugvallagjald vegna farþega sem ferðast í áætlunarflugi á viðurkenndum áætlunar- 

leiðum, svo og gjald skv. 9. gr., skal greiða til flugmálastjórnar eigi síðar en 15. dag næsta 

almanaksmánaðar eftir brottför. 

13. gr. 

Sé flugvallagjaldi ekki skilað á réttum gjalddaga skal sá sem gjaldinu ber að skila greiða 

af því viðurlög er nemi 1% fyrir hverja byrjaða viku frá gjalddaga. Nú er skrifstofa 
flugmálastjórnar lokuð 15. dag mánaðar og telst þá gjalddagi vera næsti dagur þar á eftir 

sem skrifstofan er opin til almennrar afgreiðslu. 
Flugvallagjaldi fylgir lögtaksréttur. 

Heimilt er innheimtumanni að láta lögreglu stöðva atvinnurekstur þess er eigi gerir skil 
á réttum gjalddaga þar til skil eru gerð, m.a. með því að setja skrifstofur, starfsstofur og 
flutningstæki hans undir innsigli. 

14. gr. 

Tekjum af flugvallagjaldi skal varið einungis til framkvæmda í flugmálum samkvæmt 
flugmálaáætlun.
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15. gr. 
Sérstakt gjald skv. 5. gr. og flugvallagjald skv. 8. og 9. gr. skulu vera grunntaxtar. 

Ráðherra er heimilt að hækka gjöld þessi, allt að þeirri hækkun sem kann að verða á vísitölu 
byggingarkostnaðar, sbr. lög nr. 18 23. mars 1983. Grunntaxtar gjaldanna eru miðaðir við 
vísitölu í janúar 1986, þ.e. 250 stig. 

16. gr. 

Til greiðslu kostnaðar samkvæmt flugmálaáætlun skal auk þeirra tekna sem aflað 
verður samkvæmt ákvæðum laga þessara veita sérstakt framlag á fjárlögum. 

Ráðherra setur í reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd laga þessara. 

17. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1987. Jafnframt eru felld úr gildi lög nr. 8/1976, um 
flugvallagjald, sbr. lög nr. 110/1978 og 18/1980, um breytingu á þeim. 

Ákvæði til bráðabirgða. 
Þrátt fyrir ákvæði 14. gr. laga þessara skal ráðstöfun tekna vegna flugvallagjalds á 

fjárlögum ársins 1987 standa óbreytt. Hækkun flugvallagjalds skv. 9. gr., sem nemur 82 kr. á 
hvern farþega, skal renna til framkvæmda í flugmálum samkvæmt flugmálaáætlun, sbr. 14. 

gr. laga þessara. 

Gjört í Reykjavík, 27. mars 1987. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.)   
Matthías Bjarnason. 
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LOG 

um breytingu á lögum nr. 91/1982, um málefni aldraðra, 

með síðari breytingum. 

Forseri ÍsLaNnDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 
1. mgr. 28. gr. laganna orðast svo: 

Lög þessi gilda til 31. des. 1988. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 27. mars 1987. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.)   
Ragnhildur Helgadóttir.
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LÖG 
um breytingu á ýmsum lagaákvæðum um dráttarvexti. 

ForsETi ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. KAFLI 

Um breytingu á lögum nr. 39 19. júní 1922, um lausafjárkaup. 

1. gr. 

38. gr. laganna orðast svo: 

Um skyldu til að greiða vexti af kaupverðinu og öðrum greiðslum, sem ekki eru 

greiddar á gjalddaga, fer eftir ákvæðum laga um vexti. 

II. KAFLI 

Um breytingu á víxillögum, nr. 93 19. júní 1933, sbr. 1. og 

2. gr. laga nr. 54 18. maí 1965 um breytingu á þeim lögum. 

2. gr. 

2. tölul. 1. mgr. 48. gr. laganna, sbr. 1. gr. laga nr. 54/1965, orðast svo: 
Dráttarvaxta frá gjalddaga samkvæmt lögum um vexti. 

3. gr. 

2. tölul. 49. gr. laganna, sbr. 2. gr. laga nr. 54/1965, orðast svo: 

Dráttarvaxta samkvæmt lögum um vexti af fjárhæð þeirri, er 1. tölul. greinir, frá þeim 
degi er hann greiddi hana. 

111. KAFLI 

Um breytingu á tékkalögum, nr. 94 19. júní 1933, sbr. lög 

nr. 55 18. maí 1965 um breytingu á þeim lögum. 

4. gr. 

2. tölul. 45. gr. laganna, sbr. 1. gr. laga nr. 55/1965, orðast svo: 

Dráttarvaxta samkvæmt lögum um vexti af þeirri fjárhæð frá sýningardegi. 

5. gr. 
2. tölul. 46. gr. laganna, sbr. 2. gr. laga nr. 55/1965, orðast svo: 

Dráttarvaxta samkvæmt lögum um vexti af fjárhæð þeirri frá þeim degi er hann greiddi 

hana. 

IV. KAFLI 

Um breytingu á lögum nr. 55 9. júní 1980, um starfskjör 

launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda. 

6. gr. 

7. gr. laganna orðast svo: 

Verði dráttur á greiðslu iðgjalda samkvæmt lögum þessum skal skuldari greiða 

dráttarvexti af skuldinni frá gjalddaga samkvæmt lögum um vexti.
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V. KAFLI 

Um breytingu á lögum nr. 20 8. mars 1954, um vátryggingarsamninga. 

1. gr. 

3. mgr. 24. gr. laganna orðast svo: 
Félagið skal greiða vexti af fjárhæðinni frá gjalddaga í samræmi við ákvæði laga um 

vexti. 

8. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 27. mars 1987. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) 
  

Matthías Bjarnason. 

27. mars 1987 Nr. 34 

LOG 

um breytingu á lögum um stjórn og starfrækslu póst- og 

símamála, nr. 36/1977. 

Forseri ÍsLaNnDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

1. gr. laganna orðist svo: 
Samgönguráðherra fer með yfirstjórn póst-, síma- og annarra fjarskiptamála. 

2. gr. 

2. gr. laganna orðist svo: 
Póst- og símamálastofnun er sjálfstæð stofnun sem fer með framkvæmd póst- og 

símamála samkvæmt lögum þessum og öðrum lögum og reglum sem gilda um póstmál og 
fjarskipti. 

3. gr. 

5. gr. laganna orðist svo: 
Starfsemi Póst- og símamálastofnunar greinist í meginatriðum í stjórnunarhluta og 

rekstrarhluta. 

Stjórnunarhluti stofnunarinnar skiptist í aðalsvið. 

Rekstrarhluti stofnunarinnar skiptist í póst- og símaumdæmi. 
Hverju aðalsviði stjórnar framkvæmdastjóri, en umdæmisstjóri hverju umdæmi. 

4. gr. 

6. gr. laganna orðist svo: 
Framkvæmdastjórar aðalsviða vinna að stefnumörkun í störfum stofnunarinnar, 

áætlanagerð, eftirliti, almennum fyrirmælum og öðrum heildarstefnumálum.
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Umdæmisstjórar annast rekstur póst- og símastöðva, verkstæða, birgðastöðva og annan 

þann rekstur á vegum Póst- og símamálastofnunar í umdæminu sem þeim er falinn 

samkvæmt rekstraráætlunum og öðrum fyrirmælum er gilda um stofnunina. 

5. gr. 

7. gr. laganna falli brott. 
6. gr. 

1. málsl. 8. gr. laganna orðist svo: 

Póst- og símamálastjóri skal eigi sjaldnar en ársfjórðungslega kalla saman fund með 

framkvæmdastjórum aðalsviða og umdæmisstjórum stofnunarinnar. 

7. gr. 

1. mgr. 10. gr. laganna orðist svo: 
Í stofnuninni skal starfa starfsmannaráð skipað fulltrúum samtaka starfsmanna 

stofnunarinnar og forstöðumönnum tiltekinna þátta í stofnuninni. 

8. gr. 
4. mgr. 11. gr. laganna orðist svo: 

Tekjur samkvæmt gjaldskrá skulu nægja til að rekstrarjöfnuður náist, miðað við að 

rekstur og fjárfestingar fari eftir meginstefnu 1. mgr. 3. gr. og fyllsta aðhalds sé gætt. 

9. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 27. mars 1987. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Matthías Bjarnason. 

Nr. 35 TR 27. mars 1987 
LOG 

um breyting á lögum nr. 63 31. maí 1979, um skipan gjaldeyris- og 

viðskiptamála, með síðari breytingum. 

Forseri ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

Annar og þriðji málsliðir 1. mgr. 3. gr. laganna falli brott. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast gildi frá og með 1. september 1987. 

Gjört í Reykjavík, 27. mars 1987. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Matthías Bjarnason.
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LÖG 
um listmunauppboð o.fl. 

Forseri ÍsLanDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

Viðskiptaráðherra skal heimilt að veita þeim sem verslunarleyfi hafa og til þess teljast 
hætir að hans dómi leyfi til að selja sjálfir á frjálsu uppboði, hvar sem er á landinu, málverk, 
myndir, listmuni, bækur, frímerki og aðra muni sem söfnunargildi hafa. 

Uppboðsleyfi er einnig heimilt að veita félögum eða öðrum lögaðilum sem verslunar- 
leyfi hafa og til þess teljast hæfir. 

Leyfin eru ekki tímabundin en þau má afturkalla ef leyfishafar þykja ekki lengur 
uppfylla hæfisskilyrði. Eldri leyfi skulu halda gildi sínu og teljast ótímabundin eftir gildistöku 
laga þessara. 

Leyfisgjald, er renni í ríkissjóð, skal vera helmingur af gjaldi fyrir smásöluleyfi. 

2. gr. 

Þegar sérstaklega stendur á má veita aðilum leyfi til að halda lokað uppboð í því skyni 
að styrkja viðurkennda líknarstarfsemi og kirkjulega starfsemi, menntir, vísindi og 
menningu. Uppboðsstjóri skal þó hafa verslunarleyfi jafnaðarlega og teljast hæfur til 
uppboðshaldsins. Ekki skal innheimta leyfisgjald. 

3. gr. 
Sölugjald skal ekki leggja á málverk, myndir og listmuni heldur 10% gjald er renni til 

listamannanna eða erfingja þeirra samkvæmt höfundalögum. Sé höfundaréttur fallinn niður 
eða fénu verður ekki ráðstafað rennur það til starfslauna handa myndlistarmönnum. 
Menntamálaráðherra getur sett nánari reglur um ráðstöfun gjaldsins að höfðu samráði við 
Samband íslenskra myndlistarmanna. 

4. gr. 
Leyfishafar eða uppboðsstjórar mega hvorki gera sjálfir boð á uppboði né láta aðra 

gera það fyrir sína hönd. 

S. gr. 

Leyfishafar skulu kynna uppboðsskilmála skriflega og skulu þeir lesnir í upphafi 
uppboðs. 

Í uppboðsskilmálum skal gera grein fyrir gjöldum er leggist ofan á söluverð, 

greiðsluskilmálum, ef ekki er um staðgreiðslu að ræða, og því hvenær ábyrgð á seldum mun 
flyst úr hendi seljanda til kaupanda. 

Kaupandi uppboðsmunar getur ekki borið fyrir sig galla á seldum mun nema hann svari 
ekki til þess heitis er hann var auðkenndur með við söluna, seljandi hafi haft svik í frammi 

eða almennt sé talið óheiðarlegt að skjóta sér undan ábyrgð. 
Þegar uppboð er opið skulu munir vera til sýnis og skoðunar í hæfilegan tíma sé þess 

kostur. 

6. gr. 
Brot á lögum þessum varða sektum nema þyngri viðurlög liggi við samkvæmt öðrum 

lögum. 

Með brot skal farið að hætti opinberra mála.
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1. gr. 

Í reglugerð má setja nánari ákvæði um framkvæmd laga þessara. 

8. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi og falla þá jafnframt úr gildi eftirtalin lög og lagaákvæði: 

a. 7. gr. laga nr. 84 19. júní 1933, um varnir gegn óréttmætum verslunarháttum; 
b. lögnr. 113 23. desember 1954, um breyting á lögum nr. 84 19. júní 1933, um varnir gegn 

óréttmætum verslunarháttum; 
c. 2. mgr. 54. gr. laga nr. 56 16. maí 1978, um verðlag, samkeppnishömlur og óréttmæta 

viðskiptahætti. 

Gjört í Reykjavík, 27. mars 1987. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Matthías Bjarnason. 

Nr. 37 27. mars 1987 

LOG 

um breyting á lögum nr. 38 frá 16. apríl 1971, 

um Kennaraháskóla Íslands. 

ForsETi ÍsLaNnDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

2. tölul. 15. gr. verði svohljóðandi: 
Vísindalegu starfi rannsóknarstofnunar uppeldismála stjórnar forstjóri, að jafnaði 

kjörinn til skiptis úr hópi fastra kennara í uppeldisskor Kennaraháskóla Íslands og fastra 
kennara í félagsvísindadeild Háskóla Íslands í sálarfræði, uppeldisfræði og félagsfræði. 
Kjörtímabil forstjóra er þrjú ár. Forstjóri skal hafa umsjón með framgangi 

rannsóknarverkefna stofnunarinnar og fjárreiðum hennar. Hann gerir tillögur til stjórnar- 

nefndar um ráðningu starfsmanna að stofnuninni, undirbýr fjárhagsáætlanir og semur 

ársskýrslu um starfsemina. Forstjóra er skylt að kenna a.m.k. 74 hluta kennsluskyldu sinnar í 
hlutaðeigandi háskóla. Um aukavinnu forstjóra utan vébanda stofnunarinnar og viðkom- 
andi háskóla fer eftir almennum ákvæðum laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 27. mars 1987. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Sverrir Hermannsson.
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LOG 

um breyting á lögum nr. 73/1980, um tekjustofna sveitarfélaga, 

með síðari breytingum. 

Forseri ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

23. gr. laganna orðast svo: 
Stofn til álagningar útsvars skal vera hinn sami og tekjuskattsstofn, sbr. ákvæði 1. og 3. 

tölul. 62. gr. laga nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt, með síðari breytingum. 
Ákvæði 62.-65. gr. laga nr. 75/1981 skulu gilda um ákvörðun útsvarsstofns eftir því sem 

við getur átt. 
Lækki skattstjóri tekjuskattsstofn samkvæmt ákvæðum 66. gr. laga nr. 75/1981 skal 

útsvarsstofn lækka um sömu fjárhæð. 

2. gr. 

25. gr. laganna orðast svo: 
Útsvar skal vera ákveðinn hundraðshluti af tekjum hvers almanaksárs, en má þó eigi 

vera hærra en 7,5% af útsvarsstofni og skal sami hundraðshluti lagður á tekjur allra manna í 
hverju sveitarfélagi. 

Útsvar af þeim tekjum barna, sem um ræðir í 2. mgr. 65. gr. laga nr. 75/1981, skal vera 

2% af útsvarsstofni. 

3. gr. 

26. gr. laganna orðast svo: 

Sá hundraðshluti af tekjum, sem innheimtur er jafnóðum til greiðslu útsvars hvers árs, 

sbr. lög um staðgreiðslu opinberra gjalda, skal ákveðinn í reglugerð sem félagsmálaráðherra 

setur. Skal hann áður leita tillagna Sambands íslenskra sveitarfélaga og taka tillit til áforma 
sveitarstjórna um útsvarsálagningu á komandi ári, en reglugerðin skal gefin út fyrir 15. 
nóvember ár hvert og taka gildi 1. janúar næstan á eftir. 

Við samningu fjárhagsáætlunar fyrir hvert almanaksár ákveður sveitarstjórn hver 
hundraðshluti verði lagður á tekjur manna á því ári. Að lokinni afgreiðslu fjárhagsáætlunar 
skal tilkynna ríkisskattstjóra um ákvörðun sveitarstjórnar. 

Nú kemur í ljós að tekjur sveitarsjóðs hrökkva ekki fyrir útgjöldum og er þá 
sveitarstjórn heimilt að hækka útsvar frá því er ákveðið var við gerð fjárhagsáætlunar ársins 

um allt að 10% að fengnu samþykki félagsmálaráðherra. Á sama hátt getur sveitarstjórn 

lækkað útsvar um allt að 10%. 

Ef sveitarfélag kemst í fjárþöng og fullnægt er skilyrðum 90. gr. sveitarstjórnarlaga, nr. 

8/1986, er sveitarstjórn heimilt að leggja sérstakt álag á útsvör ársins. 

Tilkynning um breytingar á útsvari skv. 3. og 4. mgr. skal senda skattstjóra og 
ríkisskattstjóra eigi síðar en 31. mars á álagningarári. 

4. gr. 

27. gr. laganna orðast svo: 
Sveitarstjórn er heimilt að taka til greina umsókn manna um lækkun, niðurfellingu eða 

endurgreiðslu álagðs útsvars þegar svo stendur á sem greinir í 1. mgr. 66. gr. laga nr. 75/1981 

telji hún ástæðu til að veita frekari lækkun en skattstjóri veitti við afgreiðslu á umsókn um
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lækkun útsvarsstofns. Á sama hátt getur sveitarstjórn lækkað, fellt niður eða endurgreitt 
álagt útsvar þeirra sem nutu bóta samkvæmt Il. og IV. kafla laga nr. 67/1971, um 
almannatryggingar, með síðari breytingum. Skattstjóri skal veita sveitarstjórn aðgang að 

skattframtölum viðkomandi ífranna, svo og veita henni þær upplýsingar sem nauðsynlegar 
teljast. Sveitarstjórn skal tilkynna lækkun útsvars til skattstjóra, ríkisskattstjóra og 
viðkomandi manns. 

Þeim sem sveitarstjórn felur að annast störf þessi er bannað, að viðlagðri ábyrgð eftir 
ákvæðum almennra hegningarlaga um opinbera starfsmenn, að skýra óviðkomandi mönnum 
frá því er þeir komast að í störfum sínum og varðar hagi skattaðila. 

S. gr. 
29. gr. laganna orðast svo: 
Sveitarstjórn annast innheimtu útsvara að svo miklu leyti sem hún er ekki sérstaklega 

falin öðrum samkvæmt lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda. 
Hver gjaldandi skal á tekjuárinu inna af hendi bráðabirgðagreiðslu upp í útsvar 

samkvæmt ákvæðum laga um staðgreiðslu opinberra gjalda. 
Þeir pjaldendur, sem reynast skulda útsvar að lokinni álagningu opinberra gjalda, sbr. 

98. gr. laga nr. 75/1981, skulu greiða það sem vangoldið er á þeim gjalddaga eða gjalddögum 
sem sveitarstjórn ákveður. 

Vangreiðsla að hluta veldur því að útsvar gjaldanda fellur í eindaga 15 dögum eftir 
gjalddaga, þó ekki fyrr en 15. næsta mánaðar eftir að álagningu er lokið. 

Sé útsvar hækkað eftir álagningu fellur viðbótarfjárhæðin í gjalddaga 10 dögum eftir að 

gjaldanda var tilkynnt um hækkunina. 
Þeim erlendu ríkisborgurum eða ríkisfangslausu mönnum, er fengið hafa dvalar- eða 

landvistarleyfi hér á landi um tiltekinn tíma, er skylt að gera full skil á útsvari sínu fyrir 

brottför af landinu. 
Áfrýjun útsvarsákvörðunar eða deila um útsvarsskyldu frestar hvorki eindaga útsvars 

né leysir gjaldanda undan álögum sem beitt er vegna vangreiðslu þess. Ef útsvar er lækkað 
eða fellt niður með úrskurði eða dómi skal endurgreiðsla þegar fara fram. 

6. gr. 
30. gr. laganna orðast svo: 

Útsvör skulu greidd á tekjuári skv. lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda eftir því 

sem við á. Greiðslur á tekjuári eru til bráðabirgða, en endanleg álagning fer fram eftir á og 
getur því komið til endurgreiðslu eða viðbótarkröfu frá sveitarsjóði. 

Endurgreiðsla sveitarsjóðs skal innt af hendi í samræmi við ákvæði laga um staðgreiðslu 
opinberra gjalda, en gjaldendur skulu greiða viðbótarkröfu sveitarsjóðs um útsvar í 

samræmi við ákvæði 3.-7. mgr. 29. gr. Ákvæði 2. mgr. 121. gr. laga nr. 75/1981 um 
verðbætur skulu eiga við um endurgreiðslur eða viðbótarkröfur þær sem hér um ræðir. Um 

innheimtu, dráttarvexti og innheimtuúrræði gilda ákvæði þessara laga. 
Allir þeir, er hafa menn í þjónustu sinni og greiða laun fyrir starfa, sbr. 1. mgr. 92. gr. 

laga nr. 75/1981, eru skyldir að halda eftir af kaupi launþega til lúkningar endanlega álögðu 
útsvari þeirra. Skulu í reglugerð sett nánari ákvæði um framkvæmd þessarar greinar. 

Hafi launagreiðandi vanrækt að halda eftir af launum ber hann sjálfskuldarábyrgð á 
greiðslu þess fjár. 

Krafa vegna fjár, sem launagreiðandi hefur haldið eftir eða bar að halda eftir 

samkvæmt þessari grein, nýtur lögtaksréttar hjá launagreiðanda.
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Launagreiðandi, sem eigi hefur skilað á réttum degi fé er hann hefur haldið eftir eða bar 
að halda eftir af launum, skal greiða dráttarvexti skv. 43. gr. frá þeim degi sem skila bar fénu 
til sveitarstjórnar. 

Séu launagreiðslur inntar af hendi fyrir milligöngu annars aðila hvíla sömu skyldur á 

milligönguaðila og lagðar eru á launagreiðanda samkvæmt ákvæðum þessarar greinar. 

1. gr. 

34. og 35. gr. laganna falli niður og greinatala breytist til samræmis við það. 

8. gr. 

39. gr. laganna, sem verður 37. gr. þeirra, orðast svo: 

Sveitarstjórn annast innheimtu aðstöðugjalda. 

Aðstöðugjald skal greitt á tíu gjalddögum á ári hverju. Eru gjalddagar hinn fyrsti dagur 
hvers mánaðar nema mánuðina janúar og júlí. Sveitarstjórn er þó heimilt að ákveða að 
aðstöðugjald skuli greiðast á einum eða tveimur gjalddögum, 15. júlí og 15. október. 

Þar til álagning aðstöðugjalda liggur fyrir skal gjaldanda gert að greiða á hverjum 

gjalddaga upp í aðstöðugjald fjárhæð sem nema skal ákveðnum hundraðshluta af því 
aðstöðugjaldi sem honum bar að greiða næstliðið ár. Skal þessi hundraðshluti ákveðast fyrir 
hvert ár í samræmi við þá reglugerð sem fjármálaráðherra setur um innheimtu tekjuskatts og 
eignarskatts. 

Álagt aðstöðugjald, að frádregnu því sem greiða ber fyrir álagningu skv. 3. mgr. 

þessarar greinar, skal greiða með jöfnum afborgunum á þeim gjalddögum sem eftir eru á 

árinu þegar álagning fer fram. 

Vangreiðsla að hluta veldur því að aðstöðugjald gjaldanda í heild fellur í gjalddaga 15 
dögum eftir gjalddaga, þó ekki fyrr en 15. næsta mánaðar eftir að álagningu er lokið. 

Sé aðstöðugjald gjaldanda hækkað eftir álagningu fellur viðbótarfjárhæðin í gjalddaga 
10 dögum eftir að gjaldanda var tilkynnt um hækkunina. 

Að öðru leyti skulu ákvæði 24., 28., 29., 32. og 33. gr. eiga við um álagningu og 

innheimtu aðstöðugjalda eftir því sem við getur átt. 

9. gr. 

Lög þessi taka gildi 1. janúar 1988 og koma til framkvæmda við álagningu útsvara 1989 

vegna tekna á árinu 1988. Ákvæði 3. gr. taka þó gildi 1. október 1987. 

Ákvæði til bráðabirgða. 
Um innheimtu ógoldinna sveitarsjóðsgjalda, sem á hafa verið lögð fyrir 1. janúar 1988, 

skulu gilda innheimtuákvæði laga nr. 73 26. nóvember 1980, með breytingum sem gerðar 

hafa verið á þeim lögum, fram að gildistöku þessara laga. Sama á við um innheimtu útsvars 
sem á verður lagt á árinu 1988 vegna tekna á árinu 1987, sbr. ákvæði laga um gildistöku laga 
um staðgreiðslu opinberra gjalda. 

Gjört í Reykjavík, 27. mars 1987. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) 
  

Alexander Stefánsson.
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LOG 

um breyting á lögum nr. 54 6. apríl 1971, um Innheimtustofnun 

sveitarfélaga,sbr. lög nr. 41 6. maí 1986. 

Forseri ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

Aftan við 3. mgr. S. gr. laganna bætist: 
Stjórn Innheimtustofnunar sveitarfélaga er heimilt að víkja frá þessari dráttarvaxtatöku 

ef um sérstaka félagslega erfiðleika er að ræða hjá skuldara. Nánari ákvæði um þetta atriði 
skulu sett í reglugerð. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 27. mars 1987. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Alexander Stefánsson. 

Nr. 40 27. mars 1987 

LOG 

um breyting á lögum nr. 49 6. maí 1986, um þjóðarátak 

til byggingar þjóðarbókhlöðu. 

ForseTi ÍsLANDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

A-liður 1. mgr. 2. gr. laganna orðast svo: 

a. 0,25% á þann eignarskattsstofn manna, sbr. 80.-82. gr. laga nr. 75/1981, sem er umfram 

2 676 000 kr. Skattskylt mark til sérstaks eignarskatts skal breytast samkvæmt skattvísi- 

tölu, sbr. 121. gr. greindra laga, í fyrsta sinn á gjaldárinu 1988 samkvæmt skattvísitölu 

gjaldársins 1988. Þó skal ekki leggja sérstakan eignarskatt á eignir manna sem orðnir 

eru 67 ára eða eldri fyrir upphaf hlutaðeigandi gjaldárs. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi og koma til framkvæmda í fyrsta sinn við álagningu gjalda á 
gjaldárinu 1987 miðað við eignarskattsstofn í árslok 1986. 

Gjört í Reykjavík, 27. mars 1987. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Sverrir Hermannsson.
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AUGLÝSING 
um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta Íslands. 

Forseti Íslands, Vigdís Finnbogadóttir, fór í dag til útlanda. 
Í fjarveru hennar fara forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæsta- 

réttar með vald forseta Íslands, samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar. 

Forsætisráðuneytið, 30. mars 1987. 

Steingrímur Hermannsson. 
  

Guðmundur Benediktsson. 

30. mars 1987 Nr. 42 

LÖG 
um vísitölu byggingarkostnaðar. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍSLANDS 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki voru: 

1. gr. 

Hagstofa Íslands skal reikna og birta vísitölu byggingarkostnaðar. Vísitalan skal reist á 
þeim grunni sem Hagstofan ákveður í samráði við Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins. 

Grunnur vísitölunnar skal miðaður við tiltekna gerð íbúðarhúsnæðis. Auk þess er 
Hagstofunni heimilt að reikna vísitölur sem miðast við aðrar gerðir húsa, byggingar- 
mannvirkja eða hluta þeirra. 

2. gr. 

Vísitala byggingarkostnaðar skal miðuð við byggingarkostnað á höfuðborgarsvæði. 
Vísitalan skal reiknuð samkvæmt verðlagi um miðjan hvern mánuð og gilda í mánaðartíma 

frá fyrsta degi mánaðarins næsta eftir útreikningsmánuð. Vísitalan skal reiknuð og birt með 
einum aukastaf. 

3. gr. 
Hagstofan skal eigi sjaldnar en á fimm ára fresti láta fara fram athugun á grundvelli 

vísitölunnar með hliðsjón af breytingum á byggingarháttum, byggingarefnum svo og á 

tilhögun launagreiðslna, verðskráningar og útreikninga. 

Sé ákveðið að breyta um grunn vísitölunnar skal Hagstofan ákveða og birta opinberlega 
hvernig vísitalan, miðuð við hinn nýja grunn, skuli tengd eldri vísitölum byggingar- 
kostnaðar. 

4. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1987. Jafnframt falla þá úr gildi lög nr. 18/1983, um vísitölu 
byggingarkostnaðar.
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Ákvæði til bráðabirgða. 
Ákvæði 2. gr. þessara laga um mánaðarlegan útreikning og gildistíma vísitölu 

byggingarkostnaðar breyta ekki gildi ákvæða um verðbætur í skuldabréfum, verksamningum 

og þess háttar sem sett eru í samræmi við fyrri lög um vísitölu byggingarkostnaðar. Sé ekki 

um annað samið skulu þær verðbætur, sem hér um ræðir, því miðast við vísitölur sem gilda í 

mánuðunum janúar, apríl, júlí og október og skal hver vísitala þá gilda í þrjá mánuði hvert 

sinn. 

Gjört í Reykjavík, 30. mars 1987. 

Steingrímur Hermannsson. Þorvaldur Garðar Kristjánsson. Magnús Thoroddsen. 

(L.S.) 
  

Þorsteinn Pálsson. 

Nr. 43 30. mars 1987 

LÖG 
um lögskráningu sjómanna. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍSLANDS 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki voru: 

I. KAFLI 

Um lögskráningarskyldu og lögskráningarstjóra. 

1. gr. 

Lögskráning sjómanna er tvenns konar: lögskráning í skiprúm og lögskráning úr 
skiprúmi. 

Lögskráning fer fram á útgerðarstað skips. 

2. gr. 

Skylt er að lögskrá alla skipverja sem ráðnir eru til starfa á íslenskum skipum sem eru 12 

rúmlestir brúttó eða stærri. 
Heimilt er að lögskrá aðra en skipverja þann tíma sem viðkomandi dvelja um borð í 

skipi sem er í förum enda leggi þeir fram yfirlýsingu tryggingafélags um líf- og slysatrygg- 
ingar. 

3. gr. 
Lögreglustjórar eru lögskráningarstjórar hver í sínu umdæmi. Í Reykjavík er tollstjóri 

lögskráningarstjóri. Utan heimilisþinghár sinnar er lögreglustjórum heimilt að fela hrepp- 

stjórum að annast lögskráningar. Einnig er lögreglustjóra heimilt að skipa fulltrúa innan 
heimilisþinghár sinnar til að framkvæma lögskráningar á hans ábyrgð ef þess gerist þörf. 

Hreppstjórar og lögskráningarfulltrúar lögreglustjóra skv. 1. mgr. skulu hafa eftirlit 

með skráningu og skila yfirliti til lögreglustjóra um lögskráningar í umdæmum sínum eigi
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sjaldnar en ársfjórðungslega. Verði þeir varir við að ekki er farið eftir fyrirmælum laga 

þessara um lögskráningu skulu þeir tafarlaust tilkynna meint brot með símskeyti til 
hlutaðeigandi skipstjóra og lögreglustjóra. Lögreglustjóri skal hafa eftirlit með lögskráning- 
arfulltrúum í umdæmi sínu. 

4. gr. 
Lögskrá skal í skiprúm: 

1. Hvert sinn er nýr maður eða áhöfn er ráðin á skip. 
2. Í fyrsta sinn á hverju ári sem skip er afgreitt eða byrjar ferð frá hérlendri höfn enda þótt 

engin breyting verði á skipshöfn. 
3. Hvert sinn sem nýr maður er ráðinn erlendis á íslenskt skip. Skal þá íslenskt sendiráð 

eða ræðismaður lögskrá á skipið ef til næst. Sendiráð eða ræðismaður skal síðan þegar 
tilkynna hina nýju lögskráningu með símskeyti til viðkomandi lögskráningarstjóra. 

Sé ekki unnt að ná til sendiráðs eða ræðismanns þegar ráða verður mann á íslenskt 
skip erlendis skal skipstjóri þegar tilkynna það til viðkomandi lögskráningarstjóra. 

4. Hvert sinn, sem sjómenn eru ráðnir hér á landi í skiprúm á íslensku skipi sem statt er 
erlendis, skulu þeir lögskráðir áður en þeir fara af landi burt. 

5. gr. 

Lögskrá skal úr skiprúmi í hvert sinn er veru skipaverja um borð lýkur, hvort heldur er 

vegna ráðningarslita eða um stundarsakir, vegna orlofs, slyss, veikinda eða ef skip er ekki í 

förum um stundarsakir vegna t.d. bilana, viðgerða, endurbóta eða skipi er af öðrum 
ástæðum ekki haldið úti. 

6. gr. 

Skipstjóra er skylt að sjá um að skipverjar séu lögskráðir í skiprúm og úr skiprúmi. 

Hann má eigi leggja skipi úr höfn nema allir skipverjar, sem skylt er að lögskrá skv. 2. gr., 
hafi verið lögskráðir í skiprúm. 

Þegar svo er ástatt sem segir í 4. tölul. 4. gr. og skipstjóri er eigi staddur þar sem 

lögskráning á að fara fram skal útgerðarmaður sjá um að lögskráð sé. 

Il. KAFLI 
Framkvæmd lögskráningar. 

7. gr. 

Við fyrstu árlegu lögskráningu í skiprúm skv. 2. tölul. 4. gr. skal sýna lögskráningar- 
stjóra eftirtalin gögn: 

1. Atvinnuskírteini skipstjóra. 
2. Mælibréf skipsins og haffærisskírteini. 
3. Atvinnuskírteini eða starfsleyfi þeirra manna er lögskráðir skulu og skírteini þurfa að 

lögum til þess að mega gegna stöðu þeirri á skipinu sem þeir eru ráðnir til. 
Útfyllta skipshafnarskrá í tveimur samhljóða eintökum. 
Sjóferðabækur þeirra manna er lögskráðir skulu. 

Yfirlýsingu frá viðkomandi tryggingafélagi um líf- og slysatryggingu skipverja og skal 

skráningarstjóri ganga úr skugga um að þær séu í samræmi við gildandi lög og 

kjarasamninga. Nú vanrækir útgerðarmaður að hafa líf- og slysatryggingu í gildi og er 

hann þá ábyrgur fyrir viðkomandi bótagreiðslum. Reynist útgerðarmaður eigi fær um 
greiðslu slíkra bóta ber ríkissjóður fulla ábyrgð á greiðslu þeirra. 
Ef skilyrðum 1. mgr. er fullnægt ritar lögskráningarstjóri vottorð sitt á gögnin. Ef 

eitthvert gagna skv. 1.-4. og 6. tölul. 1. mgr. vantar skal eigi lögskráð fyrr en úr því er bætt. 

Við lögskráningu úr skiprúmi skal skipstjóri leggja fram skipshafnarskrá og sjóferða- 

bækur. AS 

á
t
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8. gr. 

Þegar nýir menn eru lögskráðir í skiprúm eftir að skipshafnarskrá er gerð skal þeim bætt 

við á skrána meðan hún endist en á aukaskrá sé hún fullrituð. Skal þess þá getið í 

aðalskránni að aukaskrá hafi verið gerð. 

9. gr. 

Um sjóferðabækur skipverja fer eftir ákvæðum sjómannalaga og laga um atvinnurétt- 

indi við siglingar á íslenskum skipum svo og reglugerða er settar eru samkvæmt þeim. 

10. gr. 

Við lögskráningu í skiprúm skulu allir þeir sem lögskrá á til starfa, sem sérstök réttindi 

þarf til að gegna lögum samkvæmt, mæta hjá lögskráningarstjóra og undirrita skipshafnar- 

skrá. 

Þegar lögskráð er í skiprúm við fyrstu skráningu á árinu skulu allir skipverjar mæta hjá 

lögskráningarstjóra. 
Að öðru leyti en um getur í 1. og 2. mgr. er skipverjum eigi skylt að mæta við 

lögskráningu og undirrita skipshafnarskrá þar. Þó getur sérhver skipverja krafist þess að 

vera viðstaddur er hann skal lögskráður og er skipstjóra þá skylt að heimila það. 

11. gr. 

Að lokinni lögskráningu skal skráningarstjóri afhenda skipstjóra annað eintak skips- 

hafnarskrárinnar með áritun sinni. 

12. gr. 

Ef skipstjóri getur ekki gengið frá lögskráningu áður en skip yfirgefur höfn skal hann 

eða útgerðarmaður skipsins tilkynna lögskráningarstjóra, innan 24 klst., nöfn mannanna og 

annað sem honum ber að skýra frá við almenna lögskráningu. Skipstjóra er einnig heimilt 

innan þess tíma að kalla upp næstu strandarstöð og lesa upp nöfn þeirra og störf sem um 

borð eru. Strandarstöðin skal síðan bera þau boð til viðkomandi lögskráningarstjóra. 

Jafnframt skal skipstjóri færa nöfn skipverja og annað, sem skrásetja ber við 

lögskráningu, á eintak það af skipshafnarskránni sem er í skipinu. Skulu þeir sem þannig eru 

lögskráðir samþykkja lögskráninguna með áritun sinni á skipshafnarskrána. 

Við næstu lögskráningu skal skráningarstjóri bera eintak skipstjóra saman við 

frumeintak sitt og tilkynningar sem honum hafa borist. 

13. gr. 

Þegar lögskráð er úr skiprúmi skulu þeir menn, sem skrá á úr skiprúmi, mæta með sama 

hætti og lýst er í 10. gr., sbr. þó 4. mgr. þessarar greinar. Ef skipverji er eigi viðstaddur skal 

skipstjóri tafarlaust láta hann vita um lögskráninguna. Ber skipstjóra að sanna að skipverja 

hafi verið tilkynnt um lögskráningu úr skiprúmi ef um er deilt. 
Nú hefur skipverja eigi borist vitneskja um lögskráningu úr skiprúmi á réttum tíma og 

er honum þá heimilt að vefengja gildi lögskráningarinnar með því að bera upp andmæli við 

lögskráningarstjóra. 
Óheimilt er að lögskrá úr skiprúmi nema frá þeim degi að telja er slíkrar skráningar er 

óskað nema fyrir liggi yfirlýsing frá þeim skipverjum, sem þannig á að lögskrá úr skiprúmi, 

um að þeir séu því samþykkir.
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Sé ráðningu skipverja sannanlega lokið eða hann verður frá störfum vegna slyss eða 
veikinda eða fer í orlof ber útgerðarmanni eða skipstjóra eigi skylda til að tilkynna 
viðkomandi skipverja um lögskráningu úr skiprúmi. 

Ill. KAFLI. 

Almenn ákvæði. 

14. gr. 

Fyrir störf þau, er lögskráningarstjóri innir af höndum samkvæmt lögum þessum, svo og 

fyrir sjóferðabækur og skipshafnarskrár, skal greiða gjald samkvæmt gjaldskrá. 

Lögskráningarstjóri innheimtir gjöld þessi og renna þau í ríkissjóð. Gjald fyrir 

sjóferðabók greiðir útgerðarmaður eða hlutaðeigandi sjómaður sjálfur en önnur gjöld 

greiðir skipstjóri fyrir hönd útgerðarmanna. 

15. gr. 

Lögskráningarstjóra er skylt, sé þess óskað, að veita stéttarsamtökum sjómanna eða 
eftirlitsmanni þeirra aðgang að gögnum er varða lögskráningar og upplýsingar um þær. 

16. gr. 

Heimilt er starfsmönnum Landhelgisgæslu Íslands að fara um borð í íslensk skip á 
siglingu og kanna lögmæti lögskráningar og skilríki um réttindi yfirmanna. Sé þessu 

ábótavant ber að kæra það en við ítrekað brot sama skipstjóra má færa skip til hafnar en 
bera má þá ákvörðun undir dómstóla. 

17. gr. 

Brot gegn lögum þessum varða sektum enda liggi ekki þyngri refsing við þeim 

samkvæmt öðrum lögum. Verði skipstjóri með dómi fundinn sekur um ítrekað brot á 
lögskráningarskyldu sinni samkvæmt lögum þessum má dæma hann jafnframt til að hafa 

fyrirgert skírteini sínu um stundarsakir. 

18. gr. 

Með mál út af brotum á lögum þessum skal farið að hætti opinberra mála. 

19. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt falla úr gildi lög nr. 63 29. mars 1961, með síðari 

breytingum. 

Gjört í Reykjavík, 30. mars 1987. 

Steingrímur Hermannsson. Þorvaldur Garðar Kristjánsson. Magnús Thoroddsen. 

(L.S.) 
  

Matthías Bjarnason.
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LÖG 
um veitingu prestakalla. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍSLANDS 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki voru: 

I. KAFLI 

Um val á sóknarpresti. 

1. gr. 

Þegar prestakall losnar og prestur er eigi kallaður til embættis, sbr. 7. gr., auglýsir 
biskup kallið með hæfilegum umsóknarfresti. 

2. gr. 
Að liðnum umsóknarfresti sendir biskup prófasti hlutaðeigandi prófastsdæmis, sé hann 

eigi umsækjandi, svo og sóknarnefndarmönnum prestakallsins skrá yfir þá er sótt hafa, 
ásamt skýrslu um aldur þeirra, náms- og embættisferil og störf. Jafnframt sendir hann 

prófasti nægilega marga atkvæðaseðla með nöfnum umsækjenda og felur honum að boða 
kjörmenn prestakallsins á sameiginlegan fund innan tiltekins tíma. 

Kjörmenn eru sóknarnefndarmenn og varamenn þeirra. 

Sé prófastur héraðsins umsækjandi um kallið nefnir biskup til annan prófast í hans stað. 

3. gr. 
Kjörmannafundur er lokaður og stýrir prófastur honum. 
Á fundinum skulu umsóknir ásamt umsögnum biskups liggja frammi til athugunar og 

eru umsagnirnar algjört trúnaðarmál. 
Að lokinni athugun gagna fer fram val á umsækjanda þegar á þeim fundi eða í síðasta 

lagi innan tveggja sólarhringa ef ósk um frestun kemur fram frá kjörmanni eða prófasti. 

Atkvæðagreiðslan er leynileg. 
Prófastur afhendir hverjum kjörmanni atkvæðaseðil og setur kjörmaður kross fyrir 

framan nafn þess er hann velur. Að loknu vali eru atkvæði talin á kjörmannafundi. Ef 

umsækjandi er einn telst val hans bindandi hafi hann hlotið % atkvæða. 
Ef umsækjendur eru fleiri nægir helmingur atkvæða. 

Nú eru umsækjendur þrír eða fleiri og enginn hefur hlotið helming greiddra atkvæða og 
skal þá endurtaka valið bundið þannig að sá sem fæst atkvæði hefur hlotið við síðustu 
atkvæðagreiðslu fellur úr. 

Nú er valið milli tveggja umsækjenda og hvorugur hlýtur helming greiddra atkvæða og 
er þá valið ekki bindandi. 

Nú vill meiri hluti kjörmanna hafna umsækjendum með því að skila auðum atkvæða- 

seðlum og er þá ráðherra óheimilt að veita embættið. 

4. gr. 

Að loknum kjörmannafundi skal prófastur hlutast til um að sóknarnefnd eða nefndir 
hlutaðeigandi prestakalls kynni á almennum safnaðarfundi eða á annan sannanlegan hátt, 
innan sjö daga frá því að fundi lauk, hver hafi verið valinn eða hverjir hafa hlotið flest 
atkvæði sé valið eigi bindandi.
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S. gr. 
Nú berst skrifleg ósk um það frá minnst 25 af hundraði atkvæðisbærra sóknarbarna í 

prestakallinu, innan sjö daga frá því að niðurstöður voru kynntar, sbr. 4. gr., að almennar 
prestskosningar fari fram í prestakallinu og er þá skylt að verða við því. Fjöldi atkvæðisbærra 
manna miðast við þá sem eru skráðir í þjóðkirkjuna í prestakallinu samkvæmt þjóðskrá 1. 
desember næstan á undan. Ef ágreiningur rís um hvort almenn kosning eigi að fara fram 
úrskurðar yfirkjörstjórn, sbr. 9. gr., um það. Framkvæmd kosningar fer fram eftir ákvæðum 
111. kafla laga þessara. 

6. gr. 
Nú er ekki óskað eftir almennum kosningum, sbr. 5. gr., og skal þá prófastur senda 

biskupi afrit af gerðabók kjörmannafundar ásamt staðfestingu þess að niðurstöður hafi verið 
kynntar, sbr. 4. gr. 

Biskup sendir kirkjumálaráðherra niðurstöður kjörmannafundar ásamt umsögn sinni. 
Ráðherra veitir þeim embættið sem hlotið hefur bindandi val en ákvarðar að öðrum 

kosti veitingu, að fenginni tillögu biskups. 

11. KAFLI 

Um köllun. 
7. gr. 

Heimilt er kjörmönnum að kalla prest. 
Ef % kjörmanna prestakallsins eru einhuga um að kalla tiltekinn prest eða guðfræði- 

kandídat án umsóknar gera þeir prófasti viðvart um það í tæka tíð en hann tilkynnir biskupi 
sem felur þá prófasti að boða kjörmenn prestakallsins á sameiginlegan fund innan viku og er 
þá embættið eigi auglýst. 

Samþykki % kjörmanna að kalla tiltekinn mann til embættis sem lögum samkvæmt á 
rétt til prestsembættis í íslensku þjóðkirkjunni skal biskup birta köllunina þeim presti eða 
kandídat sem í hlut á. Taki hann köllun skal veita honum embættið tímabundið en eigi 
lengur en til fjögurra ára í senn. 

111. KAFLI 

Um kosningu. 

8. gr. 

Jafnskjótt og prófastur hefur fengið í hendur óskir frá lögboðnum fjölda atkvæðisbærra 
manna í prestakallinu um almenna kosningu, sbr. 5. gr., skal hann hefja kosningarundir- 
búning. 

Biskup ákveður í samráði við prófast hvenær kosning skuli fara fram. Biskup annast 

prentun kjörseðla. Sendir hann prófasti hæfilegan fjölda kjörseðla. Prófastur sendir síðan 

kjörstjórnum. Á kjörseðla skal prenta nöfn umsækjenda í stafrófsröð. 
Prófastur auglýsir hvenær og hvar kosning skuli fara fram og hverjir séu í kjöri. Nú er 

prófastur í kjöri og tilnefnir þá biskup annan í hans stað. Í prestakalli, þar sem eru fleiri en 
ein sókn, skal kosning fara fram í öllum sóknum á sama degi. 

9. gr. 

Í hverri sókn skal vera kjörstjórn skipuð þremur mönnum, kjörnum af sóknarnefnd á 
fyrsta fundi eftir hverjar kosningar til sóknarnefndar. Sóknarnefnd kýs formann kjör- 
stjórnar.
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Heimilt er sóknarnefnd að skipta sókn í kjördeildir. Skal þá kjósa þriggja manna 

undirkjörstjórnir er annist framkvæmd kosninga í hverri kjördeild. Enn fremur er sóknar- 

nefndum heimilt að sameinast um kjördeild að fengnu samþykki prófasts. 

10. gr. 
Í hverju prófastsdæmi skal vera yfirkjörstjórn skipuð prófasti og tveimur mönnum 

kjörnum af héraðsfundi til fjögurra ára í senn ásamt jafnmörgum varamönnum. Að jafnaði 
skal vera löglærður maður í yfirkjörstjórn. 

11. gr. 
Kjörstjórn annast gerð kjörskrár í hverri sókn. Skal hún lögð fram eigi síðar en fjórum 

vikum fyrir kjördag. 
Kjörskrá skal liggja frammi til sýnis hið minnsta í tvær vikur á hentugum stað er 

kjörstjórn auglýsir samkvæmt því sem venja er að birta opinberar auglýsingar á þeim stað. 

12. gr. 

Hver sá, sem kæra vill að einhvern vanti á kjörskrá eða sé ofaukið þar, þarf að hafa 
afhent formanni kjörstjórnar kæru sína, ásamt rökum og gögnum máli sínu til stuðnings, eigi 
síðar en tveimur vikum fyrir kjördag. Sé kæran um það að einhver sé á skrá tekinn sem ekki 
hafi rétt til að standa þar skal formaður senda þeim sem yfir er kært eftirrit af kærunni. 

13. gr. 

Aðfinnslum þeim við kjörskrána, sem fram eru komnar, skal hlutaðeigandi kjörstjórn 
úrskurða í síðasta lagi viku fyrir kjördag. Skal gefa þeim, er kæran varðar, kost á að tjá sig og 

koma að gögnum áður en kæran er úrskurðuð. 
Úrskurði kjörstjórnar má áfrýja til yfirkjörstjórnar. Hún skal hafa úrskurðað fram 

komnar kærur degi fyrir kjördag. Eftir þetta verður engin breyting gerð á kjörskránni. 

14. gr. 
Á kjörskrá skal taka þá sem voru í íslensku þjóðkirkjunni og áttu lögheimili í 

prestakallinu 1. desember næstan á undan og hafa náð 16 ára aldri þegar kosning fer fram, 

sbr. 7. og 10. gr. laga nr. 25/1985. 

15. gr. 
Þeir sem staddir eru eða gera ráð fyrir að vera staddir utan sinnar sóknar þegar kosning 

fer fram og af þeim sökum geta ekki sótt kjörfund hafa heimild til að greiða atkvæði utan 

kjörfundar samkvæmt þeim reglum sem settar eru í lögum þessum. 

16. gr. 
Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar fer fram hjá formönnum kjörstjórna eða öðrum úr 

kjörstjórn er formaður tilnefnir. 
Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar getur hafist þá er tvær vikur eru til kjördags. 
Kjörstjórn auglýsir í samráði við prófast hvar og hvenær atkvæðagreiðsla utan 

kjörfundar fari fram. 
Heimilt er að binda atkvæðagreiðslu við ákveðinn tíma á degi hverjum, þó eigi skemur 

en klukkustund. Tilgreina skal í fundargerðabók hverjir greiði atkvæði utan kjörfundar. 
Dóms- og kirkjumálaráðuneytið ákveður gerð atkvæðaseðla fyrir atkvæðagreiðslu utan 

kjörfundar og kveður nánar á um framkvæmd hennar.
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17. gr. 
Þegar að lokinni kosningu sendir kjörstjórn yfirkjörstjórn kjörkassa, fundargerðir og 

önnur kjörgögn. Talning atkvæða fer fram hjá yfirkjörstjórn er hún hefur fengið öll 
kjörgögn í hendur. Yfirkjörstjórn tilkynnir biskupi úrslit kosningar og sendir honum afrit úr 
gerðabók. Biskup sendir kirkjumálaráðherra úrslitin ásamt umsögn sinni. 

Hafi helmingur kjósenda í prestakallinu greitt atkvæði og fái einhver umsækjenda meiri 
hluta greiddra atkvæða er kosningin bindandi og fær kjörinn prestur veitingarbréf ráðherra 
fyrir prestakallinu. Að öðrum kosti ákvarðar ráðherra veitinguna. 

18. gr. 

Nú er aðeins einn umsækjandi í kjöri og fer þá fram kosning með sama hætti. 
Kjósendur, sem hafna vilja honum, skila auðum atkvæðaseðli. 

Greiði helmingur kjósenda atkvæði en umsækjandi fær ekki fullan helming greiddra 
atkvæða er óheimilt að veita honum embættið. 

19. gr. 
Prestskosningar má kæra skriflega fyrir yfirkjörstjórn innan viku frá því að kosning fór 

fram. Getur yfirkjörstjórn ógilt kosninguna og fyrirskipað nýja ef verulegir gallar eru á 
undirbúningi eða framkvæmd hennar. 

Áður en yfirkjörstjórn úrskurðar skal hún leita umsagna kjörstjórna. Úrskurði 
yfirkjörstjórnar má áfrýja til nefndar er í eiga sæti biskup og tveir menn tilnefndir af 

kirkjumálaráðherra. 

20. gr. 
Með þeim frávikum, sem lög þessi ákveða og eftir því sem við getur átt, skulu lög um 

kosningar til Alþingis, nr. 52 frá 14. ágúst 1959, gilda um framkvæmd prestskosninga. 

21. gr. 
Með lögum þessum eru numin úr gildi lög nr. 32 frá 3. nóvember 1915, um veitingu 

prestakalla. 

22. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Ákvæði til bráðabirgða. 
Lög þessi skal endurskoða innan fimm ára frá gildistöku þeirra. 

Gjört í Reykjavík, 30. mars 1987. 

Steingrímur Hermannsson. Þorvaldur Garðar Kristjánsson. Magnús Thoroddsen. 

(L. S.) — 
Jón Helgason.
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LÖG 
um staðgreiðslu opinberra gjalda. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍSLANDS 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki voru: 

Upphafsákvæði. 

1. gr. 
Staðgreiðsla opinberra gjalda samkvæmt lögum þessum er bráðabirgðagreiðsla tekju- 

skatts og útsvars launamanna á tekjuári nema annað sé tekið fram. 

I. KAFLI 

Gildissvið og aðild. 

Gildissvið. 

2. gr. 

Staðgreiðsla samkvæmt lögum þessum tekur til: 
A. Tekjuskatts manna, sem skattskyldir eru samkvæmt ákvæðum 1. gr. og 1. tölul. 3. gr. 

laga nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt, með síðari breytingum, af skattskyldum 
tekjum skv. 1. tölul., 1. og 2. málsl. 2. tölul., 3. tölul. og 1. málsl. 4. tölul. A-liðs 7. gr. 
án nokkurs frádráttar, sbr. þó 2. og 3. tölul. A-liðs 1. mgr. 30. gr. þeirra laga. Enn 
fremur til tekjuskatts manna og annarra aðila sem skattskyldir eru samkvæmt ákvæðum 
2.,3., 6. og 7. tölul. 3. gr. greindra laga af þar tilgreindum skattskyldum tekjum hér á 

landi, sbr. ákvæði 2. og 3. tölul. 71. gr. þeirra laga. 

B. Útsvars samkvæmt ákvæðum IV. kafla laga nr. 73/1980, um tekjustofna sveitarfélaga, 

með síðari breytingum. 

Aðilar. 

3. gr. 

Ákvæði laga þessara taka til allra þeirra aðila, innlendra sem erlendra, sem gjaldskyldir 
eru samkvæmt ákvæðum þeirra laga sem um ræðir í 2. gr. og til allra þeirra aðila, innlendra 
sem erlendra, sem greiða laun eða annast milligöngu á greiðslum sem gjaldskyldar eru 

samkvæmt ákvæðum þeirra laga sem um ræðir í 2. gr. 

Launamaður. 

4. gr. 

Launamaður samkvæmt lögum þessum telst: 

1. Maður sem fær endurgjald fyrir starfa sem hann innir af hendi á ábyrgð launagreiðanda. 

Enn fremur sá sem nýtur eftirlauna eða lífeyris. 
2. Maður sem skal reikna sér endurgjald vegna vinnu við eigin atvinnurekstur eða 

sjálfstæða starfsemi. Enn fremur maki hans eða barn inni þau af hendi starf fyrir hann 
við atvinnureksturinn eða starfsemina. 

3. Maður sem fær greiddar tryggingabætur, styrki og hvers konar skaðabætur og 
vátryggingabætur. 

4. Maður sem nýtur greiðslna samkvæmt höfundarétti.
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5. Maður sem nýtur verðlauna eða heiðurslauna eða hlýtur skattskyldan vinning í 
happdrætti, veðmáli eða keppni. 

6. Aðili sem ber takmarkaða skattskyldu hér á landi skv. 3. gr. laga um tekjuskatt og 

eignarskatt og nýtur tekna sem um getur í 6. tölul. 5. gr. 

Laun. 

5. gr. 
Til launa samkvæmt lögum þessum telst: 

1. Endurgjald fyrir hvers konar vinnu, starf eða þjónustu, án tillits til viðmiðunar, sem innt 
er af hendi fyrir annan aðila. Hér með teljast til dæmis hvers konar biðlaun, starfslaun, 

nefndarlaun, stjórnarlaun, eftirlaun og lífeyrir, fatnaður, fæði, húsnæði, risnufé, 

verkfærapeningar, ökutækjastyrkir, dagpeningar, flutningspeningar og aðrar hliðstæðar 
starfstengdar greiðslur, fríðindi og hlunnindi, svo og framlög og gjafir sem sýnilega eru 
gefnar sem kaupauki. Hvorki skiptir máli hver tekur við greiðslu né í hvaða gjaldmiðli 
goldið er, hvort sem það er í reiðufé, fríðu, hlunnindum eða vinnuskiptum. 

2. Endurgjald sem maður skal reikna sér, maka sínum eða barni innan 16 ára aldurs vegna 

vinnu við eigin atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi skv. 2. mgr. 1. tölul. A-liðs 7. gr. 
laga um tekjuskatt og eignarskatt. 

3. Tryggingabætur og styrkir. Skaðabætur og vátryggingafé vegna sjúkdóms, slysa, 
atvinnutaps eða launamissis og hvers konar aðrar skaðabætur og vátryggingabætur, sbr. 
þó 2. tölul. 28. gr. laga um tekjuskatt og eignarskatt. 

4. Endurgjald til höfunda og rétthafa fyrir hvers konar hugverk, bókmenntir og listir eða 
listaverk, hvort sem um er að ræða afnot eða sölu. 

5. Verðlaun og heiðurslaun, skattskyldir vinningar í happdrætti, veðmáli eða keppni. 

6. Greiðslur til aðila sem bera takmarkaða skattskyldu hér á landi og getið er um í 2.,3., 6. 
og 7. tölul. 3. gr. laga um tekjuskatt og eignarskatt. 

Reiknað endurgjald. 
6. gr. 

Ríkisskattstjóri ákveður lágmark reiknaðs endurgjalds, sbr. 2. tölul. 4. gr. og 2. tölul. 5. 
gr., Í staðgreiðslu samkvæmt viðmiðunarreglum sem hann ákveður fyrir upphaf stað- 
greiðsluárs, sbr. 3. mgr. Lágmarki reiknaðs endurgjalds skal ríkisskattstjóri breyta á stað- 
greiðsluári í samræmi við þróun launa og tekna í viðkomandi starfsgrein. 

Telji skattstjóri að reiknað endurgjald, sbr. 2. tölul. 4. gr. og 2. tölul. S. gr., sé lægri 
fjárhæð en ætla mætti að launatekjur launamanns hefðu orðið ef hann hefði unnið starfið 

sem launamaður hjá óskyldum aðila skal hann ákvarða honum endurgjald fyrir starfið með 
hliðsjón af viðmiðunarreglum ríkisskattstjóra, sbr. 3. mgr. Skattstjóri getur breytt ákvörðun 
sinni samkvæmt þessari málsgrein að fengnum skriflegum skýringum á reiknuðu endur- 

gjaldi, studdum nauðsynlegum gögnum. 
Ríkisskattstjóri skal árlega setja viðmiðunarreglur til leiðbeiningar fyrir skattstjóra 

varðandi þessa ákvörðun og reglur um framkvæmd greinarinnar að öðru leyti. Ríkisskatt- 
stjóri skal miða viðmiðunarreglurnar við laun fyrir sambærileg störf í venjulegum vinnutíma. 

Skal hann hafa hliðsjón af gildandi kjarasamningum og raunverulegum tekjum í viðkomandi 

starfsgrein. Viðmiðunartekjur þeirra er Íandbúnað stunda skulu miðast við vinnuþátt í 

verðlagsgrundvelli landbúnaðarafurða að frádregnum einum þriðja, þó að teknu tilliti til 

aðstæðna hverju sinni, svo sem þess hvort bændur nái heildartekjum grundvallarbúsins 

vegna þróunar afurðaverðs eða annarra atriða er máli skipta að mati ríkisskattstjóra.
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Launagreiðandi. 
7. gr. 

Launagreiðandi samkvæmt lögum þessum telst hver sá aðili sem innir af hendi eða 
reiknar greiðslur sem teljast laun skv. $. gr. 

Ef milligöngumaður, sbr. 3. gr., annast launagreiðslur skal hann gegna skyldum 
launagreiðanda varðandi skil og greiðslur samkvæmt lögum þessum. Sama gildir um 
umboðsmann aðila sem um ræðir í 2. mgr. 2. tölul. 71. gr. laga um tekjuskatt og eignarskatt. 

Staðgreiðsla launamanns. 
8. gr. 

Staðgreiðsla launamanns, sbr. 4. gr., af launum, sbr. 5. gr., nær til tekjuskatts 

samkvæmt lögum um tekjuskatt og eignarskatt og útsvars samkvæmt lögum um tekjustofna 
sveitarfélaga. 

Fjármálaráðherra getur ákveðið með reglugerð að ákveðin laun eða tegund launa, sem 
5. gr. nær til, skuli ekki falla undir staðgreiðslu. 

Launagreiðandi, sbr. 7. gr., skal sjá um staðgreiðslu fyrir hönd launamanns samkvæmt 
ákvæðum 15. gr., sbr. 20. gr. 

Mismunur staðgreiðslu og álagningar. 
9. gr. 

Þau hlutföll, sem ákvörðun staðgreiðslu á staðgreiðsluári skal byggð á, eru skatthlutfall 
tekjuskatts samkvæmt lögum um tekjuskatt og eignarskatt og innheimtuhlutfall útsvars í 

staðgreiðslu sem félagsmálaráðherra ákveður með reglugerð samkvæmt heimild í 26. gr. 
laga um tekjustofna sveitarfélaga. Ákvörðun þessi skal tilkynnt ríkisskattstjóra fyrir 1. 
desember næstan á undan staðgreiðsluári. 

Að tekjuári loknu skal fara fram ákvörðun og álagning tekjuskatts samkvæmt ákvæðum 
laga um tekjuskatt og eignarskatt og útsvars samkvæmt ákvæðum laga um tekjustofna 
sveitarfélaga. 

Mismun, sem fram kann að koma milli staðgreiðslu og álagningar, skal krefja eða 
endurgreiða, eftir því sem við á, samkvæmt ákvæðum VIII. kafla. 

Réttilega ákvörðuð og innborguð staðgreiðsla tekjuskatts og útsvars þeirra aðila sem 
um ræðir í 2., 3. og 7. tölul. 3. gr., sbr. 2. tölul. 71. gr. laga um tekjuskatt og eignarskatt, er 
fullnaðargreiðsla nefndra gjalda þessara aðila hér á landi án þess að fram þurfi að fara 

frekari ákvörðun eða álagning þeirra hjá þessum aðilum nema um sé að ræða aðila sem 
jafnframt er skattskyldur skv. 4. tölul. 3. gr. laga um tekjuskatt og eignarskatt. 

TI. KAFLI 

Tilhögun staðgreiðslu. 

Gijaldskylda launamanna. 

10. gr. 
Gjaldskyldu launamanna á staðgreiðsluári skal miða við lok þess almanaksárs sem næst 

fer á undan staðgreiðsluári. Sama gildir um launamann sem nær 16 ára aldri á staðgreiðslu- 
ári, svo og þá launamenn sem öðlast heimilisfesti hér á landi á staðgreiðsluárinu og þá sem 

skattskyldir eru á staðgreiðsluárinu skv. 1. tölul. 3. gr. laga um tekjuskatt og eignarskatt.
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Skattkort. 
11. gr. 

Fyrir upphaf staðgreiðsluárs skal ríkisskattstjóri láta gera skattkort fyrir hvern 
launamann þar sem fram komi þær upplýsingar sem nauðsynlegar teljast til að ákvarða 
staðgreiðslu hans á staðgreiðsluárinu. Skattkort þessi skulu gerð samkvæmt þeim upplýsing- 
um sem fyrir hendi eru við frumgerð þjóðskrár hinn 1. desember þess árs sem næst fer á 
undan staðgreiðsluári. Skattkort manna, sem öðlast heimilisfesti hér á landi á staðgreiðslu- 
árinu, svo og þeirra manna sem skattskyldir eru skv. 1. tölul. 3. gr. laga um tekjuskatt og 
eignarskatt, skulu gerð samkvæmt þeim upplýsingum sem fram koma á tilkynningu þeirra 
um aðsetursskipti eða á annan fullnægjandi hátt að dómi ríkisskattstjóra. 

Þeir menn og aðilar, sem skattskyldir eru hér á landi skv. 2.,3., 6. og 7. tölul. 3. gr. laga 
um tekjuskatt og eignarskatt, sbr. ákvæði 2. og 3. tölul. 71. gr. þeirra laga, sbr. og 6. tölul. 4. 
gr. og 6. tölul. 5. gr., geta farið fram á að fá sérstök skattkort, gerð samkvæmt þeim 
upplýsingum sem fram koma í kröfugerð þeirra til ríkisskattstjóra. Kröfugerðin skal sett 
fram fyrir lok þess árs sem næst fer á undan staðgreiðsluári eða eigi síðar en mánuði áður en 
fyrsta greiðsla eða afhending verðmætis á sér stað á staðgreiðsluári. 

Á skattkorti skal, auk upplýsinga sem um getur í 1. og 2. mgr., koma fram skatthlutfall 
tekjuskatts, sbr. 67. gr. laga um tekjuskatt og eignarskatt, skatthlutfall útsvars samkvæmt 

lögum um tekjustofna sveitarfélaga og upplýsingar um persónuafslátt viðkomandi launa- 
manns, sé um hann að ræða, sbr. 68. gr. laga um tekjuskatt og eignarskatt. Ráðherra getur í 

reglugerð sett ákvæði um hlutfallslega skiptingu persónuafsláttarins sem draga skal frá 
staðgreiðslu á hverju greiðslutímabili. 

Strax við móttöku skattkorts ber launamanni að kanna þær upplýsingar sem fram koma 
á því. Telji launamaður þær ekki réttar ber honum strax að endursenda skattkort sitt til 
skattstjóra ásamt skriflegum rökstuðningi fyrir kröfu sinni um nýtt skattkort. Reynist krafa 
launamanns réttmæt ber skattstjóra að láta honum strax í té nýtt skattkort. Ef skattstjóri 
synjar beiðni launamanns að öllu leyti ber honum að endursenda launamanninum 
skattkortið ásamt rökstuðningi fyrir synjun. 

Afhending skattkorts, aukaskattkort. 
12. gr. 

Við upphaf staðgreiðsluárs ber launamanni að afhenda launagreiðanda sínum skattkort 
sitt til vörslu og telst hann þá aðallaunagreiðandi hans. Aðallaunagreiðandi ber ábyrgð á 
vörslu skattkorts launamannsins meðan hann er í þjónustu hans eða þar til launamaðurinn 
krefst skila á því. Skipti launamaður um starfa eða velji sér annan aðallaunagreiðanda á 
staðgreiðsluárinu ber fyrri aðallaunagreiðanda hans að skila honum skattkorti hans en 
launamanninum ber hins vegar að afhenda það þeim launagreiðanda sem hann hefur hjá hið 
nýja starf sitt eða þeim sem hann hefur valið sér í stað fyrri launagreiðanda sem 

aðallaunagreiðanda. 
Nú hefur launamaður starfa með höndum hjá eða á vegum fleiri en eins launagreiðanda 

og ber launamanni þá að velja sér aðallaunagreiðanda sem hann afhendir skattkort sitt. 
Skattkortið verður þá í vörslu þess aðallaunagreiðanda. Sama skal gilda um launamann sem 
hefur einn starfa með höndum en launagreiðendur hans eru tveir eða fleiri vegna starfans. 

Telji launamaður að ákvæði 2. mgr. þessarar greinar leiði til þess að staðgreiðsla hans 
verði verulega hærri en orðið hefði ef einungis væri um einn launagreiðanda að ræða, sbr. 1. 
mgr. þessarar greinar, hefur hann rétt til þess að krefjast útgáfu aukaskattkorts frá 
skattstjóra. Reynist krafa launamanns réttmæt ber skattstjóra að gefa út til hans 
aukaskattkort þar sem tilgreina skal ákveðinn persónuafslátt sem aukalaunagreiðanda ber
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að taka tillit til við útreikning skatts í stað hámarksafsláttar, sbr. 68. gr. laga um tekjuskatt 
og eignarskatt og 3. mgr. ll. gr. þessara laga. Jafnframt skal lækka persónuafslátt á 

aðalskattkorti til samræmis við afslátt sem tilgreindur er á aukaskattkorti. 

Skattkort maka. 
13. gr. 

Hafi annað hjóna, sem samvistum eru, engar tekjur á staðgreiðsluári skv. 1. tölul. A- 
liðs 7. gr. laga um tekjuskatt og eignarskatt hafa hjónin rétt til þess að afhenda skattkort 
tekjulausa makans aðallaunagreiðanda þess maka sem tekjur hefur. Nýtur þá sá maki, sem 
tekjurnar hefur, einnig þess persónuafsláttar hins makans sem millifæranlegur er skv. 68. gr. 
laga um tekjuskatt og eignarskatt. Sama gildir um karl og konu sem búa í óvígðri sambúð og 
veitt hefur verið heimild til að njóta sömu skattalegu réttinda og hjónum sem samvistum 
eru, sbr. 3. mgr. 63. gr. laga um tekjuskatt og eignarskatt. 

Hefji tekjulausi makinn launuð störf á staðgreiðsluári á hann rétt til skattkorts síns og 

má afhenda það aðallaunagreiðanda sínum og breytist þá staða hins makans hjá aðallauna- 
greiðanda hans samkvæmt því. Maki, sem haft hefur launatekjur á staðgreiðsluári en lætur 
af starfi sem launamaður á því ári, hefur hins vegar rétt til þess að afhenda skattkort sitt til 
aðallaunagreiðanda hins makans og breytist þá staða þess maka samkvæmt því. 

Greiðslutímabil. 
14. gr. 

Greiðslutímabil launa til launamanns, sbr. 4. gr., ákvarðast með hliðsjón af ákvæðum 
kjarasamninga þar um. Ekkert launatímabil skal þó teljast lengra en einn mánuður. 

Greiðslutímabil reiknaðs endurgjalds, sbr. 2. tölul. 5. gr., til launamanns, sbr. ákvæði 
2. tölul. 4. gr., telst hver einstakur almanaksmánuður staðgreiðsluársins. Laun hvers 
almanaksmánaðar ákvarðast sem tólfti hluti (“2 hluti) árlegs reiknaðs endurgjalds sem 
launamaðurinn skali reikna sér innan þeirra marka sem um ræðir í 6. gr. 

Ákvörðun launa og afdráttur. 
15. gr. 

Þegar ákvörðun launa launamanns fyrir hvert greiðslutímabil, að meðtöldu orlofstfé, er 
lokið ber launagreiðanda hans að bæta við laun launamannsins skattskyldum hlunnindum 
eftir mati ríkisskattstjóra, sbr. 116. pr. laga um tekjuskatt og eignarskatt. Af þannig 
ákvörðuðum launum greiðslutímabilsins ber launagreiðanda að reikna staðgreiðslu hans 
vegna greiðslutímabilsins að teknu tilliti til persónuafsláttar, sbr. 3. mgr. 11. gr. Staðgreiðsla 
skal dregin af launum launamanns og greidd inn á reikning eða reikninga ríkissjóðs og 
sveitarfélaga samkvæmt ákvæðum 20. gr. 

Afhendi launamaður ekki launagreiðanda skattkort sitt skal við ákvörðun staðgreiðslu 

ekki tekið tillit til persónuafsláttar, sbr. 68. gr. laga um tekjuskatt og eignarskatt. 

Hvenær afdráttur fer fram. 
16. gr. 

Afdráttur opinberra gjalda af launum skal fara fram við útborgun launa, sbr. þó 2. mgr. 

14. gr. Afdráttur opinberra gjalda af launum skal þó ætíð fara fram innan þriggja mánaða frá 

því að launamaður hefur öðlast endanlegan rétt til launanna. 
Fjármálaráðherra getur með reglugerð sett sérstakar reglur um hvenær afdráttur fer 

fram og á hvaða tekjuári greiðslur eru skattlagðar þegar um er að ræða greiðslur sem 
samkvæmt lögum eða ákvæðum kjarasamninga koma til útborgunar eftir að tekjuöflunar- 

tímabili lýkur.
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Börn. 

17. gr. 

Ef launamaður nær ekki 16 ára aldri á staðgreiðsluári ber launagreiðanda að halda eftir 
af launum, sbr. 5. gr., fjárhæð sem ákveðst tiltekinn hundraðshluti launa, sbr. 65. gr. og 2. 
mgr. 67. gr. laga um tekjuskatt og eignarskatt og 2. mgr. 25. gr. laga um tekjustofna 
sveitarfélaga, án þess að frá dragist persónuafsláttur, sbr. 68. gr. laga um tekjuskatt og 
eignarskatt. 

Heimild til endurgreiðslu. 
18. gr. 

Heimilt er ríkisskattstjóra að taka til greina skriflega umsókn launamanns um 
endurgreiðslu, að hluta eða öllu leyti, á staðgreiðslu hans ef veikindi, slys, mannslát eða 
starfsbreyting vegna þessa eða aldurs hans munu skerða tekjur hans verulega á þeim hluta 
staðgreiðsluársins sem eftir er, á þann veg að staðgreiðsla hans í heild á staðgreiðsluárinu 
muni leiða til a.m.k. 20% hærri staðgreiðslu en væntanlega álagðir skattar og gjöld vegna 
tekjuársins munu nema samkvæmt ákvæðum 9. gr. laga þessara. 

Enn fremur er ríkisskattstjóra heimilt að taka til greina umsókn launamanns um 
endurgreiðslu, að hluta eða öllu leyti, á staðgreiðslu hans á staðgreiðsluárinu ef hann hefur 
eða mun stunda nám í a.m.k. sex mánuði á staðgreiðsluárinu og staðgreiðsla hans í heild á 
staðgreiðsluárinu mun leiða til a.m.k. 20% hærri staðgreiðslu en væntanlega álagðir skattar 
og gjöld vegna tekjuársins munu nema samkvæmt ákvæðum 9. gr. laga þessara. 

Á umsókn, sem sett er fram á sérstöku eyðublaði og ríkisskattstjóri lætur gera, skal 

koma fram rökstuðningur fyrir kröfum samkvæmt þessari grein. Umsókn skulu fylgja 

fullnægjandi gögn til stuðnings kröfunni. 
Ríkisskattstjóri skal úrskurða um umsókn launamanns og er sá úrskurður endanleg 

ákvörðun í málinu. 

Launagreiðendaskrá, tilkynningar. 
19. gr. 

Hver sá, sem innir af hendi í fyrsta sinn launagreiðslu, sbr. 5. gr., verður þar með launa- 
greiðandi og skal innan átta daga senda ríkisskattstjóra tilkynningu um starfsemi sína þar 
sem tilgreint er nafn, heimili og kennitala launagreiðandans. 

Nú hefur aðili, sem að mati ríkisskattstjóra bar að tilkynna sig sem launagreiðanda skv. 

1. mgr., eigi sinnt umræddri tilkynningarskyldu og skal þá ríkisskattstjóri úrskurða hann sem 

launagreiðanda samkvæmt ákvæðum 7. gr. og tilkynna aðilanum þar um. 

Aðilar þeir, sem um ræðir í 1. og 2. mgr., skulu vera á sérstakri skrá, launagreiðenda- 
skrá, sem ríkisskattstjóri heldur. Hver launagreiðandi fær þá sérstakt númer sem hann skal 
geta um í skilagrein staðgreiðslu, sbr. ákvæði 20. gr. 

Launagreiðandi, sem er á launagreiðendaskrá en hættir launagreiðslum á staðgreiðslu- 

ári, skal innan átta daga senda ríkisskattstjóra tilkynningu þess efnis. 

Tilkynningar skv. 1. mgr. skal senda á þar til gerðu eyðublaði sem ríkisskattstjóri lætur 
gera. Ríkisskattstjóri ákveður hvaða upplýsingar skuli gefa á þessu eyðublaði. 

TI. KAFLI 

Skil á staðgreiðslu. 

Greiðslur, greiðslustaðir, skilagreinar. 

20. gr. 

Launagreiðandi skal ótilkvaddur greiða mánaðarlega það fé sem hann hefur haldið eftir 
eða bar að halda eftir á greiðslutímabilum næstliðins mánaðar samkvæmt ákvæðum 15.-17. 
gr.
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Greiðslur skv. 1. mgr. skal inna af hendi í banka, sparisjóði eða póststöð sem innborgun 
á sérstakan reikning eða reikninga ríkissjóðs og sveitarfélaga. Með greiðslu skal fylgja 
skilagrein í tvíriti frá launagreiðanda á þar til gerðu eyðublaði. Heimilt er þó launagreiðanda 
að senda skilagrein beint til skattstjóra. Frestur til að skila henni rennur þá út næsta virkan 
dag eftir eindaga hverrar greiðslu. 

Gjalddagi greiðslu skv. 1. mgr. er 1. hvers mánaðar og eindagi 14 dögum síðar. Hafi 
launagreiðandi eigi greitt á eindaga skal hann sæta álagi skv. 28. gr. 

Ríkisskattstjóri ákveður hvað skuli koma fram á skilagreinum og greiðsluskjölum og 
ákveður gerð þeirra. 

Fjármálaráðherra setur nánari reglur um framkvæmd 2. mgr. að höfðu samráði við 
félagsmálaráðherra. 

Ríkissjóður skal greiða sveitarfélögum þann hluta persónuafsláttar sem ráðstafað er til 
greiðslu útsvars vegna hvers launamanns á staðgreiðsluári, sbr. A-lið 68. gr. laga um 
tekjuskatt og eignarskatt og 15. gr. laga þessara, eigi síðar en fyrir lok næsta mánaðar eftir 

eindaga staðgreiðslu opinberra gjalda, sbr. 3. mgr. 

Yfirferð, áætlun og tilkynningar skattstjóra. 
21. gr. 

Skattstjóri skal yfirfara skilagreinar launagreiðenda, sbr. 20. gr., og gera á þeim þær 

leiðréttingar er þörf krefur. Skattstjóra ber að áætla greiðsluskylda fjárhæð þeirra 

launagreiðenda sem eigi hafa framvísað fullnægjandi skilagreinum innan tilskilinna tíma- 
marka skv. 20. gr. og tilkynna launagreiðanda um áætlunina innan 14 virkra daga frá 
tilskildum tímamörkum. 

Ábyrgð. 
22. gr. 

Launagreiðandi ber ábyrgð á þeim opinberu gjöldum sem hann hefur haldið eftir eða 
bar að halda eftir samkvæmt lögum þessum. Launamaður ber ekki ábyrgð á greiðslu 
opinberra gjalda sem hann sannar að launagreiðandi hafi haldið eftir af launum hans. 
Launagreiðandi og launamaður bera hins vegar óskipta ábyrgð á vanteknum opinberum 

gjöldum. 

IV. KAFLI 
Stjórnun staðgreiðslu. 

Yfirstjórn. 
23. gr. 

Ríkisskattstjóri hefur á hendi yfirstjórn staðgreiðslu. 

Ríkisskattstjóri. 
24. gr. 

Ríkisskattstjóri skal auk þeirra starfa sem honum eru falin með öðrum ákvæðum laga 

þessara: 

1. halda skrá sem sýnir greiðslustöðu launamanna og launagreiðenda á staðgreiðsluári, 

2. gefa út reglur og leiðbeiningar fyrir launamenn og launagreiðendur um notkun gagna og 

eyðublaða vegna staðgreiðslu opinberra gjalda, 
3. láta gera eyðublöð, sem nauðsyn er á, fyrir launagreiðendur. Eyðublöð þessi skulu fást 

hjá skattyfirvöldum og hjá þeim aðilum sem heimild hafa til móttöku greiðslna skv. 20. 
gr. 
Ríkisskattstjóri skal setja skattstjórum framkvæmdar- og starfsreglur ásamt leiðbeining- 

um og verklagsreglum eftir því sem þörf krefur.
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Ríkisskattstjóri getur af sjálfsdáðum kannað öll atriði er varða gjald- eða skilaskyldu og 
breytt ákvörðun skattstjóra ef ástæða er til, svo og kannað sérhver önnur atriði er varða 
framkvæmd laga þessara. Getur hann í því skyni krafist allra upplýsinga og gagna sem hann 

telur þörf á að fá, m.a. frá skattstjórum, innheimtumönnum ríkissjóðs, gjaldheimtum, 
bönkum, sparisjóðum og póststöðvum. 

V. KAFLI 

Upplýsingaskylda, eftirlit o.fl. 

Upplýsingaskylda og eftirlitsheimildir. 
25. gr. 

Öllum aðilum, bæði framtalsskyldum og öðrum, er skylt að láta skattyfirvöldum í té 
ókeypis og í því formi sem óskað er allar nauðsynlegar upplýsingar og gögn er þau beiðast og 
unnt er að láta þeim í té. Skiptir ekki máli í því sambandi hvort upplýsingarnar varða þann 

aðila sem beiðninni er beint til eða þau skipti annarra aðila við hann er hann getur veitt 
upplýsingar um og varða gjald- og skilaskyldu þeirra aðila eða eftirlit með þeim. 

Vegna skatteftirlits samkvæmt lögum þessum getur skattstjóri, skattrannsóknarstjóri, 
ríkisskattstjóri og menn, sem þeir fela skatteftirlitsstörf, krafist þess að framtalsskyldir aðilar 
leggi fram til könnunar bókhald sitt og bókhaldsgögn, svo og önnur gögn er varða 
reksturinn, þar með talin bréf og samningar. Enn fremur hafa þessir aðilar aðgang að 
framangreindum gögnum og aðgang að starfsstöðvum framtalsskyldra aðila og birgða- 
geymslum og heimild til að taka skýrslur af hverjum þeim sem ætla má að geti gefið 
upplýsingar er máli skipta. Sömu heimildir hefur skattrannsóknarstjóri vegna rannsókna 

skv. 26. gr. 
Ríkisskattstjóri og skattrannsóknarstjóri hafa enn fremur heimildir þær, er um getur í 2. 

mgr. þessarar greinar, gagnvart þeim aðilum sem ekki eru framtalsskyldir, svo og öllum 

stofnunum, bönkum, sparisjóðum og öðrum peningastofnunum. 
Nú verður ágreiningur um skyldu aðila samkvæmt þessari grein og getur ríkisskattstjóri 

þá leitað um hann úrskurðar sakadóms. Gegni einhver ekki upplýsingaskyldu sinni má vísa 
máli til opinberrar rannsóknar. 

Skattrannsóknarstjóri, skatteftirlit. 
26. gr. 

Skattrannsóknarstjóri skal fylgjast með eftirlitsstörfum skattstjóra og afla upplýsinga 
um þau, leiðbeina skattstjórum um eftirlitsaðgerðir og veita þeim upplýsingar um 
atvinnugreinar, atvinnuvegi eða önnur atriði sem þýðingu hafa við skatteftirlit. 

Skattrannsóknarstjóri getur hafið rannsókn á hverju því atriði er varðar gjald- og 

skilaskyldu samkvæmt lögum þessum. Hann skal annast rannsóknir eftir kröfu ríkisskatt- 

stjóra og hann skal annast rannsóknir í málum sem skattstjóri vísar til hans nema hann feli 
skattstjóra rannsóknina. Hann getur einnig falið skattstjórum athugun eða rannsókn á 
hverju því atriði sem um er getið í þessari grein. 

Þegar aðgerðir skattrannsóknarstjóra gefa tilefni til ákvörðunar eða endurákvörðunar á 
gjald- eða skilaskyldu samkvæmt lögum þessum skal ríkisskattstjóri annast ákvörðunina eða 
endurákvörðunina nema hann feli hana skattstjóra. 

Launabókhald. 
21. gr. 

Fjármálaráðherra hefur heimild til að setja reglur um sérstakt launabókhald launa- 

greiðenda.
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VI. KAFLI 

Viðurlög og málsmeðferð. 

Álag, dráttarvextir og áætlun. 
28. gr. 

Séu greiðslur launagreiðanda skv. 20. gr. eigi inntar af hendi á tilskildum tíma skal hann 

sæta álagi til viðbótar upphæð skilafjárins eða til viðbótar því skilafé sem honum bar að 

standa skil á. Sama gildir ef skilagrein hefur ekki verið skilað eða henni verið ábótavant og 

greiðsluskyld fjárhæð því verið áætluð, sbr. 21. gr., nema launagreiðandi hafi greitt fyrir 

eindaga upphæð er til áætlunar svarar. 
Álag á vanskilafé skv. 1. mgr. skal vera sem hér segir: 

1. Einn hundraðshluti (1%) af upphæð vanskilafjár fyrir hvern dag eftir eindaga, þó ekki 
hærra en tíu hundraðshlutar (10%). 

2. Álag til viðbótar af upphæð vanskilafjár fyrir hvern byrjaðan mánuð, talið frá og með 1. 
degi næsta mánaðar eftir eindaga. Álag þetta skal vera hið sama og dráttarvextir sem 
Seðlabanki Íslands ákveður samkvæmt lögum nr. 36/1986. 
Við útreikning á álagi á áætlaða greiðsluskylda fjárhæð telst eindagi sá sami og eindagi 

greiðslu þess mánaðar sem áætlað er fyrir. Sama gildir um álag á allar vangoldnar greiðslur 
fyrri tímabila. 

Sendi launagreiðandi fullnægjandi skilagrein innan tíu virkra daga frá tilkynningu 
skattstjóra skv. 21. gr. skal hann greiða upphæð skilafjár samkvæmt skilagreininni ásamt 
álagi skv. 2. mgr. Skattstjóri má breyta fyrri áætlun eftir lok þessara tímamarka ef sérstakar 

ástæður eru fyrir hendi. 
Komi í ljós að launagreiðanda, sem greiða átti skilafé, hafi ekki verið áætluð gjaldskyld 

fjárhæð eða áætlun verið lægri en það skilafé sem honum bar að greiða skal hann greiða hið 
gjaldskylda skilafé auk álags skv. 2. mgr. 

Fella má niður álag skv. 2. mgr. ef launagreiðandi færir gildar ástæður sér til afsökunar 
og metur skattstjóri það í hverju einstöku tilviki hvað telja skuli gildar ástæður í þessu 
sambandi. Innan sjö daga frá dagsetningu úrskurðar skattstjóra er heimilt að áfrýja mati 
hans til ríkisskattstjóra sem kveður upp endanlegan úrskurð. 

Heimilt er að áætla gjaldskylda fjárhæð launagreiðanda ef í ljós kemur að skilagrein 
hans styðst ekki við tilskilið bókhald samkvæmt lögum nr. 51/1968 eða ákvæði reglna um 
sérstakt launabókhald sem settar hafa verið af fjármálaráðherra samkvæmt heimild í 27. gr. 
Jafnframt er heimilt að áætla gjaldskylda fjárhæð launagreiðanda ef í ljós kemur að færsla á 

launum í bókhaldi eða aðrir þættir, sem skilagrein á að byggjast á, styðst ekki við þau gögn 

sem ákvæði reglna, settra skv. 27. gr., mæla fyrir um eða ef bókhald og þau gögn, sem liggja 

fyrir um gjaldskylda fjárhæð samkvæmt skilagrein, verða ekki talin nægilega örugg. Enn 

fremur er heimilt að áætla gjaldskylda fjárhæð launagreiðanda ef ekki er lagt fram bókhald 

eða þau gögn sem skattyfirvöld kunna að biðja um til sannprófunar á skilagreinum, sbr. 25. 
gr. Ákvæði 2. mgr. eiga einnig við um áætlanir samkvæmt þessari málsgrein. 

Innheimta vanskilafjár o.fl. 
29. gr. 

Vanskilafé, álag og sektir samkvæmt þessum kafla skulu innheimtumenn ríkissjóðs 
innheimta eða gjaldheimtur, sbr. lög nr. 68/1962, um heimild til sameiginlegrar innheimtu 

opinberra gjalda, í því umdæmi þar sem skuldari þeirra er heimilisfastur. 

Vanskilafé, álag og sektir njóta lögtaksréttar í eignum skuldara. Skilafé og álag skv. 28. 

gr. skal vera forgangskrafa í þrotabúum og skuldafrágöngubúum. 

Innheimtuaðili getur látið lögreglu stöðva atvinnurekstur launagreiðanda sem ekki 

gerir fullnægjandi skil á skilafé eða álagi skv. 28. gr. innan 15 daga talið frá eindaga eða frá
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því er honum barst tilkynning frá skattyfirvaldi um vanskil og álag, með því m. a. að setja 

starfsstöðvar, skrifstofur, útibú, tæki og vörur undir innsigli þar til full skil eru gerð. 
Innheimtuaðili skal senda fé, er hann hefur móttekið samkvæmt ákvæðum þessa kafla, 

til innleggs á sérstakan reikning eða reikninga ríkissjóðs og sveitarfélaga hjá innláns- 
stofnunum vegna staðgreiðslu opinberra gjalda, sbr. 20. gr., innan tveggja virkra daga frá 
móttökudegi. Skilagrein um innheimtu skal senda innan sömu tímamarka til skattstjóra. 

Refsingar. 

30. gr. 
Skýri skilaskyldur aðili, sbr. III. kafla, af ásetningi eða stórkostlegu hirðuleysi rangt eða 

villandi frá einhverju því er máli skiptir um staðgreiðsluskil hans, haldi eigi eftir eða afhendi 
eigi á lögmæltum tíma skilagreinar eða þær greiðslur vegna launamanns sem hann hefur 
haldið eftir eða bar að halda eftir skv. 15.-17. gr., sbr. 20. gr., skal hann auk vanskilafjár 
greiða sekt allt að tífaldri þeirri fjárhæð sem undan var dregin eða vanrækt var greiðsla á. 
Álag skv. 1. tölul. 2. mgr. 28. gr. dregst frá sektarfjárhæð. 

Ef aðili vanrækir tilkynningarskyldu sína skv. 19. gr., misnotar skattkort það sem um 
ræðir í 11. gr., sbr. 12. og 13. gr., vanrækir þá skyldu sína að halda tilskilið bókhald 
samkvæmt lögum þessum eða ákvæðum reglna sem settar eru skv. 27. gr., vanrækir að veita 
upplýsingar eða láta í té aðstoð, skilagreinar, skýrslur eða gögn, svo sem ákveðið er í lögum 
þessum, eða skýrir rangt eða villandi frá einhverju er varðar gjald- og skilaskyldu hans þótt 

upplýsingarnar hafi ekki áhrif á skilaskyldu hans eða greiðsluskil skal hann sæta sektum 
enda liggi eigi við brotinu þyngri refsing eftir þessum eða öðrum lögum. 

Launamaður, sem lætur greiða sér laun vitandi um það að launagreiðandi hans hefur 

eigi haldið eftir af launum hans þeirri fjárhæð opinberra gjalda sem skylt er samkvæmt 
lögum þessum eða skýrir rangt eða villandi frá einhverju er varðar greiðslu eða greiðsluskil 
vegna hans þótt upplýsingarnar hafi ekki áhrif á nefnd skil, skal sæta sektum enda liggi eigi 
við brotunum þyngri refsing eftir þessum eða öðrum lögum. 

Verði brot á 1. mgr. uppvíst við skipti dánarbús skal greiða úr búinu sekt er nemi allt að 
fjórfaldri þeirri skilagreiðslu sem undan var dregin eða vanrækt voru skil á. Sé svo ástatt sem 

í 2. mgr. segir má gera búinu að greiða sekt. 
Hver sá, sem af ásetningi eða stórkostlegu hirðuleysi lætur skattyfirvöldum í té rangar 

eða villandi upplýsingar eða gögn um atriði varðandi gjald- eða skilaskyldu annarra aðila 

eða gegnir ekki skyldu sinni skv. 25. gr., skal greiða sekt. Sama gildir um þann sem aðstoðar 
við ranga eða villandi skýrslugjöf til skattyfirvalda. 

Sektir eftir lögum þessum má jafnt gera lögaðila sem einstaklingi. Hafi fyrirsvarsmaður 
lögaðila framið brot á lögum þessum má einnig gera lögaðila þessum að greiða sekt og svipta 
hann starfsréttindum enda hafi brotið verið drýgt til hagsbóta fyrir lögaðilann eða hann 
notið hagnaðar af brotinu. 

Sé brot ítrekað eða sakir miklar að öðru leyti má auk sektar beita varðhaldi eða fangelsi 
allt að sex árum. 

Tilraun og hlutdeild í brotum á lögum þessum er refsiverð eftir því sem segir í III. kafla 

almennra hegningarlaga og varða slík brot sektum nema öðruvísi sé ákveðið í grein þessari. 

Málsmeðferð og opinber rannsókn. 

Fyrningarreglur. 
31. gr. 

Ríkisskattstjóri úrskurðar sektir skv. 30. gr. nema málinu sé vísað til opinberrar 
rannsóknar og dómsmeðferðar skv. 2. mgr. Við meðferð mála hjá ríkisskattstjóra skal veita 

A%6
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sakborningi færi á að taka til varna. Úrskurðir ríkisskattstjóra um sektir eru fullnaðar- 
úrskurðir. Vararefsing fylgir ekki sektarúrskurðum hans. 

Rannsóknarlögregla ríkisins fer með frumrannsókn opinberra mála út af brotum á 
lögum þessum. Ríkisskattstjóri getur vísað máli til opinberrar rannsóknar af sjálfsdáðum, 
svo og eftir ósk sökunautar ef hann vill eigi hlíta því að mál hans verði afgreitt af 

ríkisskattstjóra. 
Mál vegna brota á lögum þessum sæta meðferð opinberra mála og skulu rekin fyrir 

sakadómi. Greiðslukröfu má hafa uppi, rannsaka og dæma í slíkum málum, sbr. XVII. kafla 

laga um meðferð opinberra mála, eftir því sem við á. 
Sektir fyrir brot gegn lögum þessum renna í ríkissjóð. Um innheimtu sekta, er 

ríkisskattstjóri úrskurðar, gilda sömu reglur og um innheimtu vanskilafjár og álags eftir 
lögum þessum. Einnig má beita ákvæðum 3. mgr. 29. gr. við innheimtu þeirra. 

Sök skv. 30. gr. fyrnist á sex árum miðað við upphaf rannsóknar á vegum skattrann- 
sóknarstjóra eða rannsóknarlögreglustjóra ríkisins eða hjá löglærðum fulltrúum þeirra gegn 
skattaðila sem sökunaut enda verði ekki óeðlilegar tafir á rannsókn máls eða ákvörðun 
refsingar. 

VI. KAFLI 

Skipting á innheimtufé staðgreiðslu. 

32. gr. 
Fjármálaráðherra setur í samráði við félagsmálaráðherra reglur um uppgjör, skil og 

skiptingu bráðabirgðagreiðslu opinberra gjalda samkvæmt lögum þessum. 
Sveitarfélög skulu greiða ríkissjóði 0,5% af innheimtu útsvari samkvæmt lögum þessum 

vegna kostnaðar ríkissjóðs við framkvæmd þeirra. 

VITI. KAFLI 

Álagning skatta og gjalda, uppgjör staðgreiðslu og innheimtu. 

Álagning. 

33. gr. 
Álagningu tekjuskatts og útsvars, sbr. 9. gr., annast skattstjórar, sbr. 86. gr. laga um 

tekjuskatt og eignarskatt og 24. gr. laga um tekjustofna sveitarfélaga. 

Álagningarskrá. 

34. gr. 

Þegar skattstjórar hafa lokið ákvörðun og álagningu tekjuskatts og útsvars, sbr. 9. gr., 

skulu þeir senda ríkisskattstjóra skrá um þessa álögðu skatta og gjöld sem nefnd skal 

álagningarskrá. 
Að móttekinni álagningarskrá skv. 1. mgr. skal ríkisskattstjóri ákveða greiðslustöðu 

hvers gjaldanda með samanburði á álagningarskrá og skrá um staðgreiðslu á staðgreiðslu- 
árinu, að teknu tilliti til breytinga í samræmi við lánskjaravísitölu samkvæmt ákvæðum 121. 
gr. laga um tekjuskatt og eignarskatt. 

Innheimtuskrár, þinggjöld og sveitarsjóðsgjöld. 
35. gr. 

Yfir þá gjaldendur, sem að lokinni álagningu skattstjóra reynast skulda opinber gjöld, 
skal ríkisskattstjóri gera innheimtuskrá er sýni skatta þeirra og gjöld eftir að tekið hefur 
verið tillit til skuldajöfnunar á milli hjóna samkvæmt ákvæðum 114. gr. laga um tekjuskatt
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og eignarskatt, sbr. enn fremur 32. gr. laga um tekjustofna sveitarfélaga. Innheimtuskrá skal 
senda viðkomandi innheimtumanni, sbr. 2. og 3. mgr. 

Innheimtuskrá fyrir innheimtumenn ríkissjóðs skal auk tekjuskatts taka til annarra 
skatta og gjalda sem skattstjórum ber að leggja á og innheimtumönnum ríkissjóðs að 
innheimta. Skattar þessir og gjöld skulu einu nafni nefnast þinggjöld. 

Innheimtuskrá fyrir innheimtumenn sveitarsjóða skal auk útsvars taka til annarra skatta 
og gjalda sem skattstjórum ber að leggja á og innheimtumönnum sveitarsjóða að innheimta. 
Skattar þessir og gjöld skulu einu nafni nefnast sveitarsjóðsgjöld. 

Þar sem um er að ræða sameiginlega gjaldheimtu skal innheimtuskráin ná bæði til 
þinggjalda og sveitarsjóðsgjalda. 

Endurgreiðsluskrá, skuldajöfnun og dráttarvextir. 

36. gr. 

Yfir þá gjaldendur, sem reynast eiga inni eftirstöðvar af staðgreiðslu að lokinni 
skuldajöfnun milli hjóna samkvæmt ákvæðum 114. gr. laga um tekjuskatt og eignarskatt, 
sbr. enn fremur 32. gr. laga um tekjustofna sveitarfélaga, skal ríkisskattstjóri gera 
endurgreiðsluskrá. 

Endurgreiðsluskrá skv. 1. mgr. skal ríkisskattstjóri senda annars vegar innheimtu- 
mönnum ríkissjóðs vegna ofgoldinna þinggjalda og hins vegar innheimtumönnum sveitar- 
sjóða vegna ofgoldinna sveitarsjóðsgjalda er sjá um endurgreiðslu. 

Innheimtumenn opinberra gjalda skulu skuldajafna öðrum ógoldnum en gjaldföllnum 
opinberum gjöldum, sem þeir annast jafnframt innheimtu á, á móti endurgreiðslu skv. 2. 

mgr. 
Innheimta þinggjalda og sveitarsjóðsgjalda. 

37. gr. 
Um innheimtu þinggjalda, sbr. 2. mgr. 35. gr., og ábyrgð skulu gilda, eftir því sem við 

geta átt, ákvæði XIII. kafla laga um tekjuskatt og eignarskatt nema öðruvísi sé ákveðið í 
þessum lögum. 

Um innheimtu sveitarsjóðsgjalda, sbr. 3. mgr. 35. gr., skulu gilda, eftir því sem við geta 
átt, ákvæði VI. kafla laga um tekjustofna sveitarfélaga nema öðruvísi sé ákveðið í þessum 
lögum. 

IX. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 
38. gr. 

Þeir menn, sem njóta annarra tekna en launatekna og vilja komast hjá greiðslu 
verðbóta á tekjuskatt og útsvar af þessum tekjum, sbr. 121. gr. laga um tekjuskatt og 

eignarskatt, skulu greiða fjárhæð sem ætla má að nægi til lúkningar væntanlegri álagningu 

tekjuskatts og útsvars á þessar tekjur. Greiðsla þessi skal innt af hendi eigi síðar en 31. 
janúar næstan á eftir staðgreiðsluári. Greiðslan skal bætast við staðgreiðslu þá sem 
maðurinn innti af hendi eða innt hefur verið af hendi fyrir hann, á staðgreiðsluári og færast á 
staðgreiðsluskrá áður en greiðslustaða hans er ákvörðuð skv. 34. gr. 

Nánari fyrirmæli um greiðslur, greiðslustaði, skilagreinar og aðra framkvæmd sam- 

kvæmt þessari grein skulu settar í reglugerð af fjármálaráðherra. 

39. gr. 
Allar tilkynningar, skilagreinar og skýrslur, sem gera skal samkvæmt lögum þessum, 

skal hlutaðeigandi aðili láta í té ókeypis og í því formi sem ríkisskattstjóri ákveður. 

Launagreiðendur skulu annast allar skyldur sínar samkvæmt lögum þessum án endurgjalds.
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40. gr. 
Ákvæði annarra laga, er fela í sér að óheimilt sé að innheimta opinber gjöld af bóta- og 

lífeyrisgreiðslum, skulu ekki gilda gagnvart staðgreiðslu samkvæmt þessum lögum. 

41. gr. 

Ráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd laga þessara. 

42. gr. 

Lög þessi koma eigi til framkvæmda fyrr en Alþingi hefur sett sérstök lög um gildistöku 

þeirra. 

Gjört í Reykjavík, 30. mars 1987. 

Steingrímur Hermannsson. Þorvaldur Garðar Kristjánsson. Magnús Thoroddsen. 

(L. S.)   
Þorsteinn Pálsson. 
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LÖG 
um gildistöku laga um staðgreiðslu opinberra gjalda. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍSLANDS 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki voru: 

1. gr. 

Lög um staðgreiðslu opinberra gjalda öðlast gildi 1. janúar 1988. 

2. gr. 

Innheimta álagðs tekjuskatts og útsvars manna, sem skattskyldir eru skv. 1. gr. laga nr. 
75(1981, um tekjuskatt og eignarskatt, gjaldárið 1988 vegna launa á tekjuárinu 1987, fellur 
niður. Með launum í þessu sambandi er átt við laun eins og þau eru skilgreind í $. gr. laga um 

staðgreiðslu opinberra gjalda. 
Niðurfelling innheimtu skv. 1. mgr. fer fram þannig að sá hluti tekjuskatts manna, sem 

reiknast samkvæmt ákvæðum 67. gr. laga nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt, sem 

svarar til hlutfalls launa af skattskyldum tekjum manns samtals að frádregnum frádrætti skv. 

1.-4. tölul. og 6.-8. tölul. A-liðs 1. mgr. 30. gr. og 31. gr. tekjuskattslaga, fellur niður. Þrátt 

fyrir ákvæði 2. mgr. 68. gr. tekjuskattslaga skal óráðstafaður persónuafsláttur ekki nýtast til 

greiðslu eignarskatts manns á gjaldárinu 1988. 
Útsvar manna af launum, sbr. TV. kafla laga nr. 73/1980, skal fellt niður eftir sömu 

reglum og lýst er í 2. mgr.
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3. gr. 
Ákvæði 1. og 3. mgr. 6. gr., 1. mgr. 9. gr., 11. gr., 19. gr. og 32. gr. laga um staðgreiðslu 

opinberra gjalda koma til framkvæmda á árinu 1987, eftir því sem við á. 
Tilkynningarskyldir aðilar skv. 19. gr. staðgreiðslulaga skulu tilkynna sig til skráningar 

eigi síðar en 1. október 1987. 

4. gr. 
Þrátt fyrir ákvæði 2. gr. skal leggja á menn og innheimta tekjuskatt og útsvar vegna 

launa tekjuársins 1987 hafi launin verið yfirfærð á það ár vegna breytinga á uppgjörsaðferð 
eða viðmiðun teknanna eða á annan hátt. 

Sama á við þegar aukning launa manns á árinu 1987 verður, að mati skattstjóra, ekki 
rakin til aukins vinnuframlags hans eða aukinnar starfsábyrgðar eða stöðuhækkunar. 

Fari fjárhæð reiknaðs endurgjalds manns vegna ársins 1987, sbr. 2. mgr. 1. tölul. A-liðs 
7. gr. laga um tekjuskatt og eignarskatt, fram úr reiknuðu endurgjaldi hans fyrir árið 1986, 
eftir að það hefur verið leiðrétt með hliðsjón af breytingum sem orðið hafa á lánskjaravísi- 
tölu frá 1. júlí 1986 til 1. júlí 1987, að viðbættum 25%, eða fram úr viðmiðunartekjum í 
starfsgrein hans samkvæmt viðmiðunarreglum ríkisskattstjóra fyrir árið 1987 telst sú 
fjárhæð, sem umfram er, hærri viðmiðun til yfirfærðra launatekna skv. 1. mgr. þessarar 
greinar. 

Óheimilt er manni, sem ber að telja sér til tekna endurgjald, í framtali ársins 1988 vegna 
tekjuársins 1987, samkvæmt nefndri 2. mgr. 1. tölul. A-liðs 7. gr., að mynda tap vegna þessa 
í rekstri sínum eða rekstri sem rekinn er í sameign með öðrum eða á vegum þeirra aðila sem 
um ræðir í 2. gr. laga um tekjuskatt og eignarskatt. Sömu reglur gilda um reiknað endurgjald 
maka hans og barna á árinu 1987. 

Skattlagning skv. 1. mgr. skal einnig ná til launagreiðslna til manns frá lögaðila, sbr. 2. 
gr. laga um tekjuskatt og eignarskatt, ef móttakandi greiðslnanna getur, vegna eignarhlut- 
deildar sinnar í lögaðilanum, haft áhrif á fjárhæð launagreiðslnanna til sín á árinu 1987. 
Þegar þannig er háttað skal sá hluti launagreiðslna til manns, er fer fram úr launum hans frá 
viðkomandi lögaðila á árinu 1986, eftir að þau hafa verið leiðrétt með hliðsjón af breytingu, 
sem orðið hefur á lánskjaravísitölu 1. júlí 1987 frá 1. júlí 1986, að viðbættum 25% , eða fram 
úr viðmiðunartekjum í starfsgrein hans samkvæmt viðmiðunarreglum ríkisskattstjóra fyrir 
árið 1987, teljast, þær launagreiðslur sem umfram eru hærri viðmiðunina, til yfirfærðra 
launatekna skv. 1. mgr. þessarar greinar. Sömu reglur gilda um laun til maka eða barna 
manns sem um ræðir í þessari málsgrein. 

5. gr. 
Yfirfærðar tekjur skv. 4. gr. falla undir 9. tölul. C-liðs 7. gr. laga um tekjuskatt og 

eignarskatt og teljast til tekna tekjuársins 1987 við álagningu á árinu 1988. 

6. gr. 
Prátt fyrir gildistökuákvæði 21. gr. laga um breytingu á lögum nr. 75/1981, um 

tekjuskatt og eignarskatt, sem taka skulu gildi 1. janúar 1988, skulu þau ákvæði, sem 
breytingum taka með þeim lögum, önnur en 1. tölul. E-liðs 1. mgr. 30. gr., sbr. ákvæði til 
bráðabirgða I, sbr. og 2. málsl. 2. mgr. 2. gr. þessara laga, gilda án tillits til nefndra 
breytingarlaga við álagningu skatta á árinu 1988 vegna tekna á árinu 1987 og eigna í lok þess 
árs.
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1. gr. 

Þrátt fyrir gildistökuákvæði 9. gr. laga um breytingu á lögum nr. 71341980, um 

tekjustofna sveitarfélaga, skulu þau ákvæði, sem breytingu tóku með þeim lögum, gilda án 

tillits til nefndra breytingarlaga við álagningu útsvars á árinu 1988 vegna tekna á árinu 1987. 

8. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 30. mars 1987. 

Steingrímur Hermannsson. Þorvaldur Garðar Kristjánsson. Magnús Thoroddsen. 

(L. S.) 
  

Þorsteinn Pálsson. 

Nr. 47 30. mars 1987 

LOG 

um framkvæmd alþjóðasamþykktar um þjálfun, skírteini 

og vaktstöður sjómanna. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍSLANDS 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki voru: 

1. gr. 

Ráðherra þeim, sem fer með siglingamál, er heimilt að setja reglur til að framfylgja 

alþjóðasamþykkt um þjálfun, skírteini og vaktstöður sjómanna á kaupskipum (STCW, 

1978). 

2. gr. 

Ráðherra er heimilt að setja reglur um heildarmönnun kaupskipa í samræmi við ályktun 

A. 481 sem samþykkt var á 12. þingi Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar árið 1981. 

3. gr. 

Brot gegn reglum, sem settar verða samkvæmt lögum þessum, varða sektum. 

4. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 30. mars 1987. 

Steingrímur Hermannsson. Þorvaldur Garðar Kristjánsson. Magnús Thoroddsen. 

(L.S.) 
  

Matthías Bjarnason.
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LOG 

um Vísindaráð og Vísindasjóð, Rannsóknaráð ríkisins 

og Rannsóknasjóð. 

ForseETi ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

I KAFLI 
Vísindaráð. 

1. gr. 
Vísindaráð er sjálfstæð ríkisstofnun sem heyrir undir menntamálaráðuneytið. 
Það er hlutverk Vísindaráðs að efla íslenskar vísindarannsóknir í þeim tilgangi að afla 

þekkingar og skilnings á eðli mannsins og umhverfi hans og búa í haginn fyrir farsæla nýtingu 
náttúrugæða. 

Um verkaskiptingu Vísindaráðs og Rannsóknaráðs ríkisins fer eftir lögum þessum, svo 
og nánari ákvæðum í reglugerð er ráðherra setur að fengnum tillögum beggja ráðanna. 

2. gr. 

Verkefni Vísindaráðs í samræmi við hlutverk ráðsins skv. 1. gr. eru m.a. þessi: 

1. Vísindaráð er ríkisstjórn, Alþingi og öðrum opinberum aðilum til ráðuneytis um allt er 
varðar rannsóknir á verksviði þess, þar á meðal tillögur um framlög ríkissjóðs til 
vísindastarfsemi. Ráðið skal gera tillögur um stefnumörkun fyrir vísindastarfsemi í 
landinu og fylgjast með starfi og skipulagi vísindastofnana. 

2. Vísindaráð veitir styrki til rannsóknaverkefna af því fé sem Vísindasjóður hefur til 
ráðstöfunar í því skyni á ári hverju. Fela má ráðinu úthlutun styrkja sem veittir eru til 
Íslands af alþjóðastofnunum og ætlaðir eru til vísindarannsókna. 

3. Í samvinnu við Rannsóknaráð ríkisins heldur Vísindaráð skýrslur um þær vísindarann- 
sóknir sem unnið er að hér á landi hverju sinni, annast upplýsingaþjónustu um 
vísindarannsóknir og stuðlar að nauðsynlegu samstarfi milli þeirra aðila er að rannsókn- 

um vinna. Einnig getur það tekið að sér dreifingu og staðið fyrir útgáfu vísindarita. 

4. Vísindaráð hefur fyrir Íslands hönd samstarf við hliðstæðar stofnanir erlendis og 
alþjóðastofnanir. Það hefur einnig eftirlit með rannsóknum erlendra vísindamanna hér 
á landi á starfssviði ráðsins og fjallar um leyfisveitingar til slíkra rannsókna á þeim 
sviðum þar sem þeirra er krafist samkvæmt lögum. 

5. Vísindaráð ásamt Rannsóknaráði ríkisins lætur skrá yfirlit um tækjaeign rannsókna- 

stofnana og stuðlar að samnýtingu tækja eftir því sem hagkvæmt þykir. 

3. gr. 
Vísindaráð greinist í þrjár deildir: 

„ Náttúruvísindadeild. 

- Líf- og læknisfræðideild. 

Hug- og félagsvísindadeild. 

Kveðið skal nánar á í reglugerð um starfssvið og verkefni einstakra deilda. 

Stjórnir deilda, sbr. 5. gr., og stjórn ráðsins, sbr. 4. gr., mynda saman Vísindaráð. 

Þ
r
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4. gr. 

Stjórn Vísindaráðs skal skipuð fimm mönnum. Menntamálaráðherra skipar stjórn 

Vísindaráðs til fjögurra ára sem hér segir: a) formenn deildarstjórna Vísindaráðs, b) einn 

tilnefndan af Háskóla Íslands og c) einn án tilnefningar og skal hann vera formaður ráðsins. 

Stjórn Vísindaráðs hefur umsjón með heildarskipulagi vísindastarfsemi í landinu og 

fjallar um tillögur deilda í því efni áður en þær eru sendar stjórnvöldum. 

Stjórn Vísindaráðs er í fyrirsvari fyrir ráðið gagnvart stjórnvöldum og öðrum aðilum og 

sér um fjárvörslu Vísindasjóðs. Hún ákveður einnig hvernig skipta skuli ráðstöfunarfé 

Vísindasjóðs á milli deilda ráðsins. 
Stjórn Vísindaráðs boðar til sameiginlegs fundar með deildarstjórnum eigi sjaldnar en 

tvisvar á ári til að fjalla um meginstefnu í störfum ráðsins. 

S. gr. 

Menntamálaráðherra skipar deildarstjórnir til fjögurra ára samkvæmt því sem hér segir: 

a. Stjórn náttúruvísindadeildar er skipuð sjö mönnum. Skulu tveir tilnefndir af raunvís- 

indadeild Háskóla Íslands, einn tilnefndur af verkfræðideild Háskóla Íslands, tveir 

tilnefndir af rannsóknastofnunum í náttúruvísindum utan Háskólans og tveir af fundi 

fulltrúa atvinnuveganna og fulltrúa félaga sem fást við rannsóknir á sviði náttúruvísinda. 

b. Stjórn líf- og læknisfræðideildar er skipuð sjö mönnum. Skulu þrír tilnefndir af 

læknadeild Háskóla Íslands, einn tilnefndur af tannlæknadeild Háskóla Íslands, einn 

tilnefndur af raunvísindadeild Háskóla Íslands og tveir tilnefndir af fundi fulltrúa 

stofnana og félaga sem fást við læknis- og líffræðilegar rannsóknir. 

c. Stjórn hug- og félagsvísindadeildar er skipuð sjö mönnum. Skulu tveir tilnefndir af 

heimspekideild Háskóla Íslands, einn tilnefndur af lagadeild Háskóla Íslands, einn 

tilnefndur af viðskiptadeild Háskóla Íslands, einn tilnefndur af félagsvísindadeild 

Háskóla Íslands, einn tilnefndur af guðfræðideild Háskóla Íslands og einn tilnefndur af 

fundi stofnana og félaga sem fást við rannsóknir á sviði hug- og félagsvísinda. 
d. Varamenn skulu skipaðir á sama hátt og aðalmenn. 
e. Aðalmenn og varamenn í deildarstjórnum skulu hafa háskólapróf eða sambærilega 

menntun í viðkomandi fræðigrein. 
f. Menntamálaráðherra boðar til funda þeirra sem um getur í a-, b- og c-liðum og skal 

ákveðið í reglugerð hverja þangað skuli boða. 
g. Deildarstjórnir kjósa sér hver sinn formann. 

Deildarstjórnir fylgjast með skipulagningu vísindastarfsemi í landinu hver á sínu sviði og 

eru stjórnvöldum til ráðuneytis í því efni. Þær skulu hafa frumkvæði um vísindastefnu, 

hlutast til um gerð langtímaáætlana og leggja á ráð um forgangsröð verkefna. 

Deildarstjórnir úthluta styrkjum af fé Vísindasjóðs sem þær fá til ráðstöfunar og hafa 

eftirlit með því að þeim sé varið í samræmi við það sem áskilið var er þeir voru veittir. 

Styrkur er að jafnaði ekki veittur nema eftir umsókn. Stjórn deildar getur þó að eigin 

frumkvæði boðið innlendum eða erlendum vísindamanni fjárstyrk til ákveðinna rannsókna. 

Styrk má veita til allt að þriggja ára í senn. Deildir Vísindaráðs skulu ekki sjálfar vera beinir 

aðilar að rannsóknum. 

6. gr. 

Stjórn Vísindaráðs ræður framkvæmdastjóra ráðsins til fimm ára í senn. Ráðning hans 

er háð staðfestingu ráðherra. Framkvæmdastjóri ræður annað starfslið. Framkvæmdastjóri 
annast daglegar framkvæmdir, fjárreiður og reikningsskil. Framkvæmdastjóri skal hafa 

lokið háskólapróti.
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7. gr. 
Rekstrarkostnaður Vísindaráðs greiðist úr ríkissjóði samkvæmt fjárveitingum í fjár- 

lögum ár hvert. 
Menntamálaráðherra ákveður þóknun til ráðsmanna. 

8. gr. 
Reikningar Vísindaráðs, þar með taldir reikningar Vísindasjóðs, skulu endurskoðaðir 

árlega af ríkisendurskoðun. Eftir lok hvers reikningsárs skal senda menntamálaráðuneytinu 
skýrslu um störf ráðsins ásamt samriti af ársreikningum. 

II. KAFLI 

Vísindasjóður. 

9. gr. 
Það er hlutverk Vísindasjóðs að efla íslenskar vísindarannsóknir. 
Í þessum tilgangi styrkir sjóðurinn vísindastofnanir og einstaklinga til tiltekinna rann- 

sóknaverkefna og vísindalegrar sérþjálfunar. Einnig getur hann styrkt rannsóknastofnanir til 
kaupa á tækjum, ritum og öðru sem til rannsókna þarf. 

10. gr. 
Tekjur Vísindasjóðs eru: 
Fjárveiting úr ríkissjóði í fjárlögum ár hvert. 
Fjárframlag frá Seðlabanka Íslands skv. 37. gr. laga nr. 36/1986. 

c. Gjafir frá einstaklingum eða fyrirtækjum, en þær skulu undanskildar sköttum og 
frádráttarhæfar frá skatttekjum á því ári sem þær eru afhentar. 

Hluta af árlegum peningatekjum Vísindasjóðs skal samkvæmt ákvörðun stjórnar 
Vísindaráðs leggja í sérstakan sjóð er nefnist stofndeild Vísindasjóðs. Höfuðstól stofndeildar 
má ekki skerða en heimilt er að verja vöxtum af fé hennar til almennrar starfsemi sjóðsins. 

S
e
 

11. gr. 

Stjórn Vísindaráðs skiptir árlegu ráðstöfunarfé Vísindasjóðs á milli deilda ráðsins en 
deildarstjórnir taka ákvörðun um styrkveitingar til einstakra verkefna, sbr. 4. og 5. gr. 

111. KAFLI 

Rannsóknaráð ríkisins. 

12. gr. 

Rannsóknaráð ríkisins er sjálfstæð ríkisstofnun sem heyrir undir menntamálaráðu- 
neytið. 

13. gr. 
Rannsóknaráð ríkisins er ráðgjafarstofnun sem vinnur að eflingu hagnýtra rannsókna í 

raunvísindum og tækni og rannsóknum á auðlindum lands og sjávar. Það skal vera 
ríkisstjórn og Alþingi til ráðuneytis um allt er varðar hagnýtar rannsóknir og þróunarstarf- 
semi í þágu atvinnuveganna, þar á meðal tillögur um framlög ríkissjóðs til þeirrar starfsemi. 

Ráðið skal gera tillögur um stefnumörkun fyrir hagnýtar rannsóknir og þróunarstarf- 
semi í þágu atvinnuveganna og fylgjast með starfi og skipulagi rannsóknastofnana á því sviði.
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14. gr. 

Í Rannsóknaráði ríkisins skulu eiga sæti sjö menn skipaðir af menntamálaráðherra til 

fjögurra ára í senn eins og hér segir: Einn samkvæmt sameiginlegri tilnefningu forstjóra 
rannsóknastofnana atvinnuveganna, Iðntæknistofnunar Íslands og Orkustofnunar, einn 
samkvæmt tilnefningu verkfræðideildar og raunvísindadeildar Háskóla Íslands í sameiningu, 
einn samkvæmt tilnefningu starfandi vísindamanna í raunvísindum eftir nánari ákvæðum í 
reglugerð, einn samkvæmt tilnefningu sjávarútvegsráðherra, einn samkvæmt tilnefningu 
landbúnaðarráðherra, einn samkvæmt tilnefningu iðnaðarráðherra og einn án tilnefningar 
og skal hann vera formaður ráðsins. Hann skal hafa víðtæka reynslu á sviði raunvísinda. 

Varamenn skulu tilnefndir af sömu aðilum. Menntamálaráðherra skipar varaformann 
úr hópi ráðsmanna. Ráðherra ákveður þóknun til ráðsmanna. 

15. gr. 
Rannsóknaráð ræður framkvæmdastjóra til fimm ára í senn. Ráðning er háð staðfest- 

ingu ráðherra. Framkvæmdastjóri ræður annað starfslið. Framkvæmdastjóri annast daglegar 
framkvæmdir, fjárreiður og reikningsskil. Hann skal hafa lokið háskólaprófi. 

16. gr. 
Rekstrarkostnaður Rannsóknaráðs ríkisins greiðist úr ríkissjóði samkvæmt fjárveiting- 

um í fjárlögum ár hvert. 

17. gr. 
Verkefni Rannsóknaráðs ríkisins á þeim sviðum sem talin eru í 13. gr. skulu vera: 

1. Efling og samræming hagnýtra rannsókna í landinu. Ráðið skal hafa náið samstarf við 
rannsóknastofnanir. Það skal hafa sem gleggsta yfirsýn yfir rannsóknastarfsemi sem 
fram fer í landinu á starfssviði ráðsins og gera tillögur til úrbóta ef það telur rann- 
sóknastarfsemina ófullnægjandi, rannsóknaskilyrði ófullkomin eða markverð rann- 
sóknaverkefni vanrækt. Rannsóknaráð framkvæmir ekki rannsóknir. 

2. Gerð langtímaáætlunar um þróun hagnýtra rannsókna og þróunarstarfsemi. Ráðið skal 
beita sér fyrir framkvæmd slíkrar áætlunar í samráði við rannsóknastofnanir og samtök 
atvinnulífsins, m.a. með því að vera til ráðuneytis og gera tillögur um framlag ríkissjóðs 
til rannsóknastarfseminnar og leita eftir framlagi til hennar eftir öðrum leiðum. 

3. Úthlutun styrkja til einstaklinga, fyrirtækja og stofnana til rannsókna samkvæmt nánari 
ákvæðum í 18. gr. Fela má ráðinu úthlutun styrkja sem veittir eru til Íslands af 
alþjóðastofnunum og ætlaðir til rannsókna í þágu atvinnuveganna. 

4. Yfirumsjón með óráðstöfuðu landsvæði og sameiginlegum byggingum og tækjum fyrir 

rannsóknastofnanir atvinnuveganna skv. 59. gr. laga nr. 64/1965, svo og úthlutun 

styrkja úr Byggingarsjóði rannsóknastarfsemi í þágu atvinnuveganna, sbr. 19. gr. 
þessara laga og 61. gr. laga nr. 64/1965 (sbr. lög nr. 22/1973). 

5. Fræðsla og kynning á rannsóknastarfseminni, m.a. með ársfundi, ársskýrslu og 
ráðstefnum. 

6. Að stuðla að upplýsingaþjónustu sem vinni bæði að því að koma upplýsingum frá 
rannsóknastarfseminni á framfæri við atvinnuvegina og upplýsingaöflun fyrir 
rannsóknastarfsemina. 

7. Að eiga samstarf við hliðstæðar erlendar stofnanir og að stuðla að þátttöku Íslands í 
alþjóðlegu samstarfi á sviði rannsóknamála. 

8. Eftirlit með starfsemi erlendra vísindamanna hér á landi á þeim sviðum sem ráðið fjallar 
um. 

9. Önnur þau verkefni sem æskilegt reynist að sameina fyrir rannsóknastarfsemina.
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IV. KAFLI 

Rannsóknasjóður. 

18. gr. 
Myndaður skal Rannsóknasjóður í vörslu Rannsóknaráðs ríkisins. Hlutverk Rann- 

sóknasjóðs er að efla hagnýtar rannsóknir og þróunarstarfsemi til nýsköpunar og styrktar 
íslensku atvinnulífi. Tekjur þessa sjóðs skulu m.a. vera sem hér segir: 

1. Fjárveiting í fjárlögum ár hvert. 
2. Framlög úr Framkvæmdasjóði Íslands samkvæmt ákvörðun stjórnar hans er miðist við 

að lágmarki 10% af hreinum tekjum sjóðsins. 
3. Tekjur af einkaleyfum eða endurgreiðslur af styrkjum til verkefna sem notið hafa 

stuðnings sjóðsins og leitt til arðbærrar framleiðslu. 

Sjóður þessi getur veitt styrki til rannsóknaverkefna einstakra vísindamanna, rann- 

sóknastofnana og fyrirtækja. Rannsóknaráð ríkisins tekur á móti umsóknum um styrki úr 
sjóðnum og skipar sérfróða menn til þess að meta slíkar umsóknir. Ráðið ákveður 
styrkveitingar. 

Styrkur er að jafnaði ekki veittur nema eftir umsókn. Rannsóknaráð getur þó boðið 

innlendum eða erlendum vísindamanni, forstöðumanni rannsóknastofnunar eða fyrirtæki 

fjárstyrk til ákveðinna rannsókna. Einnig getur Rannsóknaráð að eigin frumkvæði veitt 

styrki til að undirbúa eða skipuleggja rannsókna- eða þróunarverkefni á sviðum sem ráðið 

telur mikilvæg. 

Niðurstöður af verkefnum, sem notið hafa stuðnings úr Rannsóknasjóði, skulu að 

jafnaði birtar opinberlega í tímaritum eða skýrslum sem skulu vera aðgengilegar fyrir 

almenning á Íslandi. Þó skal styrkþega heimilt að óska þess að niðurstöðum verði haldið 

leyndum. Skal styrkþegi þá endurgreiða raunvirði hins veitta styrks með kjörum sem nánar 

er kveðið á um í samningi. 
Menntamálaráðuneytið setur reglur um úthlutanir úr Rannsóknasjóði að fengnum 

tillögum Rannsóknaráðs. 

V. KAFLI 

Byggingarsjóður rannsóknastarfsemi í þágu atvinnuveganna. 

19. gr. 

Byggingarsjóður rannsóknastarfsemi í þágu atvinnuveganna, sbr. 61. gr. laga nr. 

64/1965 (sbr. lög nr. 22/1973), er í vörslu Rannsóknaráðs ríkisins. Tekjur þess sjóðs skulu 

m.a. vera sem hér segir: 
1. Fjárveitingar í fjárlögum. 
2. Einkaleyfisgjald af Happdrætti Háskóla Íslands. 

Sjóður þessi veiti styrki til meiri háttar tækjakaupa og byggingarframkvæmda. 

Rannsóknaráð ríkisins ákveður styrkveitingar úr sjóðnum. Þær skulu háðar samþykki 

menntamálaráðherra. 

VI. KAFLI 
Samvinna Vísindaráðs og Rannsóknaráðs ríkisins. 

20. gr. 

Vísindaráð og Rannsóknaráð ríkisins skulu hafa með sér nána samvinnu. Sú samvinna 

skal einkum lúta að eftirfarandi atriðum: 
a. Mótun samræmdrar vísinda- og tæknistefnu í landinu. 

b. Eflingu og samræmingu grundvallarrannsókna og hagnýtra rannsókna í þágu atvinnu- 

veganna svo sem kostur er.
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c. Móttöku og afgreiðslu umsókna til Vísindasjóðs og Rannsóknasjóðs og samræmingu á 
meðferð og mati á umsóknum, svo og eftirliti með framkvæmd verkefna sem hljóta 
styrki. 

d. Öflun upplýsinga og yfirlits um allar rannsóknir og þróunarstarfsemi í landinu á 
hverjum tíma og miðlun upplýsinga um þau efni. 

e. Kynningu á rannsóknastarfseminni með ársfundum, ársskýrslum og ráðstefnum. 
Samvinnu við erlendar stofnanir á sviði vísinda- og tæknimála og þátttöku Íslands í 
alþjóðlegu samstarfi á því sviði. 

g. Eftirliti með starfsemi erlendra vísindamanna hér á landi. 
Vísindaráð og Rannsóknaráð ríkisins skulu reglulega skila sérstakri skýrslu til ráðherra 

um stöðu og horfur í vísinda- og tæknimálum í landinu og skal hún ásamt greinargerð 
ráðherra lögð fyrir Alþingi til kynningar og umfjöllunar. 

Setja skal á stofn samstarfsnefnd Vísindaráðs og Rannsóknaráðs er skipuð skal tveimur 
fulltrúum hvors ráðs og oddamanni er menntamálaráðherra skipar án tilnefningar. Hlutverk 
samstarfsnefndarinnar er að tryggja samvinnu ráðanna og fjalla um þau mál sem þeim eru 
sameiginleg og varða verkaskiptingu þeirra. 

Komið skal á samstarfi milli ráðanna um rekstur skrifstofu og önnur þjónustustörf eftir 
því sem við verður komið. 

Í
 

VII. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 
21. gr. 

Tæki og annar búnaður sem keypt eru fyrir fé úr Vísindasjóði eða Rannsóknasjóði 
skulu undanþegin aðflutningsgjöldum. 

22. gr. 
Ráðherra setur reglugerð um nánari framkvæmd þessara laga. 

23. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt falla úr gildi lög nr. 51/1957, um Vísindasjóð, 

sbr. lög nr. 34/1971, svo og I. kafli (1.-8. gr.) laga nr. 64/1965, um rannsóknir í þágu 
atvinnuveganna. 

Eignir Vísindasjóðs, er starfað hefur samkvæmt lögum nr. 51/1957, falla til Vísindasjóðs 
sem mælt er fyrir um í þessum lögum. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

I 
Þrátt fyrir ákvæði í 14. gr. skulu við fyrstu skipun í Rannsóknaráð ríkisins þrír af þeim, 

sem skipaðir eru, aðrir en formaður, skipaðir til tveggja ára samkvæmt nánari ákvörðun 
menntamálaráðherra. 

II 
Lög þess skal endurskoða innan fimm ára frá gildistöku þeirra. 

Gjört í Reykjavík, 27. mars 1987. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.)   
Sverrir Hermannsson.
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LOG 

um breyting á lögum nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt, 

með síðari breytingum. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍSLANDS 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki voru: 

1. gr. 
Í stað orðsins „sambærilegt“ í 1. málsl. 2. mgr. 1. tölul. A-liðs 7. gr. laganna komi: eigi 

lægra. 

2. gr. 

Eftirtaldar breytingar verði á 28. gr. laganna: 
a. 2. málsl. 5. tölul. falli brott. 
b. 7. tölul. orðist svo: Persónuafsláttur, sjómannaafsláttur, barnabætur og húsnæðisbætur 

sem um ræðir í VI. kafla laga þessara. 

3. gr. 
A-liður 1. mgr. 30. gr. laganna orðast svo: 

1. Útgjöld vegna móttekinna ökutækjastyrkja og dagpeninga sem sannað er að séu 
kostnaður vegna ferða á vegum atvinnurekenda og í samræmi við matsreglur ríkisskatt- 
stjóra. 

2. Launatekjur sem greiddar eru embættismönnum, fulltrúum og öðrum starfsmönnum 
sem starfa hjá alþjóðastofnunum eða ríkjasamtökum enda sé kveðið á um skattfrelsið í 
samningum sem Ísland er aðili að. 

3. Tekjur skv. 4. tölul. A-liðs 7. gr. sem skattfrjálsar eru samkvæmt sérlögum eða 
ákvörðun fjármálaráðherra, sbr. ákvæði 120. gr. 

4. gr. 

C-, D- og E-liðir 1. mgr. 30. gr. og 2. mgr. 30. gr. falli niður. 

5. gr. 
2. og 3. málsl. 2. mgr. 51. gr. falli niður. 

6. gr. 
1. mgr. $9. gr. laganna orðast svo: 
Ef maður, sem um ræðir í 2. mgr. 1. tölul. A-liðs 7. gr., telur sér til tekna sem reiknað 

endurgjald lægri fjárhæð en nemur reiknuðu endurgjaldi, sbr. 2. tölul. 4. gr. laga um 
staðgreiðslu opinberra gjalda og 2. tölul. 5. gr. sömu laga, sbr. og 1. mgr. 6. gr. þeirra, eða 
lægri fjárhæð en nemur ákvörðun skattstjóra skv. 2. mgr. 6. gr. sömu laga, án þess að 

nauðsynlegar skýringar fylgi framtali að mati skattstjóra, skal skattstjóri hækka reiknað 
endurgjald til samræmis við reiknað endurgjald manns á staðgreiðsluári eða í samræmi við 

fyrri ákvörðun sína, sbr. 2. mgr. 6. gr. laga um staðgreiðslu opinberra gjalda, og tilkynna 

gjaldanda þar um. Skattstjóri skal við ákvörðun sína samkvæmt þessari grein gæta aðstöðu
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viðkomandi manns, aldurs hans, heilsu og starfstíma, umfangs starfsins og annarra atriða er 

máli skipta. Við ákvörðun reiknaðs endurgjalds elli- eða örorkulífeyrisþega samkvæmt 

þessari grein skal þess gætt að tap myndist ekki við það á rekstrinum. Við ákvörðunina skal 

taka tillit til launatekna frá öðrum. Ákvörðun skattstjóra samkvæmt þessari grein má aldrei 

mynda tap sem er meira en nemur samanlögðum almennum fyrningum skv. 38. gr. og 

gjaldfærslu skv. 53. gr. 

7. gr. 
1. og 2. tölul. 1. mgr. 63. gr. laganna orðast svo: 

1. Hvoru hjóna um sig ber að telja fram tekjur sínar skv. A-lið 7. gr. Frá þessum tekjum 

skal síðan draga frádrátt skv. A-lið 1. mgr. 30. gr. 
2. Tekjur hjóna skv. C-lið 7. gr. skal leggja saman og telja til tekna hjá því hjóna sem hærri 

hefur hreinar tekjur skv. 1. tölul. þessarar greinar. Ekki skiptir máli hvort tekjurnar eru 

af séreign samkvæmt kaupmála eða hjúskapareign. Frá tekjum þess hjóna skal síðan 

draga frádrátt skv. B-lið 1. mgr. 30. gr. 

8. gr. 
2. mgr. 65. gr. laganna orðast svo: 
Þær tekjur barns, sem um ræðir í 1. tölul. A-liðs 7. gr. að frádregnum frádrætti skv. 1. 

tölul. A-liðs 1. mgr. 30. gr., skulu þó skattlagðar sérstaklega hjá því í samræmi við ákvæði 2. 

mgr. 67. gr. 

9. gr. 
67. gr. laganna orðast svo: 

Tekjuskattur þeirra manna, sem skattskyldir eru skv. 1. gr. laga þessara og hafa verið 

heimilisfastir hér á landi allt tekjuárið, skal reiknast af tekjuskattsstofni þeirra skv. 1. og 3. 
tölul. 62. gr. sem hér segir: 

1. Af tekjuskattsstofni reiknast 28,5%. 
2. Frá reiknaðri fjárhæð skv. 1. tölul. dregst persónuafsláttur skv. A-lið 68. gr. 
3. Frá reiknaðri fjárhæð skv. 1. tölul. dregst auk persónuafsláttar skv. 2. tölul. 

sjómannaafsláttur skv. B-lið 68. gr. 
Sú fjárhæð, sem þannig fæst, telst tekjuskattur ársins. 

Tekjuskattur af þeim tekjum barna, sem um ræðir í 2. mgr. 65. gr., skal vera 4% af 

tekjuskattsstofni og skal barn ekki njóta persónuafsláttar. 

10. gr. 
68. gr. laganna orðast svo: 

A 
Persónuafsláttur manna, sem um ræðir í 1. mgr. 67. gr., skal vera 138 000 kr. 
Nemi persónuafsláttur skv. 1. mgr. hærri fjárhæð en reiknaður tekjuskattur af 

skattstofni skv. 1. tölul. 1. mgr. 67. gr. skal ríkissjóður leggja fram fé sem nemur allt að þeim 

mun og skal því ráðstafað fyrir hvern mann til að greiða útsvar hans á álagningarárinu. Sá 
persónuafsláttur, sem þá er enn óráðstafað, fellur niður nema um sé að ræða óráðstafaðan 
persónuafslátt annars hjóna sem skattlagt er samkvæmt ákvæðum 63. gr. og skulu þá 80% af 

Óráðstöfuðum hluta persónuafsláttar makans bætast við persónuafslátt hins makans. Nemi 
þannig ákvarðaður persónuafsláttur síðarnefnda makans í heild hærri fjárhæð en reiknaður 

skattur af tekjuskattsstofni hans skv. 1. tölul. 1. mgr. 67. gr. skal ríkissjóður leggja fram fé 
sem nemur allt að þeim mun til að greiða útsvar hans á álagningarárinu. Sá hluti 
persónuafsláttar, sem þá verður enn óráðstafað, fellur niður.
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Ráðherra skal í reglugerð setja ákvæði um ráðstöfun persónuafsláttar launamanna á 
móti staðgreiðslu á tekjuári samkvæmt lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda. Í 
reglugerðinni skal og kveðið á um hlutfallslega skiptingu persónuafsláttar sem draga skal frá 
staðgreiðslu á hverju greiðslutímabili. Persónuafsláttur er ekki millifæranlegur á milli 
mánaða á staðgreiðsluári. 

B 
Menn, sem lögskráðir eru á íslensk skip, skulu njóta sérstaks afsláttar, sjómanna- 

afsláttar, er veittur skal frá tekjuskatti. Sjómannaafsláttur skal vera 200 kr. fyrir hvern dag 
sem maður telst stunda sjómannsstörf. 

Í stað þess að draga sjómannaafslátt frá álögðum tekjuskatti vegna tekjuársins getur 
fjármálaráðherra ákveðið að ríkissjóður greiði þeim sem rétt eiga á sjómannaafslætti 
fjárhæð ársfjórðungslega á tekjuárinu er svarar til áunnins sjómannaafsláttar samkvæmt 
upplýsingum frá lögskráningarstjóra. Greiðsla samkvæmt þessari málsgrein skal koma til 
frádráttar sjómannaafslætti við álagningu tekjuskatts. Nánari reglur um framkvæmd 
samkvæmt þessum staflið, svo sem um skilyrði fyrir útborgun, skilagreinar og vottorð frá 

lögskráningarstjóra, skuldajöfnun á móti vangoldnum opinberum gjöldum o.fl., skulu settar 

í reglugerð. 
Hlutaráðnir sjómenn og landmenn, sem ekki eru lögskráðir, skulu njóta sjómanna- 

afsláttar. Þó skulu þeir ekki njóta greiðslna sem um ræðir í 2. mgr. þessa stafliðs. 

11. gr. 
69. gr. laganna orðast svo: 

A 
Barnabætur. 

1. Með hverju barni innan 16 ára aldurs á tekjuárinu, sem heimilisfast er hér á landi og er á 
framfæri þeirra manna sem skattskyldir eru skv. 1. gr., skal ríkissjóður greiða 

barnabætur til framfæranda barnsins. Barnabætur skulu nema 12 625 kr. með fyrsta 

barni en 18 910 kr. með hverju barni umfram eitt. 

Fyrir börn yngri en sjö ára í lok tekjuársins skulu barnabætur vera 12 625 kr. hærri 

en framangreindar fjárhæðir. Barnabætur með börnum einstæðra foreldra skulu þó 
ávallt vera tvöfalt hærri en að framan greinir, þó að lágmarki 37 820 kr. með hverju 
barni. Búi foreldrar barns saman í óvígðri sambúð skal hvorugt þeirra teljast einstætt 
foreldri í þessu sambandi. 

Fjárhæð barnabóta skal skerða um þær barnabætur eða hliðstæðar bætur sem 
framfærandi hefur fengið erlendis á tekjuárinu vegna barnsins. 

Barnabætur greiðast til framfæranda barns að því marki sem eftirstöðvum nemur 

þegar frá hafa verið dregin vangoldin þinggjöld fyrri ára. 

Framfærandi samkvæmt þessari grein telst sá aðili sem hefur barnið hjá sér og 

annast framfærslu þess. Sá er greiðir meðlag með barni telst ekki framfærandi í þessu 
sambandi. 

Hjón, sem skattlögð eru skv. 63. gr., teljast bæði framfærendur og skiptast 

barnabætur milli þeirra til helminga. Hið sama gildir um sambýlisfólk sem uppfyllir 
skilyrði 3. mgr. 63. gr. enda þótt það óski ekki að vera skattlagt samkvæmt þeirri grein. 

Fyrir barn, sem öðlast heimilisfesti hér á landi á tekjuárinu, skal einungis greiða 
barnabætur í hlutfalli við dvalartíma þess hér á landi á því ári. 

Nánari reglur, m.a. um útborgun barnabóta og skuldajöfnun þeirra á móti 

vangoldnum opinberum gjöldum, skulu settar í reglugerð.
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2. Vegna barna, sem um ræðir í 1. tölul., skal ríkissjóður að lokinni álagningu greiða 
framfæranda barns sérstakan barnabótaauka enda séu skilyrði 3. og 4. mgr. þessa 

töluliðs uppfyllt. 
Sérstakur barnabótaauki skal óskertur nema 25 250 kr. 

Barnabótaauki skv. 2. mgr. vegna barna, sem eru á framfæri hjóna, sbr. 63. gr., 
skal skerðast um 7% af því sem samanlagður tekjuskattsstofn hjónanna fer fram úr 
505 000 kr. uns hann fellur niður er samanlagður tekjuskattsstofn hjóna nær 865 714 kr. 
Á sama hátt skal barnabótaauki vegna barna á framfæri einstæðra foreldra skerðast um 
7% af því sem tekjuskattsstofn foreldris fer fram úr 344 250 kr. uns hann fellur niður er 
tekjuskattsstofn foreldris nær 704 964 kr. 

Barnabótaauki vegna barna á framfæri hjóna skerðist um 1,2% af því sem 
eignarskattsstofn hvors hjóna um sig fer fram úr 1 568 250 kr. uns hann fellur niður er 
eignarskattsstofn hvors hjóna nær 2 620 333 kr. Á sama hátt skerðist barnabótaauki 
vegna barna á framfæri einstæðra foreldra um 2,4% af því sem eignarskattsstofn 

foreldris fer fram úr 2 091 000 kr. uns hann fellur niður er eignarskattsstofn foreldris 

nær 3 143 087 kr. 
Barnabótaauki greiðist til framfæranda barns að því marki sem eftirstöðvum nemur 

þegar frá hafa verið dregnar greiðslur opinberra gjalda í þessari forgangsröð: 
1. Tekjuskatts sem á er lagður vegna tekjuársins skv. 67. gr. að frádreginni 

staðgreiðslu samkvæmt lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda. 
2. Annarra þinggjalda sem á eru lögð vegna tekjuársins. 
3. Ógoldinna þinggjalda frá fyrri árum. 
4. Annarra skatta eða gjalda en hér eru tilgreind eftir nánari ákvörðun fjármálaráð- 

herra. 
Að öðru leyti skulu ákvæði 4.-7. mgr. 1. tölul. þessarar greinar gilda um barnabóta- 

auka. 

B 
Húsnæðisbætur. 

Beri maður, sem skattskyldur er skv. 1. gr., vaxtakostnað, sbr. 51. gr., vegna öflunar 
íbúðarhúsnæðis til eigin nota á hann rétt á sérstökum bótum, húsnæðisbótum, enda séu öll 

eftirgreind skilyrði uppfyllt: 
1. Um sé að ræða fyrstu íbúð sem viðkomandi eignast. 
2. Íbúðin sé byggð eða keypt til eigin nota. 
3. Íbúðin sé lánshæf samkvæmt reglum Húsnæðisstofnunar ríkisins. 

Húsnæðisbætur skulu vera 55 000 kr. á ári vegna hverrar íbúðar. 

Réttur til húsnæðisbóta skv. 1. mgr. stofnast á því ári þegar bygging íbúðarhúsnæðis er 

hafin eða það keypt, sé um notað íbúðarhúsnæði að ræða, og varir í sex ár frá og með því ári. 
Húsnæðisbætur skulu bundnar við eignarhald bótaþega á viðkomandi íbúð. Selji 

bótaþegi íbúð, sem húsnæðisbætur miðast við, innan sex ára frá því tímamarki er greinir í 3. 
mgr. án þess að hefja byggingu eða festa kaup á öðru íbúðarhúsnæði falla bótagreiðslur til 
hans niður. Ónýttur bótaréttur skal þá geymast þar til hann hefur byggingu eða kaupir 
íbúðarhúsnæði að nýju. 

Húsnæðisbætur skulu skiptast til helminga á milli hjóna sem skattlögð eru skv. 63. gr. 
og sambýlisfólks sem uppfyllir skilyrði 3. mgr. 63. gr. og að jöfnu á milli þeirra einstaklinga 
sem eru sameigendur íbúðarhúsnæðis sem húsnæðisbætur miðast við. 

Húsnæðisbætur skulu greiðast rétthafa að því marki sem eftirstöðvum nemur þegar frá 
hafa verið dregin ógoldin þinggjöld fyrri ára. 

Ráðherra skal í reglugerð setja nánari ákvæði um framkvæmd samkvæmt þessum 

staflið, svo sem um skilyrði fyrir útborgun húsnæðisbóta, fyrirkomulag útborgana og fjölda 

þeirra á hverju ári.
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12. gr. 
69. gr. A, sbr. 6. gr. laga nr. 72/1986, falli niður. 

, 13. gr. 

Í stað „5. tölul.“ í 1. mgr. 70. gr. komi: 2. tölul. 

14. gr. 

a. Í stað „35%“ í fyrri mgr. 2. tölul. 71. gr. laganna komi: 20%. 
b. Í stað „20%“ í síðari mgr. 2. tölul. 71. gr. laganna komi: 13%. 

15. gr. 

1. mgr. 109. gr. laganna orðast svo: 
Skattar álagðir samkvæmt lögum þessum renna í ríkissjóð og hafa lögreglustjórar á 

hendi innheimtu þeirra, sbr. þó 2.-4. mgr. þessarar greinar og ákvæði laga um staðgreiðslu 
opinberra gjalda. 

16. gr. 

1.-4. mgr. 110. gr. laganna orðast svo: 

Tekjuskattur af öðrum tekjum en launatekjum, sbr. þó 4. mgr. þessarar greinar, og 

eignarskattur hvers gjaldanda skal greiddur á tíu gjalddögum á ári hverju. Eru gjalddagar 

fyrsti dagur hvers mánaðar nema mánuðina janúar og júlí. 
Þar til álagning liggur fyrir skal gjaldanda, sem um ræðir í 1. mgr., gert að greiða á 

hverjum gjalddaga ákveðinn hundraðshluta skatta er honum bar að greiða næstliðið ár. Skal 
þessi hundraðshluti ákveðinn með reglugerð fyrir hvert ár og skal við ákvörðun hans hafa 

hliðsjón af tekjubreytingum sem orðið hafa svo og almennu efnahagsástandi. Hjá þeim sem 
inna af hendi staðgreiðslu skal hundraðshlutinn þó reiknast af mismun álagningar opinberra 
gjalda og staðgreiðslu, sbr. 35. gr. laga um staðgreiðslu opinberra gjalda. 

Hafi aðrar tekjur gjaldanda en launatekjur á liðnu ári verið mun lægri en á næsta ári þar 
áður eða ástæður hans hafa með öðrum hætti breyst mjög má lækka mánaðarlega 
fyrirframgreiðslu samkvæmt nánari ákvörðun í reglugerð. Á sama hátt má kveða á um að 
fyrirframgreiðsla, sem ekki nær tilteknu lágmarki, skuli ekki innheimt. Jafnframt er heimilt 
að takmarka fyrirframgreiðsluskyldu við þá sem ekki ber að inna af hendi staðgreiðslu 
samkvæmt lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda. 

Álagða skatta, að frádregnu því sem greiða ber fyrir álagningu skv. 2. mgr. þessarar 

greinar auk mismunar sem fram kemur á álagningu tekjuskatts og staðgreiðslu launamanns, 
sbr. 35. gr. laga um staðgreiðslu opinberra gjalda, skal greiða með sem næst jöfnum 
greiðslum á þeim gjalddögum sem eftir eru á árinu þegar álagning fer fram. 

17. gr. 

2. mgr. 112. gr. laganna orðast svo: 

Nú verður ljóst þegar álagningu skatta, annarra en tekjuskatts manna, lýkur eða við 
endurákvörðun þessara sömu skatta að gjaldandi hefur greitt meira en endanlega álögðum 

sköttum nemur og skal þá endurgreiða það sem ofgreitt var ásamt vöxtum fyrir það tímabil 

sem féð var í vörslu ríkissjóðs. Skulu vextir þessir jafnháir vöxtum sem greiddir eru af 

almennum sparisjóðsinnstæðum í Landsbanka Íslands á hverjum tíma. Sama gildir þegar í 

ljós kemur við endurákvörðun á tekjuskatti manna að um ofgreiðslu hafi verið að ræða að 

öðru leyti en því að inneignarvextir reiknast aldrei fyrr en frá 1. júlí á álagningarári. 

AT
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18. gr. 

1. mgr. 113. gr. laganna orðast svo: 

Allir þeir, er hafa menn í þjónustu sinni og greiða laun fyrir starfa, sbr. 1. mgr. 92. gr., 
eru skyldir að kröfu innheimtumanns að halda eftir af kaupi launþega til lúkningar gjöldum 
þeirra aðila sem launþegar bera sjálfskuldarábyrgð á og innheimta ber samkvæmt ákvæðum 
110. gr. Aldrei skulu launagreiðendur þó halda eftir meira en nemur 75% af heildarlauna- 
greiðslu hverju sinni til greiðslu á gjöldum samkvæmt lögum þessum og gjöldum samkvæmt 

IV. kafla laga nr. 73/1980. Í reglugerð skulu sett nánari ákvæði um framkvæmd þessarar 

greinar. 

19. gr. 
121. gr. laganna orðast svo: 
Fjárhæðir, sem um ræðir í 68. gr. og 69. gr., skulu breytast tvisvar á ári í samræmi við 

lánskjaravísitölu, sbr. lög nr. 13/1979, sem hér segir: 
1. Hinn 1. janúar á staðgreiðsluári skulu þær taka hlutfallslegri breytingu sem nemur 

mismun á lánskjaravísitölu sem í gildi er 1. júní og lánskjaravísitölu sem í gildi er 1. 
desember næstan á undan staðgreiðsluári. 

2. Hinn Í. júlí á staðgreiðsluári skulu þær taka hlutfallslegri breytingu sem nemur mismun 
á lánskjaravísitölu sem í gildi er 1. desember næstan á undan staðgreiðsluári og láns- 
kjaravísitölu sem í gildi er 1. júní á staðgreiðsluári. 
Fjárhæðir þær, sem hér um ræðir, skulu breytast í fyrsta sinn hinn 1. desember 1987 í 

samræmi við mismun sem verður á lánskjaravísitölu sem í gildi er hinn 1. febrúar 1987, þ.e. 
1594 stig, og þeirri sem í gildi verður hinn 1. desember 1987. 

Mismunur, sem í ljós kemur á álögðum tekjuskatti manna og staðgreiðslu samkvæmt 
lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda, sbr. 34. gr. þeirra laga, og stafar af of lágri 
staðgreiðslu, skal taka hlutfallslegri breytingu sem nemur mismun á lánskjaravísitölu sem í 
gildi er 1. júlí á tekjuári og lánskjaravísitölu sem í gildi er 1. júlí á álagningarári. Mismunur, 
sem rætur á að rekja til of hárrar staðgreiðslu, skal á sama hátt taka sömu hlutfallslegri 
breytingu miðað við sömu tímamörk. Komi í ljós að ofgreiðsla hefur myndast eftir 1. júlí á 

staðgreiðsluári má miða upphafsdag verðbótaútreiknings við síðara tímamark eftir nánari 
reglum sem ráðherra setur með reglugerð. 

Um innheimtu, dráttarvexti, innheimtuúrræði og lögvernd verðbóta, sem greiða ber 
skv. 2. mgr., skulu gilda ákvæði XIII. kafla laga þessara eins og um tekjuskatt sé að ræða. 

20. gr. 

a. Á eftir 121. gr. laganna komi ný grein, 122. gr., er orðist svo: 

Skylt er að hækka eða lækka fjárhæðir sem um ræðir í 2. og 4. tölul. B-liðs 1. mgr. 
30. gr., 2. mgr. 30. gr., 41. gr., 78. gr. og 83. gr. í samræmi við skattvísitölu sem ákveðin 

skal í fjárlögum ár hvert, í fyrsta sinn í fjárlögum fyrir árið 1988. 

b. 123. gr. laganna falli brott. 
c. 122. gr. laganna verði 123. gr. 

21. gr. 

Lög þessi öðlast gildi hinn 1. janúar 1988 og koma til framkvæmda við álagningu 
tekjuskatts og eignarskatts á árinu 1989 vegna tekna á árinu 1988 og eigna í lok þess árs.
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Ákvæði til bráðabirgða. 
I 

Maður, sem við álagningu 1987 nýtur vaxtafrádráttar samkvæmt heimild í 1. tölul. E- 

liðs 1. mgr. 30. gr. í stað fasts frádráttar skv. 2. mgr. 30. gr., skal eiga rétt á sérstökum 
skattafslætti, vaxtaafslætti, í allt að sex ár talið frá og með árinu 1988, vegna vaxta, sbr. 51. 

gr., af þeim lánum sem tekin voru á árinu 1987 eða fyrr og að uppfylltum þeim skilyrðum 
sem sett eru í 1. tölul. E-liðs 1. mgr. 30. gr. eins og það ákvæði hljóðaði fyrir gildistöku laga 
þessara. Sama gildir um þann sem hóf byggingu eða festi kaup á húsnæði á árunum 1985- 
1987 en uppfyllir hvorki skilyrði fyrir húsnæðisbótum, sbr. B-lið 69. gr. og ákvæði til 
bráðabirgða II, né skilyrði 1. tölul. E-liðs 1. mgr. 30. gr. fyrir vaxtafrádrætti í stað fasts 
frádráttar skv. 2. mgr. 30. gr. vegna vaxtakostnaðar við álagningu opinberra gjalda á árinu 
1987 og 1988 en mundi njóta ákvæða E-liðs 1. mgr. 30. gr. héldi það gildi sínu á árinu 1988 

vegna álagningar 1989. 

Vaxtaafsláttur skv. 1. mgr. skal nema 30% af frádráttarbærum vöxtum þegar frá þeim 

hefur verið dregin fjárhæð er svarar til 7% af tekjuskattsstofni hvers manns. Sé um hjón að 
ræða skal framangreint hlutfall dragast frá samanlögðum tekjuskattsstofnum þeirra beggja. 
Frádráttarbærir vextir samkvæmt þessu bráðabirgðaákvæði geta aldrei verið hærri en 
292 600 kr. hjá hverjum manni en 585 200 kr. hjá hjónum. Framangreind hámörk 
vaxtafrádráttar skulu hækka eða lækka í samræmi við skattvísitölu skv. 122. gr. 

Um ráðstöfun vaxtaafsláttar og millifærslu milli hjóna skulu ákvæði A-liðs 68. gr. um 
persónuafslátt gilda eftir því sem við getur átt að öðru leyti en því að ónýttur vaxtaafsláttur 
flyst á milli hjóna án skerðingar. 

Á árinu 1988 skal ónýttur vaxtaafsláttur þó greiðast út að því marki sem hann fer ekki 
fram úr húsnæðisbótum skv. B-lið 69. gr. Um útborgun vaxtaafsláttar á árinu 1988 fer að 
öðru leyti eftir ákvæðum B-liðs 69. gr., eftir því sem við getur átt, þó þannig að honum skal 

ráðstafa til greiðslu á álögðum tekjuskatti 1988 sem ekki verður felld niður innheimta á, sbr. 
2. gr. laga um gildistöku laga um staðgreiðslu opinberra gjalda, síðan eignarskatti og öðrum 
Þinggjöldum. 

Ákvæði 7. tölul. 28. gr. eiga við um vaxtaafslátt samkvæmt þessu bráðabirgðaákvæði. 

il 
Sá sem eignast íbúð í fyrsta sinn á árunum 1985-1987 og uppfyllir að öðru leyti skilyrði 

B-liðs 69. gr. skal þrátt fyrir gildistökuákvæði laga þessara njóta húsnæðisbóta samkvæmt 
ákvæðum B-liðs 69. gr. með sama hætti og sá sem eignast sína fyrstu íbúð á árinu 1988. 

TI 

Um innheimtu ógoldinna þinggjalda, sem á hafa verið lögð fyrir gildistöku laga þessara, 

skulu gilda ákvæði laga nr. 75/1981, með síðari breytingum, eins og þau voru fyrir gildistöku 
laga þessara. Sama á við um innheimtu tekjuskatts og eignarskatts sem verður lagður á á 
árinu 1988 vegna tekna á árinu 1987 og eignar í lok þess árs, sbr. ákvæði laga um gildistöku 

laga um staðgreiðslu opinberra gjalda. 

Gjört í Reykjavík, 30. mars 1987. 

Steingrímur Hermannsson. Þorvaldur Garðar Kristjánsson. Magnús Thoroddsen. 

(L.S.) 
  

Þorsteinn Pálsson.
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UMFERÐARLÖG. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍSLANDS 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki voru: 

I. GILDISSVIÐ O.FL. 

Gildissvið. 

1. gr. 

Ákvæði laga þessara gilda, nema annað sé ákveðið, um umferð á vegum. 
Þar sem vegur er fyrir sérstaka tegund umferðar, gilda ákvæði laganna, eftir því sem 

við á. 
Ákvæði laganna gilda einnig, eftir því sem við á, um umferð ökutækja á lóðum, 

lendum, afréttum og almenningum. 

Skilgreiningar. 

2. gr. 

Akbraut: 
Sá hluti vegar, sem ætlaður er fyrir umferð ökutækja. 

Akrein: 

Hver og ein af samhliða reinum, sem akbraut er skipt í að endilöngu með merkjum eða 
er nægilega breið fyrir umferð bifreiða í einni röð. 

Bifhjól: 
Vélknúið ökutæki sem ekki telst torfærutæki og aðallega er ætlað til fólks- eða 

vöruflutninga og er á tveimur hjólum, með eða án hliðarvagns, eða á þremur hjólum og 
innan við 400 kg að eigin þyngd. 

Bifreið: 

a. Vélknúið ökutæki sem ekki telst torfærutæki og aðallega er ætlað til fólks- eða 
vöruflutninga og er á fjórum hjólum eða fleiri eða á þremur hjólum og 400 kg að eigin 
þyngd eða meira og hannað er til hraðari aksturs en 30 km á klst. eða aka má svo hratt 
án verulegra breytinga. 

b. Vélknúið ökutæki, sem aðallega er ætlað til að draga annað ökutæki og hannað er til 
hraðari aksturs en 30 km á klst. 

c. Vélknúið ökutæki, sem aðallega er ætlað til fólks- eða vöruflutninga og/eða til að draga 
annað ökutæki og er búið beltum og eftir atvikum stýrimeiðum/stýrihjólum og er 400 kg 

að eigin þyngd eða meira. 

Dráttarvél: 

Vélknúið ökutæki, sem aðallega er hannað til að draga annað ökutæki og draga, ýta, 

flytja og knýja vinnutæki og er á hjólum og/eða beltum.
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Eftirvagn: 
Ökutæki, sem hannað er til að vera dregið af öðru ökutæki og aðallega er ætlað til fólks- 

eða vöruflutninga. 

Eigin þyngd: 

Þyngd ökutækis, sem tilbúið er til notkunar, að meðtöldum búnaði, sem því fylgir að 
jafnaði, eldsneyti, smurolíu, kælivatni, varahjóli, verkfærum o.þ.h. 

Gangbraut: 
Sérstaklega merktur hluti vegar, sem ætlaður er gangandi vegfarendum til að komast 

yfir akbraut. 

Gangstétt: 
Sá hluti vegar til hliðar við akbraut, sem aðallega er ætlaður gangandi vegfarendum. 

Heildarþyngd: 
Þyngd ökutækis með ökumanni, farþegum, farmi og viðfestum vinnutækjum. Leyfð 

heildarþyngd ökutækis er sú heildarþyngd, sem leyfð er við skráningu þess. 

Hliðarvagn: 
Okutæki á einu hjóli, sem tengt er við hlið bifhjóls á tveimur hjólum og aðallega er 

ætlað til fólks- eða vöruflutninga. 

Hópbifreið: 
Bifreið, sem ætluð er til flutnings fleiri en átta farþega, einnig þótt bifreiðin sé jafnframt 

ætluð til annarra nota. 

Lagning ökutækis: 
Staða ökutækis, með eða án ökumanns, lengur en þarf til að hleypa farþegum inn eða 

út, lesta það eða losa. 

Létt bifhjól: 
Bifhjól með aflvél eigi stærri en 2,5 hestöfl (DIN) og ekki yfir 50 rúmsentimetrar að 

slagrúmmáli, sem eigi er hannað til hraðari aksturs en 50 km á klst. og verður einungis ekið 
hraðar með verulegri breytingu. 

Reiðhjól: 
Ökutæki, sem knúið er áfram með stig- eða sveifarbúnaði og eigi er eingöngu ætlað til 

leiks. Sem reiðhjól telst einnig vélknúinn hjólastóll, sem eigi er hannaður til hraðari aksturs 
en 15 km á klst. og verður einungis ekið hraðar með verulegri breytingu. 

Tengitæki: 
Okutæki, sem hannað er til að vera dregið af öðru ökutæki og er ekki eftirvagn. Enn 

fremur hjólhýsi og tjaldvagn. 

Torfærutæki: 
a. Vélknúið ökutæki sem aðallega er ætlað til fólks- eða vöruflutninga og/eða til að draga 

annað ökutæki og er búið beltum og eftir atvikum stýrimeiðum/stýrihjólum og er innan 

við 400 kg að eigin þyngd. 

b. Vélknúið ökutæki sem aðallega er ætlað til fólks- eða vöruflutninga utan vega og er á 

hjólum og innan við 400 kg að eigin þyngd.
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Vegamót: 
Þar sem vegir mætast eða skerast eða vegur greinist. 

Vegfarandi: 
Hver sem fer um veg eða er staddur á vegi eða í ökutæki á vegi. 

Vegur: 

Vegur, gata, götuslóði, stígur, húsasund, brú, torg, bifreiðastæði eða þess háttar, sem 

notað er til almennrar umferðar. 

Vélknúið ökutæki: 
Ökutæki búið aflvél til að knýja það áfram. 

Vinnuvél: 
a. Vélknúið ökutæki, sem aðallega er ætlað til sérstakra verka, er búið áfestum tækjum 

eða vélum og er á hjólum og/eða beltum. 
b. Vélknúið ökutæki, sem aðallega er ætlað til fólks- eða vöruflutninga eða til að draga 

annað ökutæki og er á hjólum og eigi er hannað til hraðari aksturs en 30 km á klst., þó 

eigi bifhjól. 
c. Vélknúið ökutæki, sem stjórnað er af gangandi manni. 

Þéttbýli: 
Svæði afmarkað með sérstökum merkjum, sem tákna þéttbýli. 

Ökutæki: 
Tæki á hjólum, beltum, völtum, meiðum eða öðru, sem ætlað er til aksturs á landi og 

eigi rennur á spori. 

Öxulþungi: 
Þungi sem flyst á veg af hjólum á einum öxli ökutækis. 

3. gr. 

Ákvæði um umferð ökutækja gilda, eftir því sem við á, einnig um reiðmenn. 

Ákvæði um gangandi vegfarendur gilda einnig um þann sem er á skíðum, hjólaskíðum, 

skautum eða svipuðum tækjum; enn fremur um þann sem rennir sér á sleða eða dregur með 

sér eða leiðir tæki eða hjól. Þau gilda og um fatlaðan mann sem sjálfur ekur hjólastól. 

II. REGLUR FYRIR ALLA UMFERÐ 

Meginreglur. 

4. gr. 

Vegfarandi skal sýna tillitssemi og varúð svo að eigi leiði til hættu eða valdi tjóni eða 
óþægindum, og þannig að eigi trufli eða tefji umferð að óþörfu. Hann skal og sýna þeim, 
sem búa eða staddir eru við veg, tillitssemi. 

Sérstaka tillitssemi skal sýna börnum, öldruðum og þeim, sem bera auðkenni fatlaðra 
eða eru sýnilega sjón- eða heyrnarskertir, fatlaðir eða sjúkir, þannig að hái þeim í 
umferðinni. Dómsmálaráðherra setur reglur um auðkenni fatlaðra. 

Lögreglustjóri og veghaldari skulu í samráði við viðkomandi skólayfirvöld gera 
ráðstafanir til að vernda börn gegn hættu í umferðinni á leið þeirra til og frá skóla.
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Leiðbeiningar fyrir umferð. 

S. gr. 
Vegfarandi skal fara eftir leiðbeiningum um umferð, sem gefnar eru með umferðar- 

merkjum, umferðarljósum eða hljóðmerkjum eða öðrum merkjum á eða við veg, sbr. 84. 
gr. Leiðbeiningar þessar gilda framar almennum umferðarreglum. 

Leiðbeiningar gefnar með umferðarljósum gilda framar leiðbeiningum um biðskyldu 
eða stöðvunarskyldu samkvæmt umferðarmerki. 

Vegfarandi skal fara eftir leiðbeiningum um umferð, sem lögreglumaður eða sá annar, 
sem dómsmálaráðherra hefur heimilað að stjórna umferð, gefur. Þær leiðbeiningar gilda 
framar leiðbeiningum, sem gefnar eru á annan hátt. 

Leikir o.fl. 
6. gr. 

Eigi má stökkva af eða upp í ökutæki á ferð eða vera utan á ökutæki á ferð. 
Eigi má draga vagn, sleða eða þess háttar aftan í ökutæki, sbr. þó 62. gr. Eigi má hanga í 

Ökutæki á ferð eða draga með ökutæki á vegi þann, sem er á skíðum, hjólaskíðum, skautum 
eða svipuðum tækjum. 

Eigi má vera að leik á vegi, þannig að til óþæginda verði fyrir umferð. 

Vistgötur. 

1. gr. 

Ákvæði greinar þessarar gilda um umferð á svæði, sem afmarkað er með sérstökum 
merkjum, sem tákna vistgötu. 

Heimilt er að dveljast og vera að leik á vistgötu. Þar ber að aka mjög hægt, að jafnaði 
eigi hraðar en 15 km á klst. Ef gangandi vegfarandi er nærri má eigi aka hraðar en á 
venjulegum gönguhraða. 

Ökumaður skal sýna gangandi vegfaranda sérstaka tillitssemi og víkja fyrir honum. 
Gangandi vegfarandi má eigi hindra för ökutækis að óþörfu. 

Eigi má leggja ökutækjum nema á sérstaklega merktum stæðum. Ákvæði þetta gildir 
eigi um reiðhjól. 

Neyðarakstur o.fl. 

8. gr. 
Dómsmálaráðherra setur reglur um neyðarakstur og getur undanþegið þann akstur frá 

ákvæðum laga þessara. 

Nú notar ökumaður ökutækis, sem ætlað er til neyðaraksturs, sérstök hljóð- eða 
ljósmerki við akstur og skulu aðrir vegfarendur þá víkja úr vegi í tæka tíð. Ökumenn skulu 
nema staðar ef nauðsyn ber til. Dómsmálaráðherra ákveður hvernig merkjum þessum skuli 

háttað. Þau má eingöngu nota þegar nauðsyn ber til og er stjórnanda ökutækisins skylt að 
taka tillit tíl annarra vegfarenda. 

Vélknúið ökutæki, sem í einstakt skipti er notað til aksturs í þjónustu lögreglu, 
slökkviliðs eða í lífsnauðsyn, svo sem við flutning sjúks manns eða slasaðs, og er greinilega 
auðkennt að framan með hvítri veifu, er við þann akstur jafnsett ökutæki sem ætlað er til 
neyðaraksturs. Stjórnandi ökutækisins skal tilkynna lögreglunni um aksturinn svo fljótt sem 

auðið er að akstri loknum. Heimildarlaus notkun hvítrar veifu er bönnuð. 

Óviðkomandi má eigi koma svo nærri slys- eða brunastað að hamli björgunar- eða 
slökkvistarfi, þar á meðal akstri að og frá staðnum. 

Vegfarandi má eigi rjúfa eða á annan hátt hindra för líkfylgdar, hóps barna undir leið- 
sögn stjórnanda eða annarrar lögmætrar hópgöngu.
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Skemmdir á umferðarmerkjum. 

9. gr. 

Án leyfis má eigi nema brott eða breyta umferðarmerki. 
Sá, sem á hlut að því að skemma umferðarmerki, skal strax lagfæra það, ef kostur er. 

Annars ber honum að tilkynna lögreglunni þegar um atburðinn og gera nauðsynlegar 

ráðstafanir til viðvörunar öðrum vegfarendum. 

Skyldur vegfarenda við umferðaróhapp. 

10. gr. 
Vegfarandi, sem á hlut að umferðarslysi eða öðru umferðaróhappi, skal þegar nema 

staðar, hvort sem hann á sök á eða ekki. Hann skal veita slösuðum mönnum og dýrum 
hverja þá hjálp, sem honum er unnt, og taka að öðru leyti þátt í aðgerðum, sem óhappið 
gefur efni til. Hver sá, sem hlut á að umferðaróhappi eða hefur verið sjónarvottur að því, 
skal skýra frá nafni sínu og heimilisfangi, ef þess er óskað af öðrum þeim, sem hlut á að 
óhappinu eða hefur orðið fyrir tjóni. 

Ef maður hefur látist eða slasast í umferðarslysi skal sá, sem átti hlut að því, tilkynna 
lögreglunni um slysið svo fljótt sem auðið er. Ef tjón hefur orðið á eignum og enginn er 

viðstaddur til að taka við upplýsingum, sem um ræðir í 1. mgr., skal tjónvaldur tilkynna það 
tjónþola eða lögreglunni svo fljótt sem auðið er. 

Hafi maður látist eða slasast alvarlega í umferðarslysi, má eigi raska vettvangi eða 
fjarlægja ummerki, sem þýðingu geta haft fyrir rannsókn þess. Ef ökutæki veldur verulegri 
hættu fyrir umferðina skal þó færa það úr stað. 

IH1. UMFERÐARREGLUR FYRIR GANGANDI VEGFARENDUR 

11. gr. 

Gangandi vegfarandi skal nota gangstétt, gangstíg eða þann hluta vegar, sem liggur 
utan akbrautar (vegaröxl). Ef ekki er gangstétt, gangstígur eða vegaröxl meðfram vegi má 
nota akbraut. Skal þá að jafnaði gengið við vinstri vegarbrún í gönguátt og ekki fleiri en tveir 
samhliða. Ef gangandi vegfarandi leiðir reiðhjól eða létt bifhjól skal hann ganga við hægri 

vegarbrún. Gangandi vegfarandi má þó nota gagnstæða vegarbrún, ef hann væri annars Í 

hættu eða sérstakar aðstæður mæla með því. 
Á gangstétt, gangstíg eða vegaröxl má gangandi vegfarandi hvorki leiða reiðhjól eða 

létt bifhjól né flytja með sér fyrirferðarmikla hluti, ef það er til verulegra óþæginda fyrir 
aðra. 

12. gr. 

Gangandi vegfarandi, sem ætlar yfir akbraut, skal hafa sérstaka aðgát gagnvart 
ökutækjum, sem nálgast. Hann skal fara yfir akbrautina án óþarfrar tafar. 

Þegar farið er yfir akbraut skal nota gangbraut, ef hún er nálæg. Sama á við um göng og 
brú fyrir gangandi vegfarendur. Að öðrum kosti skal ganga þvert yfir akbraut og að jafnaði 

sem næst vegamótum. 
Þar sem umferð er stjórnað af lögreglu eða með umferðarljósum má einungis ganga yfir 

akbraut þegar grænt ljós er fyrir umferð gangandi vegfarenda eða lögreglan gefur til kynna 

með merkjagjöf að umferð gangandi sé heimil.
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IV. UMFERÐARREGLUR FYRIR ÖKUMENN 

Notkun akbrauta. 

13. gr. 
Ökumaður skal nota akbraut. Bannað er að aka eftir gangstétt eða gangstíg. 
Þar sem sérstakar reinar eru fyrir mismunandi tegundir ökutækja, skal ökumaður nota 

þá rein, sem ökutæki hans er ætluð. 

Hvar aka skal á vegi. 

14. gr. 

Ökumaður skal vera með ökutæki sitt eins langt til hægri og unnt er með tilliti til 

annarrar umferðar og aðstæðna að öðru leyti. 
Nú er akbraut með þremur akreinum, og má þá eigi aka á þeirri akrein, sem er lengst til 

vinstri miðað við akstursstefnu, nema einstefnuakstur sé á akbrautinni. 

Ökutæki, sem ekið er á eftir öðru ökutæki, skal vera svo langt frá því, að eigi sé hætta á 

árekstri, þótt ökutækið, sem er á undan, stöðvist eða dregið sé úr hraða þess. Utan þéttbýlis 
skal ökutæki, sem háð er sérstökum hraðareglum samkvæmt 38. gr., auk þess vera svo langt 
frá næsta ökutæki á undan, að þeir, sem fram úr aka, geti án hættu komist á milli þeirra. 

Aka skal hægra megin við umferðareyju o.þ.h., sem komið er fyrir á akbraut. Þó má 
aka vinstra megin, ef það er gefið til kynna með merki eða ekið er á akbraut með einstefnu- 
akstri. 

Ökutæki í vegavinnu má aka eftir því sem þörf er á vegna vinnunnar, enda sé sýnd full 

aðgæsla. 

Akstur á vegamótum og í beygjum. 

15. gr. 

Ökumaður, sem nálgast vegamót á akbraut með tvær eða fleiri akreinar í akstursstefnu 
sína, skal í tæka tíð færa ökutæki sitt á þá akrein, sem lengst er til hægri, ef hann ætlar að 

beygja til hægri, en á þá akrein, sem lengst er til vinstri, ef hann ætlar að beygja til vinstri. 
Sá, sem ætlar beint áfram, getur notað þá akrein, sem er hentugust með tilliti til annarrar 
umferðar og fyrirhugaðrar akstursleiðar. 

Ökumaður, sem ætlar að beygja á vegamótum, skal ganga úr skugga um að það sé unnt 
án hættu eða óþarfa óþæginda fyrir aðra, sem fara í sömu átt. Hann skal sérstaklega gefa 
gaum umferð, sem á eftir kemur. 

Við hægri beygju ber að aka sem næst hægri brún akbrautar og skal beygjan tekin eins 

kröpp og unnt er. Við vinstri beygju skal aka sem næst miðju akbrautar og á akbraut með 

einstefnuakstri eins nálægt vinstri brún og unnt er. Beygjuna skal taka þannig, að þegar 
ökutækið kemur út af vegamótunum, sé það hægra megin á akbrautinni, sem beygt er inn á. 

Nú er akbraut, sem beygt er inn á, með tvær eða fleiri akreinar fyrir umferð í sömu 
akstursstefnu, og skal þá beygjan, þrátt fyrir ákvæði 3. mgr., tekin svo sem hentugast er með 
tilliti til annarrar umferðar og fyrirhugaðrar akstursleiðar. 

Nú koma tveir ökumenn úr gagnstæðum áttum á vegamót, og ætla báðir að beygja til 
vinstri. Mega þeir þá aka vinstra megin hvor fram hjá öðrum, þegar þeir mætast, ef það er 
unnt án hættu eða óþæginda. 

16. gr. 

Ákvæði 1.-3. mgr. 15. gr. gilda einnig um akstur yfir akbraut eða af henni, þótt eigi sé 

um vegamót að ræða. 
Ökutæki í vegavinnu má aka eftir því sem þörf er á vegna vinnunnar, enda sé sýnd full 

aðgæsla.



Nr. 50 106 30. mars 1987 

Að snúa ökutæki, aka aftur á bak og skipta um akrein. 

17. gr. 
Ökumaður skal, áður en hann snýr ökutæki eða ekur því aftur á bak, ganga úr skugga 

um, að það sé unnt án hættu eða óþæginda fyrir aðra. 
Ökumaður skal, áður en hann ekur af stað frá vegarbrún, skiptir um akrein eða ekur á 

annan hátt til hliðar, ganga úr skugga um, að það sé unnt án hættu eða óþarfa óþæginda fyrir 
aðra. Sama er, ef ökumaður ætlar að stöðva ökutæki eða draga snögglega úr hraða þess. 

Ökumaður á aðrein skal aðlaga hraða ökutækis síns umferð á akrein þeirri, sem hann 

ætlar inn á, og fara af aðreininni strax og það er unnt án hættu eða óþarfa óþæginda. 
Ökumaður á akrein, sem umferð af aðrein ætlar inn á, skal auðvelda þeirri umferð akstur 

inn á akreinina. 
Afrein skal nota strax og hún byrjar. 

Akstur við biðstöð hópbifreiða o.fl. 

18. gr. 

Ökumaður, sem í þéttbýli nálgast biðstöð þar sem hópbifreið hefur numið staðar, skal, 
ef ökumaður hennar hefur gefið merki um að hann ætli að aka af stað, draga úr hraða og, ef 
nauðsyn ber til, nema staðar þannig að hópbifreiðin geti ekið frá biðstöðinni. Ökumaður 
hópbifreiðarinnar skal eftir sem áður hafa sérstaka aðgát til að draga úr hættu. 

Ökumaður, sem nálgast merkta skólabifreið sem numið hefur staðar til að hleypa 

farþegum inn eða út, skal hafa sérstaka aðgát. Sama á við þegar skólabifreið er ekið frá 

slíkum stað. 

Þegar ökutæki mætast. 

19. gr. 

Þegar ökutæki mætast skal þeim ekið hægra megin hvoru fram hjá öðru og þess gætt, að 
nægilegt hliðarbil sé milli þeirra. Aka ber varlega og sýna öðrum vegfarendum tillitssemi og 
nema staðar, ef nauðsyn ber til. Ef hindrun er á hluta vegar skal sá ökumaður nema staðar, 
sem er þeim megin á akbrautinni, sem hindrunin er. Ef ökutæki mætast þar sem vegur er svo 
mjór, að hvorugt kemst fram hjá hinu áhættulaust, skal sá ökumaður, sem betur fær því við 
komið, aka út af vegi eða aftur á bak. 

Mæta má ökutæki í vegavinnu eins og best hentar, enda sé sýnd full aðgæsla. 

Framúrakstur. 

20. gr. 

Aka skal vinstra megin fram úr ökutæki. Þó skal aka hægra megin fram úr ökutæki, ef 

ökumaður þess beygir til vinstri eða undirbýr greinilega vinstri beygju. Hjólreiðamaður má 
fara hægra megin fram úr öðrum ökutækjum en reiðhjólum. 

Ökumaður, sem ætlar fram úr ökutæki, skal ganga úr skugga um, að það sé unnt án 

hættu, og athuga sérstaklega: 
a. að akrein sú, sem nota á til framúraksturs, sé án umferðar á móti á nægilega löngum 

kafla og að ekki sé annað, er hindri framúraksturinn, 
b. að sá, sem á undan er, hafi ekki gefið merki um, að hann ætli að aka fram úr öðru 

ökutæki, 

c. að enginn, sem á eftir ekur, hafi byrjað akstur fram úr honum, og 
d. að hann geti komist inn í umferðarstrauminn á ný án óþæginda fyrir aðra, þegar 

framúrakstri lýkur. Þetta á þó eigi við um framúrakstur á akrein þar sem mótumferð er 

óheimil. 
Sá, sem ekur fram úr, skal hafa nægilegt hlíðarbil milli ökutækis síns og þess, sem ekið 

er fram úr. Sá, sem ekið hefur vinstra megin fram úr, skal aka til hægri á ný, svo fljótt sem



30. mars 1987 107 Nr. 50 

unnt er án hættu eða óþæginda. Hann þarf þó ekki að aka til hægri, ef ætlunin er að aka þá 
þegar fram úr enn öðru ökutæki og skilyrði til framúraksturs eru að öðru leyti fyrir hendi. 

Aka má fram úr ökutæki í vegavinnu á þann hátt sem hentugastur er, enda sé sýnd full 

aðgæsla. 

21. gr. 

Þegar ökumaður verður þess var, að ökumaður, sem á eftir kemur, ætlar að aka fram úr 

vinstra megin, skal hann vera með ökutæki sitt eins langt til hægri og unnt er. Má hann ekki 
auka hraðann eða torvelda framúraksturinn á annan hátt. 

Ef ökutæki er ekið hægt eða er fyrirferðarmikið og akbraut er mjó eða bugðótt eða 
umferð kemur á móti, skal ökumaður gæta sérstaklega að umferð, sem kemur á eftir. Ef það 
getur auðveldað framúrakstur skal hann aka til hliðar eins fljótt og unnt er, draga úr hraða 
og nema staðar, ef þörf krefur. 

Bann við framúrakstri. 
22. gr. 

Eigi má aka fram úr öðru ökutæki rétt áður en komið er að vegamótum eða á þeim, 

nema: 
ökutækin séu á akbraut með tveimur eða fleiri akreinum í akstursstefnu þeirra, 
aka skuli hægra megin fram úr vegna ökutækis, sem beygt er til vinstri, 
umferð á vegamótum sé stjórnað af lögreglu eða með umferðarljósum, eða 
umferð hafi forgang gagnvart umferð af hliðarvegi, sbr. 2. mgr. 25. gr. 
Eigi má heldur aka fram úr öðru ökutæki, þegar vegsýn er skert vegna hæðar eða 

beygju á vegi, nema unnt sé að aka fram úr á akrein þar sem umferð á móti er óheimil. 
Ákvæði greinarinnar á ekki við um akstur fram úr reiðhjóli eða léttu bifhjóli. 

2
0
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Framúrakstur og akreinaskipti í þéttbýli. 

23. gr. 

Í þéttri umferð ökutækja á tveimur eða fleiri akreinum í sömu akstursstefnu þar sem 

hraðinn ræðst af þeim, sem á undan fara, má aka hægra megin fram úr ökutæki á annarri 

akrein. Þegar þannig stendur á má ekki skipta um akrein, nema þess þurfi til að beygja á 
vegamótum, aka af akbraut, stöðva ökutæki eða leggja því. 

Aka má fram úr ökutæki, ef öðru ökutækjanna er ekið á akrein, sem ætluð er sérstakri 

tegund umferðar. 

Framúrakstur við gangbraut. 

24. gr. 

Eigi má aka fram úr ökutæki rétt áður en komið er að gangbraut eða á henni. Ef umferð 

við gangbraut er stjórnað af lögreglu eða með umferðarljósum, má þó aka fram úr ökutæki, 

ef það hindrar eigi útsýn yfir gangbrautina. 

Skylda til að veita öðrum forgang. 

25. gr. 
Ökumaður skal hafa sérstaka aðgát við vegamót. 
Ökumaður, sem ætlar að aka inn á eða yfir veg, skal veita umferð ökutækja á þeim vegi 

úr báðum áttum forgang, ef það er gefið til kynna með umferðarmerki um biðskyldu eða 

stöðvunarskyldu. 
Nú ætlar ökumaður að aka út á veg af bifreiðastæði, lóð, landareign, bensínstöð eða 

svipuðu svæði eða af götuslóða, stíg, göngugötu, vistgötu, heimreið eða svipuðum vegi eða 

af gangstétt eða vegaröxl og skal hann þá veita umferð í veg fyrir leið hans forgang.
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Þegar ökumenn stefna svo, að leiðir þeirra skerast á vegamótum, opnum svæðum eða 
svipuðum stöðum, skal sá þeirra, sem hefur hinn sér á hægri hönd, veita honum forgang. 

Ökumaður, sem á að veita öðrum forgang, skal gefa greinilega til kynna, að hann muni 
veita forgang með því að draga úr hraða í tæka tíð eða nema staðar. Hann má því aðeins aka 
áfram, að það sé unnt án hættu eða óþæginda fyrir önnur ökutæki miðað við, hvar þau eru á 
vegi, hver fjarlægð þeirra er og hraði. 

Þegar ökumaður ætlar að beygja á vegamótum, ber honum að veita forgang þeirri um- 
ferð, sem á móti kemur, svo og gangandi vegfarendum, hjólreiðamönnum og ökumönnum 
léttra bifhjóla, sem fara þvert yfir akbraut þá, sem hann ætlar að fara á. Sama á við um 
akstur yfir eða af akbraut þar sem eigi eru vegamót. 

Ökumaður, sem nálgast eða ekur inn á vegamót, skal haga akstri sínum þannig, að hann 
valdi ekki umferð á veginum, sem hann fer yfir, óþarfa óþægindum, ef hann neyðist til að 
nema þar staðar. Á vegamótum, þar sem umferð er stjórnað með umferðarljósum, má 
ökumaður eigi aka inn á vegamótin á grænu ljósi, ef honum má vera ljóst af aðstæðum í 
umferðinni, að hann muni eigi komast yfir vegamótin, áður en grænt ljós kviknar fyrir 
umferð úr þverstæðri átt. 

Sérstakar skyldur gagnvart gangandi vegfarendum. 

26. gr. 
Ökumaður, sem mætir eða ekur fram hjá gangandi vegfaranda, skal gefa honum tíma til 

að víkja til hliðar og veita honum nægilegt rými á veginum. 
Ökumaður, sem ætlar að aka yfir gangstétt eða gangstíg eða að aka út á akbraut frá lóð 

eða svæði við veginn, skal bíða meðan gangandi vegfarandi fer fram hjá. Sama á við um 
akstur inn á eða yfir göngugötu. 

Við akstur á göngugötu skal ökumaður hafa sérstaka aðgát og tillitssemi gagnvart 

gangandi vegfaranda. 
Við beygju á vegamótum má ökumaður ekki valda gangandi vegfaranda, sem fer yfir 

akbraut þá, sem beygt er inn á, hættu eða óþægindum. Sama á við um akstur yfir akbraut 
eða af henni, þar sem ekki eru vegamót. 

Við gangbraut, þar sem umferð er stjórnað af lögreglu eða með umferðarljósum, skal 
ökumaður bíða eftir gangandi vegfaranda, sem er á gangbrautinni á leið yfir akbrautina, þótt 
umferð sé að öðru leyti heimil í akstursstefnu ökumannsins. Ef gangbrautin er við vegamót 
og ökumaður kemur að henni úr beygju á vegamótunum, skal hann aka hægt og bíða meðan 
gangandi vegfarandi, sem er á gangbrautinni eða á leið út á hana, kemst fram hjá. 

Ökumaður, sem nálgast gangbraut, þar sem umferð er ekki stjórnað af lögreglu eða 
með umferðarljósum, skal aka þannig að ekki valdi gangandi vegfaranda á gangbrautinni 
eða á leið út á hana hættu eða óþægindum. Skal ökumaður nema staðar, ef nauðsynlegt er, 
til að veita hinum gangandi færi á að komast yfir akbrautina. 

Ökumaður skal forðast, svo sem unnt er, að stöðva ökutæki á gangbraut. 

Stöðvun ökutækis og lagning þess. 

27. gr. 

Eigi má stöðva ökutæki eða leggja því á þeim stað eða þannig að valdið geti hættu eða 
óþarfa óþægindum fyrir umferðina. 

Á vegi má einungis stöðva ökutæki eða leggja því hægra megin. Þar sem einstefnuakstur 
er, má þó setja aðrar reglur, sbr. 2. mgr. 81. gr. Utan þéttbýlis má stöðva ökutæki eða leggja 

því vinstra megin, ef nauðsyn krefur vegna sérstakra aðstæðna. Stöðva skal ökutæki eða 
leggja því við ystu brún akbrautar og samhliða henni eða utan hennar, ef unnt er.
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Eigi má stöðva ökutæki eða leggja því á gangstétt eða gangstíg, nema annað sé ákveðið, 
sbr. 2. mgr. 81. gr. Sama á við um umferðareyjar og svipaða staði. 

Þegar ökumaður yfirgefur vélknúið ökutæki skal hann stöðva vél þess og búa svo um að 
það geti ekki runnið sjálfkrafa eða aðrir látið það fara af stað. 

Opna skal dyr ökutækis þannig, að ekki valdi hættu eða óþarfa óþægindum. Sama á við, 
þegar farið er í eða úr ökutæki, svo og við fermingu og affermingu. 

28. gr. 

Eigi má stöðva ökutæki eða leggja því: 
a. á gangbraut eða í minna en 5 metra fjarlægð áður en að henni er komið, 
b. á vegamótum eða í minna en 5 metra fjarlægð frá næstu brún akbrautar á þvervegi, 

c. þannig að skyggi á umferðarmerki eða umferðarljós, 
d. í göngum eða undir brú, 
e. í eða við blindhæð eða beygju eða annars staðar þar sem vegsýn er skert, 
f. þar sem akbraut er skipt í akreinar með hindrunarlínu eða svo nálægt slíkri línu að 

torveldi akstur inn á rétta akrein, 

g. á hringtorgi, 
h. á merktu stæði fyrir leigubifreiðir til mannflutninga eða bifreiðir fatlaðra, og 
i. í minna en 15 metra fjarlægð frá merki fyrir biðstöð hópbifreiða. 

Eigi má leggja ökutæki: 

a. á brú, 

b. þar sem ekið er að eða frá húsi eða lóð eða þannig að torveldi akstur þangað eða þaðan, 
c. við hlið ökutækis, sem stendur við brún akbrautar, annars en reiðhjóls, létts bifhjóls eða 

bifhjóls, 
d. þannig að hindri aðgang að öðru ökutæki eða færslu þess af staðnum, og 
e. við vatnshana slökkviliðs. 

29. gr. 
Ákvæði 27. og 28. gr. gilda ekki um ökutæki í vegavinnu, enda sé nauðsynlegt að stöðva 

það eða leggja því vegna vinnunnar og fullnægjandi varúðarráðstafanir gerðar. Sama á við 
um ökutæki lögreglu, slökkviliðs eða sjúkraflutningaliðs. 

Skyldur ökumanns, þegar ökutæki hefur stöðvast í sérstökum tilvikum. 

30. gr. 

Nú stöðvast ökutæki vegna umferðaróhapps, vélarbilunar eða annarra orsaka á stað, 
þar sem bannað er að stöðva ökutæki eða leggja því. Skal þá flytja það á viðeigandi stað eins 
fljótt og unnt er, nema það sé óheimilt samkvæmt 10. gr. Hafi ökutækið stöðvast á þannig 
stað eða svo að hætta eða óþægindi stafi af fyrir umferðina, skal ökumaður gera ráðstafanir 

til að vara aðra vegfarendur við þar til það hefur verið flutt brott. 
Dómsmálaráðherra setur reglur um viðvörunarbúnað og notkun hans. 

Merki og merkjagjöf. 

31. gr. 

Þegar nauðsynlegt er til að koma í veg fyrir eða afstýra hættu skal ökumaður gefa hljóð- 
eða ljósmerki eða á annan hátt vekja athygli annarra vegfarenda á hættunni. Merki skal gefa 

þannig, að sem minnstum óþægindum valdi, og ekki að nauðsynjalausu. Hljóðmerki í 

tengslum við framúrakstur má einungis nota utan þéttbýlis. Hljóðmerki má eigi nota lengur 
en nauðsyn ber til. Þegar myrkur er skal ökumaður vélknúins ökutækis gefa ljósmerki í stað 
hljóðmerkis, nema um yfirvofandi hættu sé að ræða. Ljósmerki skal gefa með því að blikka 
háljósum eða lágljósum.
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Ökumaður, sem ætlar að aka frá brún vegar, beygja, snúa eða skipta um akrein, skal 
gefa merki öðrum til leiðbeiningar. Sama á við um akstur til hliðar á vegi, nema um 
óverulega breytingu á akstursstefnu sé að ræða. Merkið skal gefa með stefnuljósi, þegar 
ökutækið skal búið slíku ljósi, en annars með því að rétta út hönd. 

Ökumaður, sem ætlar að stöðva ökutæki eða draga snögglega úr hraða þess, skal gefa 
merki öðrum til leiðbeiningar. Merkið skal gefa með hemlaljósi, ef ökutækið skal búið slíku 
ljósi, en annars með því að rétta upp hönd. 

Merki skv. 2. og 3. mgr. skal gefa tímanlega og á greinilegan og ótvíræðan hátt, áður en 

stefnu ökutækis er breytt, snögglega dregið úr hraða þess eða það er stöðvað. Merkjagjöf 

skal hætt, þegar hún á ekki lengur við. 
Merkjagjöf leysir ökumann ekki undan varúðarskyldu. 

Ljósanotkun. 

32. gr. 

Við akstur bifreiðar og bifhjóls skulu lögboðin ljós jafnan vera tendruð. 
Við akstur annarra ökutækja skulu lögboðin ljós vera tendruð í rökkri, myrkri eða 

ljósaskiptum og þegar birta er ófullnægjandi vegna veðurs eða af öðrum ástæðum, hvort 

heldur er til að ökumaður sjái nægilega vel fram á veginn eða til að aðrir vegfarendur sjái 
ökutækið. Ökutæki, sem eigi skal búið ljósum, skal þá auðkennt samkvæmt reglum sem 

dómsmálaráðherra setur. 
Nota skal háan ljósgeisla þegar sjónsvið ökumanns nægir annars ekki til að aka 

Örugglega miðað við ökuhraða. 
Háan ljósgeisla má eigi nota: 

a. þegar ekið er um nægilega vei lýstan veg, 
b. þegar ekið er á móti öðru ökutæki, þannig að valdið geti ökumanni þess glýju, eða 
c. þegar ekið er svo skammt á eftir öðru ökutæki, að valdið geti ökumanni þess 

óþægindum. 
Nota skal lágan ljósgeisla, þegar ekki er skylt eða heimilt að nota háan ljósgeisla. 

Þokuljós má einungis nota í þoku eða þéttri úrkomu og geta þá komið í stað lágs 
ljósgeisla. Hjálparljós má eigi nota til annars en þau eru ætluð. 

Ljós má eigi nota þannig að valdið geti öðrum vegfarendum glýju. 

Eigi má nota annan ljósabúnað eða glitmerki en boðið er eða heimilað í lögum þessum 
eða reglum settum samkvæmt þeim. 

Dómsmálaráðherra getur sett reglur um varúðarmerki fyrir reiðmenn og hesta. 

33. gr. 
Stöðuljós skulu vera tendruð, ef ökutæki er stöðvað eða því er lagt á vegi í myrkri eða 

dimmviðri. Þetta á þó ekki við, ef vegur er svo vel lýstur, að ökutækið sést greinilega úr 
nægilegri fjarlægð, eða það hefur verið stöðvað eða því lagt utan akbrautar. Ef ökutækið er 

eigi búið slíkum ljósum, skulu önnur lögboðin ljós vera tendruð. Ökutæki, sem eigi skal búið 

ljósum, skal þá auðkennt samkvæmt reglum sem dómsmálaráðherra setur. 

Þegar svo stendur á sem í 1. mgr. segir mega önnur ljós en þar greinir eigi vera tendruð. 

Ef vélknúnu ökutæki, sem ekki er meira en 6 m á lengd og 2 m á breidd, er lagt 
samhliða brún vegar í þéttbýli, þarf einungis að nota stöðuljós það og afturljós, sem nær er 
miðju vegar, nema ökutækið sé tengt öðru ökutæki. Dómsmálaráðherra getur sett reglur, 
sem heimila notkun sérstakra hliðarljósa í staðinn. 

Ljós þurfa eigi að vera tendruð á reiðhjóli eða bifhjóli án hliðarvagns, ef þeim er lagt 
samhliða ystu brún vegar.



30. mars 1987 111 Nr. 50 

Aksturskeppni. 

34. gr. 

Eigi má efna til aksturskeppni, nema með leyfi lögreglustjóra. Eigi má án samþykkis 
vegamálastjóra heimila keppni á þjóðvegi eða sýsluvegi og án samþykkis sveitarstjórnar 
utan vega. 

Dómsmálaráðherra setur nánari reglur um aksturskeppni, þar á meðal um eftirlit, 
greiðslu kostnaðar o.fl. Í þeim reglum er heimilt að víkja frá ákvæðum laganna um 
fébótaábyrgð og vátryggingu, svo og ákvæðum um hámarkshraða, enda sé vegur þá lokaður 
annarri umferð eða keppni fari fram á afmörkuðu svæði utan vega. 

Óþarfa hávaði o.fl. 

35. gr. 
Ökumaður vélknúins ökutækis skal haga meðferð þess og akstri þannig, að frá því stafi 

eigi hávaði eða loftmengun að óþörfu. 
Í námunda við íbúðarhús skal haga hraða og akstursháttum þannig að eigi valdi óþarfa 

ónæði. 

V. ÖKUHRAÐI 

Almennar reglur. 

36. gr. 

Ökuhraða skal jafnan miða við aðstæður með sérstöku tilliti til öryggis annarra. 
Ökumaður skal þannig miða hraðann við gerð og ástand vegar, veður, birtu, ástand 

ökutækis og hleðslu, svo og umferðaraðstæður að öðru leyti. Hraðinn má aldrei verða meiri 
en svo að ökumaður hafi fullt vald á ökutækinu og geti stöðvað það á þeim hluta vegar fram 
undan, sem hann sér yfir og áður en kemur að hindrun, sem gera má ráð fyrir. Þegar skipt er 
frá háum ljósgeisla í lágan skal aðlaga ökuhraða hinu breytta sjónsviði. 

Sérstök skylda hvílir á ökumanni að aka nægilega hægt miðað við aðstæður: 
í þéttbýli, 
þegar útsýn er takmörkuð vegna birtu eða veðurs, 
við vegamót og í beygjum, 
áður en komið er að gangbraut, 
við blindhæð eða annars staðar þar sem vegsýn er skert, 
þegar hætta er á að ljós valdi glýju, 
þegar ökutæki mætast á mjóum vegi, 

þegar vegur er blautur eða háll, 
þegar ökutæki nálgast hópbifreið eða merkta skólabifreið, sem numið hefur staðar til 
þess að hleypa farþegum inn eða út, 

þegar ökutæki nálgast barn á eða við veg, 

k. þegar ökutæki nálgast aldraðan eða fatlaðan vegfaranda eða vegfaranda, sem ber 
auðkenni sjónskertra, 

I. þegar ökutæki nálgast búfé á eða við veg, 

m. þar sem vegavinna fer fram, og 

n. þar sem umferðaróhapp hefur orðið. 
Ökumaður má eigi að óþörfu aka svo hægt eða hemla svo snögglega að tefji eðlilegan 

akstur annarra eða skapi hættu. 

Þegar vegur er blautur skal ökumaður, eftir því sem unnt er, aka þannig að vegfarendur 

verði ekki fyrir aurslettum. 
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Almennar hraðatakmarkanir. 

31. gr. 
Í þéttbýli má ökuhraði ekki vera meiri en 50 km á klst. 

Utan þéttbýlis má ökuhraði ekki vera meiri en 80 km á klst., þó 90 km á klst. á vegum 

með bundnu slitlagi. 
Ákveða má hærri hraðamörk á tilteknum vegum, þó eigi meira en 100 km á klst., ef 

aðstæður leyfa og æskilegt er til að greiða fyrir umferð, enda mæli veigamikil öryggissjón- 

armið eigi gegn því. 
Ákveða má lægri hraðamörk þar sem æskilegt þykir til öryggis eða af öðrum ástæðum. 

Ökuhraði sérstakra gerða ökutækja. 
38. gr. 

Ökuhraði fólksbifreiðar, sem er meira en 3500 kg að leyfðri heildarþyngd, má aldrei 
vera meiri en 90 km á klst. 

Ökuhraði annarra bifreiða, sem eru meira en 3500 kg að leyfðri heildarþyngd, má aldrei 
vera meiri en 80 km á klst. 

Ökuhraði bifreiðar með eftirvagn eða skráð tengitæki má aldrei vera meiri en 70 km á 

klst. 
Ökuhraði bifreiðar með annað tengitæki má aldrei vera meiri en 30 km á klst. 
Bifreiðaeftirlit ríkisins getur ákveðið, samkvæmt reglum, sem dómsmálaráðherra setur, 

sérstakan lægri hámarkshraða vélknúins ökutækis en segir í 37. gr. og 1.-4. mgr. þessarar 

greinar, ef þess er þörf vegna hönnunar ökutækisins. 

VI. SÉRREGLUR FYRIR REIÐHJÓL, BIFHJÓL OG TORFÆRUTÆKI 

Reiðhjól. 
39. gr. 

Hjólreiðamenn skulu hjóla í einfaldri röð. Þar sem nægilegt rými er mega tveir þó hjóla 

samhliða, ef það er unnt án hættu eða óþæginda. Ef gefið er merki um framúrakstur mega 

hjólreiðamenn eigi hjóla samhliða, nema aðstæður leyfi eða nauðsyn krefji. 

Hjólreiðamaður skal hjóla hægra megin á akrein þeirri, sem lengst er til hægri. 

Akreinina við hlið hennar má þó nota til framúraksturs, ef eigi er unnt að fara fram úr hægra 

megin. 
Hjólreiðamaður, sem nálgast vegamót og ætlar að fara beint áfram eða beygja til 

vinstri, má vera áfram hægra megin á vegi. Ætli hann til vinstri skal hann fara beint áfram 

yfir vegamótin og beygja þá fyrst, þegar það er unnt án óþæginda fyrir aðra umferð. Gildir 

þetta þrátt fyrir umferðarmerki eða önnur merki, nema þau séu sérstaklega ætluð hjól- 

reiðamönnum. 
Heimilt er að hjóla á gangstétt og gangstíg, enda valdi það ekki gangandi vegfarendum 

hættu eða óþægindum. Hjólreiðamaður á gangstétt eða gangstíg skal víkja fyrir gangandi 

vegfarendum. 
Hjólreiðamaður skal að jafnaði hafa fætur á fótstigum og a.m.k. aðra hönd á stýri. 

Hjólreiðamaður má ekki hanga í öðru ökutæki á ferð eða halda sér í ökumann eða 

farþega annars ökutækis. 
Læsa skal reiðhjóli, sem lagt er, nema því sé lagt um stutta stund, og ganga þannig frá 

því, að eigi stafi hætta eða truflun af.
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40. gr. 
Barn yngra en 7 ára má eigi hjóla á akbraut nema undir leiðsögn og eftirliti manns sem 

náð hefur 15 ára aldri. 
Eigi má reiða farþega á reiðhjóli. Þó má vanur hjólreiðamaður, sem náð hefur 15 ára 

aldri, reiða barn yngra en 7 ára, enda sé barninu ætlað sérstakt sæti og þannig um búið að því 

stafi eigi hætta af hjólteinunum. 
Eigi má flytja á reiðhjóli þyngri hluti eða fyrirferðarmeiri en svo að ökumaður geti haft 

fullkomna stjórn á reiðhjólinu og gefið viðeigandi merki. Eigi má heldur flytja á reiðhjóli 
hluti, sem valdið geta öðrum vegfarendum óþægindum. 

Bifhjól. 
41. gr. 

Bifhjóli má eigi aka samhliða öðru ökutæki. 
Bifhjóli má eigi aka á gangstétt eða gangstíg, nema svo sem um ræðir í 2. mgr. 26. gr. 
Á bifhjóli og hliðarvagni þess má eigi flytja fleiri farþega en ökutækið er ætlað til. 

Farþegi á bifhjóli skal sitja klofvega. 

42. gr. 

Ökumaður létts bifhjóls skal hafa báða fætur á fótstigum eða fóthvílum og að jafnaði 
báðar hendur á stýri. 

Ökumaður létts bifhjóls má eigi hanga í öðru ökutæki á ferð eða halda sér í ökumann 
eða farþega annars ökutækis. 

Eigi má reiða farþega á léttu bifhjóli. 
Að öðru leyti gilda ákvæði 41. gr. um létt bifhjól. 

Torfærutæki. 

43. gr. 

Eigi má aka torfærutæki á vegi, sem ekki er einkavegur, frekar en hér greinir. 

Sá sem þarf að aka yfir veg, sem ekki er einkavegur, má aka eftir veginum skemmstu 

leið sem hentug er. Sama er ef aðstæður utan vegar gera það nauðsynlegt að aka eftir 

veginum. 
Ökumaður torfærutækis skal nema staðar áður en ekið er inn á veg. Vegfarandi á 

veginum skal hafa forgang. 
Eigi má flytja farþega á torfærutæki, sem er á hjólum, eða á ökutæki sem tengt er við 

torfærutæki þegar ekið er á vegi, sem ekki er einkavegur, eða á einkavegi þar sem umferð er 
almenn. 

Á vegi, sem ekki er einkavegur, eða á einkavegi, þar sem umferð er almenn, má eigi 

aka torfærutæki hraðar en 40 km á klst. 

Ákvæði 1., 4. og 5. mgr. gilda eigi um akstur í þágu öryggis- eða heilsugæslu. 

VII. UM ÖKUMENN 

Veikindi, áfengisáhrif o.fl. 

4d. gr. 

Ökumaður skal vera líkamlega og andlega fær um að stjórna ökutæki því, sem hann fer 

með. 

Enginn má stjórna eða reyna að stjórna ökutæki, ef hann vegna veikinda, hrörnunar, 

ofreynslu, svefnleysis, neyslu áfengis eða annarra örvandi eða deyfandi efna eða annarra 

orsaka er þannig á sig kominn, að hann er ekki fær um að stjórna ökutækinu örugglega. 
AS



Nr. 50 114 30. mars 1987 

Eigi má fela manni í því ástandi, sem um ræðir í 2. mgr., stjórn ökutækis. 
Enginn má neyta áfengis eða annarra örvandi eða deyfandi efna við stjórn vélknúins 

ökutækis. 
Tóbaksreykingar eru bannaðar við stjórn bifreiðar til farþegaflutninga í atvinnuskyni. 

Dómsmálaráðherra getur sett reglur um hvíldartíma ökumanna. 

45. gr. 

Enginn má stjórna eða reyna að stjórna vélknúnu ökutæki, ef hann er undir áhrifum 

áfengis. 
Ef vínandamagn í blóði ökumanns nemur 0,50%o, en er minna en 1,20%0, eða hann er 

undir áhrifum áfengis, þótt vínandamagn í blóði hans sé minna, telst hann ekki geta stjórnað 
ökutæki örugglega. 

Ef vínandamagn í blóði ökumanns nemur 1,20%0 eða meira, telst hann óhæfur til að 

stjórna ökutæki. 
Nú hefur ökumaður neytt áfengis við akstur eða fyrir hann þannig að vínandamagn í 

blóði hækkar eftir að akstri lauk, og skal þá litið svo á sem hið aukna vínandamagn hafi verið 

í blóði hans við aksturinn. 
Það leysir ökumann ekki undan sök, þótt hann ætli vínandamagn minna en um ræðir í 2. 

og 3. mgr. 
Enginn má hjóla eða reyna að hjóla eða stjórna eða reyna að stjórna hesti, ef hann er 

undir svo miklum áhrifum áfengis eða annarra Örvandi eða deyfandi efna, að hann geti eigi 
stjórnað hjólinu eða hestinum örugglega. 

Eigi má fela manni í því ástandi, sem að framan greinir, stjórn ökutækis. 

46. gr. 

Þegar maður hefur neytt áfengis á veitingastað og veitingamaður eða þjónar hans vita 
eða hafa ástæðu til að ætla, að hann sé stjórnandi ökutækis og að hann sé vegna áfengis- 

neyslu ekki fær um að stjórna ökutækinu örugglega, ber þeim að reyna að hindra hlutað- 

eigandi í því að aka ökutækinu, með því meðal annars að gera lögreglunni viðvart. 
Eigi má selja eða afhenda ökumanni vélknúins ökutækis eldsneyti eða annað, sem þarf 

til aksturs, ef hann er augljóslega undir áhrifum áfengis. Skylt er bensínafgreiðslumönnum, 
ef þeir vita eða hafa ástæðu til að ætla, að ökumaður ætli að aka ökutækinu, að reyna að 

koma í veg fyrir brotið, með því meðal annars að gera lögreglunni viðvart. 

Öndunarsýni, blóðsýni o.fl. 
47. gr. 

Lögreglumaður getur tekið öndunarsýni af ökumanni vélknúins ökutækis, ef: 
a. ástæða er til að ætla, að hann hafi brotið gegn ákvæðum 45. gr., 
b. ástæða er til að ætla, að hann hafi brotið gegn öðrum ákvæðum þessara laga, enda hafi 

dómsmálaráðherra ákveðið að öndunarsýni megi taka í þeim tilvikum, 

c. hann hefur átt hlut að umferðarslysi eða óhappi, hvort sem hann á sök á eða ekki, eða 
d. hann hefur verið stöðvaður við almennt umferðarettirlit þar, sem fyrir fram hefur verið 

ákveðið af lögreglustjóra, að öndunarsýni skuli tekin. 
Lögreglumaður getur fært ökumann til blóð- og þvagrannsóknar, ef ástæða er til að 

ætla, að hann hafi brotið gegn ákvæðum 2. mgr. 44. gr. eða 45. gr. eða hann neitar að láta 
öndunarsýni í té eða getur það eigi. Ef grunur er um önnur brot en akstur undir áhrifum 

áfengis getur lögreglumaður auk þess fært ökumann til læknisrannsóknar. Sama á við, þegar 

grunur er um akstur undir áhrifum áfengis og sérstakar ástæður mæla með því. Ökumanni er 

skylt að hlíta þeirri meðferð, sem læknir telur nauðsynlega vegna rannsóknar samkvæmt 

þessari málsgrein. 
Dómsmálaráðherra setur nánari reglur um töku sýna og rannsókn skv. 1. og 2. mgr.
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Ökupróf og ökuskírteini. 

48. gr. 
Enginn má stjórna bifreið eða bifhjóli, nema hann hafi til þess gilt ökuskírteini, sem 

lögreglustjóri gefur út. Ökumaður skal hafa skírteinið meðferðis við akstur og sýna það, er 
löggæslumaður krefst þess. 

Veita má ökuskírteini þeim, sem: 

a. er fullra 17 ára, 

b. sér og heyrir nægilega vel og er að öðru leyti nægilega hæfur andlega og líkamlega, og 
c. hefur hlotið kennslu löggilts ökukennara og sannað með prófi að hann hafi næga 

aksturshæfni og nauðsynlega þekkingu á ökutækinu og meðferð þess og umferðarlög- 

gjöf. 
Neita má þeim um ökuskírteini, sem háður er notkun ávana- og fíkniefna eða annarra 

sljóvgandi efna eða er ekki nægilega reglusamur. Bera má ákvörðun um þetta undir dóm- 
stóla samkvæmt reglum 68. gr. a almennra hegningarlaga. 

49. gr. 

Dómsmálaráðherra getur leyft að gefin séu út til fatlaðra manna, sem eru fullra 15 ára, 
ökuskírteini til að mega stjórna hægfara vélknúnum ökutækjum fyrir fatlaða. 

50. gr. 

Dómsmálaráðherra getur sett reglur um frekari skilyrði, þar á meðal um kennslu og 

próf, til að mega stjórna: 
a. vörubifreið sem skráð er fyrir meira en 5000 kg farm, 
b. hópbifreið, 
c. bifreið sem dregur eftirvagn eða tengitæki sem er meira en 1400 kg að leyfðri 

heildarþyngd, 

d. bifreið, sem flytur hættuleg efni eða tæki, og 
e. bifreið til farþegaflutninga í atvinnuskyni. 

Eigi má veita þeim, sem er yngri en 20 ára, réttindi til að mega stjórna ökutækjum 
þessum. 

Heimilt er að synja manni um réttindi til að mega stjórna bifreið til farþegaflutninga í 
atvinnuskyni, ef ákvæði 2. mgr. 68. gr. almennra hegningarlaga á við um hagi hans. 

$1. gr. 
Ökuskírteini eru tvenns konar: Bráðabirgðaskírteini og fullnaðarskírteini. 
Bráðabirgðaskírteini er gefið út til byrjanda og gildir í tvö ár. 
Fullnaðarskírteini gildir þar til hlutaðeigandi er fullra 70 ára. Dómsmálaráðherra getur 

ákveðið, að ökuskírteini til að mega stjórna ökutækjum skv. 50. gr. skuli gilda skemur. 
Dómsmálaráðherra setur reglur um gildistíma ökuskírteina, sem gefin eru út til þeirra, 

sem eru fullra 70 ára. Dómsmálaráðherra getur enn fremur ákveðið, að ökuskírteini skuli, ef 

aðstæður mæla með því, gilda skemur en ákveðið er í 3. mgr. 

Endurnýja má ökuskírteini að loknum gildistíma, enda fullnægi hlutaðeigandi enn 

skilyrðum til að fá ökuskírteini útgefið. Lögreglustjóri ákveður, hvort taka skuli próf að 
nýju. Dómsmálaráðherra getur sett reglur um að próf skuli tekið að nýju. 

52. gr. 

Dómsmálaráðherra setur reglur um: 
a. ökukennslu, 

b. skilyrði fyrir útgáfu ökuskírteinis og endurnýjun, þar á meðal um ökupróf,
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c. efni og form ökuskírteinis, og 
d. gjald fyrir próf og ökuskírteini. 

Lögreglustjórar halda skrár um ökuskírteini og ökuferil samkvæmt reglum, sem 
dómsmálaráðherra setur. 

Afturköllun ökuréttinda. 

53. gr. 

Lögreglustjóri getur afturkallað ökuréttindi, ef hlutaðeigandi fullnægir ekki lengur 

skilyrðum til að öðlast ökuskírteini. Nú neitar hlutaðeigandi að taka þátt í rannsókn eða 
prófi, sem nauðsynlegt er til ákvörðunar þessarar, og getur lögreglustjóri þá afturkallað 
ökuréttindin þegar í stað. Varði skilyrðið það, hvort hlutaðeigandi er háður notkun ávana- 
og fíkniefna eða annarra sljóvgandi efna, eða er ekki nægilega reglusamur, má bera ákvörð- 
unina undir dómstóla eftir reglum 68. gr. a almennra hegningarlaga. 

Sá, sem sviptur hefur verið ökuréttindum um lengri tíma en eitt ár, öðlast eigi 
ökuréttindi að nýju að loknum sviptingartíma, nema hann standist próf í umferðarlöggjöf, 
akstri og meðferð ökutækis. Ökupróf má ekki fara fram fyrr en einum mánuði áður en svipt- 
ingartímabil rennur út. 

Sá, sem misst hefur ökuréttindi vegna sviptingar eða afturköllunar, skal afhenda lög- 
reglunni ökuskírteini sitt. 

Erlend ökuskírteini. 

54. gr. 
Dómsmálaráðherra setur reglur um með hvaða skilyrðum þeir, sem dveljast hér á landi 

og hafa eigi íslenskt ökuskírteini, mega stjórna vélknúnum ökutækjum hér. Hann getur og 
sett reglur um með hvaða skilyrðum þeir, sem hafa erlend ökuskírteini, geta fengið íslenskt 
ökuskírteini. 

Dómsmálaráðherra getur ákveðið, að ökuskírteini útgefin í Danmörku, Finnlandi, 

Noregi og Svíþjóð gildi hér á landi, einnig eftir að skírteinishafi hefur sest hér að. 

Stjórnendur dráttarvéla, vinnuvéla, léttra bifhjóla 

og torfærutækja. 

55. gr. 
Enginn má stjórna dráttarvél, nema hann hafi gilt ökuskírteini til þess eða til að mega 

stjórna bifreið. Ökuskírteini til að mega stjórna dráttarvél má ekki veita þeim, sem er yngri 
en 16 ára. Eigi þarf ökuskírteini til að stjórna dráttarvél við landbúnaðarstörf utan 

alfaravegar, enda sé ökumaður fullra 13 ára. 
Enginn má stjórna vinnuvél, nema hann hafi gilt ökuskírteini til að mega stjórna 

bifreið. Eigi þarf ökuskírteini til að stjórna vinnuvél utan vegar, enda sé ökumaður fullra 17 
ára. 

Enginn má stjórna léttu bifhjóli, nema hann hafi gilt ökuskírteini til þess eða til að mega 
stjórna bifhjóli. Ökuskírteini til að mega stjórna léttu bifhjóli má eigi veita þeim, sem er 

yngri en 15 ára, enda hafi hann áður fengið tilskilda ökukennslu. 

Enginn má stjórna torfærutæki nema hann hafi gilt ökuskírteini til þess eða ökuskírteini 
til að mega stjórna öðru vélknúnu ökutæki. Ökuskírteini til að mega stjórna torfærutæki má 
eigi veita þeim sem er yngri en 15 ára enda hafi hann áður fengið tilskilda ökukennslu. 

Ákvæði 48. gr.,3.-5. mgr. 51. gr., 52. og 53. gr. gilda að öðru leyti, eftir því sem við á, 
um ökuskírteini samkvæmt grein þessari. Dómsmálaráðherra getur sett reglur um æfinga- 

akstur sem skilyrði fyrir útgáfu þeirra.
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Ökukennarar. 

56. gr. 
Rétt til að hafa á hendi kennslu í akstri og meðferð bifreiða og bifhjóla hefur sá, sem 

hlotið hefur til þess löggildingu dómsmálaráðherra. 
Veita má slíka löggildingu þeim, sem: 

a. er 21 árs eða eldri, 

b. hefur ekið bifreið, eftir atvikum bifhjóli, að staðaldri síðustu þrjú árin, og 
c. hefur staðist sérstakt próf fyrir ökukennara að afloknu ökukennaranámi. 

Heimilt er að synja manni um löggildingu til ökukennslu, ef ákvæði 2. mgr. 68. gr. 
almennra hegningarlaga á við um hagi hans. 

Löggilding gildir í fimm ár, þó eigi lengur en hlutaðeigandi hefur ökuréttindi. 
Endurnýja má löggildingu, enda fullnægi ökukennari enn þá framangreindum skilyrðum og 
hafi að jafnaði stundað ökukennslu á liðnu löggildingartímabili. Í reglugerð má kveða á um 
endurmenntun ökukennara sem skilyrði fyrir endurnýjun löggildingar. 

Dómsmálaráðherra setur nánari reglur um tilhögun ökukennaranáms og prófs, um lög- 
gildingu, endurnýjun hennar, starfsemi ökukennara og gjald fyrir ökukennaranám og próf 
og löggildingu. 

Dómsmálaráðherra getur hvenær sem er svipt mann ökukennararéttindum, ef ástæða 
þykir til. 

Æfingaakstur. 

57. gr. 
Æfingaakstur á bifreið má því aðeins fara fram, að við hlið nemanda sitji löggiltur 

ökukennari, sem þá telst stjórnandi bifreiðarinnar. Nemandi telst þó stjórnandi við 
prófakstur. Nú óskar maður, sem hefur ökuskírteini, að æfa sig í akstri á ný í viðurkenndri 
kennslubifreið hjá löggiltum ökukennara, og telst þá ökukennari stjórnandi bifreiðarinnar. 
Ákvæði 44.-47. gr. eiga þó ávallt einnig við um nemandann. 

Æfingaakstur á bifhjóli má aðeins fara fram undir leiðsögn og eftirliti löggilts 
ökukennara. 

Ökukennari ber ábyrgð á að æfingaakstur fari fram á þeim stöðum og þannig að eigi 
stafi hætta af. Hann skal og gæta þess, að eigi stafi óþörf eða veruleg truflun af æfinga- 
akstrinum. 

Æfingaakstur má eigi fara fram fyrr en þremur mánuðum áður en nemandi hefur aldur 
til að fá ökuskírteini útgefið. Sá, sem sviptur hefur verið ökuréttindum, má eigi æfa sig Í 
akstri fyrr en einum mánuði áður en sviptingartímabil rennur út. 

Dómsmálaráðherra getur sett reglur um æfingaakstur á sérstökum lokuðum æfinga- 
svæðum. 

Upplýsingaskylda o.fl. 

58. gr. 
Eiganda (umráðamanni) ökutækis er skylt, þegar lögreglan krefst þess, að gera grein 

fyrir, hver hafi stjórnað ökutækinu á tilteknum tíma. 
Eigi má fela stjórn ökutækis þeim, sem hefur ekki réttindi til að stjórna þess konar 

ökutæki.



Nr. 50 118 30. mars 1987 

VIII. UM ÖKUTÆKI 

Gerð og búnaður. 

59. gr. 

Eigandi eða umráðamaður ber ábyrgð á, að ökutæki sé í lögmæltu ástandi. 
Ökumaður skal gæta þess, að ökutæki sé í góðu lagi. Sérstaklega skal þess gætt, að 

stýrisbúnaður, hemlar, merkjatæki og ljósabúnaður séu í lögmæltu ástandi og virki 
Örugglega. Sama á við um eftirvagn og tengitæki, svo og tengingu þeirra og tengibúnað. 

60. gr. 

Dómsmálaráðherra setur reglur um gerð ökutækja og búnað þeirra og öryggis- og 
verndarbúnað fyrir ökumann og farþega, svo og hvaða áletranir og merki skuli setja á 

ökutæki vegna skráningar eða eftirlits. 
Dómsmálaráðherra getur sett reglur, sem banna viðskipti með tiltekna hluti eða búnað í 

ökutæki eða til verndar ökumanni eða farþegum, ef þeir uppfylla ekki skilyrði reglna, sem 
settar eru samkvæmt Í. mgr., eða notkun þeirra mundi leiða til hættu eða verulegra 
óþæginda fyrir ökumann eða aðra vegfarendur. 

61. gr. 

Nú rís ágreiningur um það, til hvaða flokks skv. 2. gr. ökutæki skuli teljast, og sker þá 
dómsmálaráðherra úr. 

Dómsmálaráðherra getur, ef sérstakar ástæður mæla með því, ákveðið, að ökutæki af 

tiltekinni gerð skuli falla undir annan flokk ökutækja en leiðir af skilgreiningu 2. gr. 

Tenging og dráttur ökutækja. 

62. gr. 
Við bifreið, torfærutæki og reiðhjól má tengja einn eftirvagn eða tengitæki. 
Við dráttarvél og vinnuvél má tengja tvo eftirvagna eða einn eftirvagn og eitt tengitæki. 
Við bifhjól og létt bifhjól má eigi tengja eftirvagn eða tengitæki. 
Við bifhjól og reiðhjól má tengja hliðarvagn, sem skal þá vera hægra megin við öku- 

tækið. Eigi má tengja hliðarvagn við létt bifhjól. 
Dómsmálaráðherra setur reglur um tengingu eftirvagna, tengitækja og hliðarvagna. 

Dómsmálaráðherra getur enn fremur sett reglur um hvað flytja megi með ökutækjum 

þessum, svo og veitt undanþágu frá ákvæðum 2. mgr. við akstur á tilteknum svæðum. 
Dómsmálaráðherra setur reglur um drátt ökutækja. 

Skráning. 

63. gr. 
Áður en bifreið, bifhjól, torfærutæki eða dráttarvél er tekin í notkun skal ökutækið 

skráð og skráningarmerki sett á það. Sama á við um eftirvagn, sem er 500 kg að eigin þyngd 
eða meira, svo og hjólhýsi og tjaldvagn. Dómsmálaráðherra getur fyrirskipað skráningu 
annarra tengitækja og vinnuvéla. 

Dómsmálaráðherra getur ákveðið, að eigi þurfi að skrá ökutæki, sem nær eingöngu er 

notað utan opinberra vega. Skal þá kveða á um það svæði þar sem nota má ökutækið. Einnig 
má kveða nánar á um gerð, búnað og notkun ökutækisins. 

64. gr. 

Dómsmálaráðherra setur reglur um: 
a. skráningu ökutækja og eigenda þeirra, 

b. tilkynningu eigendaskipta,
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. skráningarmerki, 

. skráningarskírteini, sem ávallt skal fylgja ökutækinu, 

. tímabundinn akstur skráningarskyldra ökutækja án skráningar, og 

. gjald fyrir skráningu og skráningarmerki. 

Ökutæki skal skráð í umdæmi þar sem skráningarskyldur eigandi þess á lögheimili eða 
varnarþing. 

0
 

Bifreiðaeftirlit ríkisins. 

65. gr. 
Bifreiðaeftirlit ríkisins annast skráningu ökutækja, skoðun þeirra og eftirlit. 
Dómsmálaráðherra skipar bifreiðaeftirlitinu framkvæmdastjóra. Við bifreiðaeftirlitið 

skulu starfa eftirlitsmenn ökutækja, bifreiðaeftirlitsmenn, sem hafa lögregluvald á starfs- 
sviði sínu. Bifreiðaeftirlitsmenn skulu vera sérfróðir um þau mál, er vélknúin ökutæki varða, 
gerð þeirra, akstur og aðra meðferð, svo og lög og reglur, er um þau gilda. 

Dómsmálaráðherra getur sett reglur um kennslu, prófkröfur og önnur hæfnisskilyrði 
bifreiðaeftirlitsmanna. Hann setur og reglur um starfsemi Bifreiðaeftirlits ríkisins og 

starfssvið bifreiðaeftirlitsmanna. Bifreiðaeftirlitsmenn skulu við eftirlit og framkvæmd 
lögregluvalds starfa í samráði við hlutaðeigandi lögreglustjóra. 

Erlend ökutæki. 

66. gr. 
Dómsmálaráðherra setur reglur um notkun erlendra ökutækja hér á landi, þar á meðal 

hvenær beri að skrá þau hér. 

Skoðun ökutækja og eftirlit. 

67. gr. 

Dómsmálaráðherra ákveður hve oft almenn skoðun skráningarskyldra ökutækja skuli 

fara fram. Hann getur og sett reglur um framkvæmd almennrar skoðunar. 
Bifreiðaeftirlit ríkisins ákveður hvar og hvenær almenn skoðun ökutækja fer fram. Það 

getur hvenær sem er krafist þess, að skráningarskyld ökutæki, einstakar tegundir eða gerðir, 

skuli færð til sérstakrar skoðunar. 
Dómsmálaráðherra er heimilt að veita einstökum verkstæðum löggildingu til að annast 

almenna skoðun ökutækja undir eftirliti bifreiðaeftirlitsins. Bifreiðaettirlit ríkisins getur 
með sama hætti veitt verkstæðum heimild til að annast tiltekna þætti skoðunar. 
Dómsmálaráðherra setur reglur um skoðunarheimildir verkstæða. 

Skoðunarmaður ritar vottorð um skoðun ökutækis í skráningarskírteini. 
Dómsmálaráðherra ákveður gjald fyrir skoðun ökutækja. 

68. gr. 
Löggæslumönnum er heimilt hvenær sem er að stöðva ökutæki og skoða ástand þess og 

hleðslu. Reynist ökutæki ekki vera í lögmæltu ástandi má krefjast þess að það skuli fært til 
sérstakrar skoðunar. 

Verði starfsmaður verkstæðis þess var, að öryggisbúnaði vélknúins ökutækis, sem þar 
er til viðgerðar eða breytinga, sé áfátt, skal hann skýra yfirmanni verkstæðisins frá því, en 
honum ber að gera eiganda ökutækisins viðvart og síðan tilkynna það hlutaðeigandi lögreglu 
eða bifreiðaeftirliti, ef eigi verður úr bætt. 

Bann við notkun ökutækis. 

69. gr. 

Nú kemur í ljós, að skráningarskylt ökutæki er til hættu fyrir umferðaröryggi eða er eigi 

fært til skoðunar þegar krafist er, og getur þá löggæslumaður tekið af því skráningarmerki.
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Leiga ökutækja. 

70. gr. 

Enginn má selja á leigu í atvinnuskyni skráningarskyld ökutæki án ökumanns, nema 

hann hafi fengið til þess leyfi lögreglustjóra. 
Dómsmálaráðherra setur reglur um leigu ökutækja án ökumanns og ákveður gjald fyrir 

leyfi. Í þeim reglum má ákveða, að eigi þurfi leyfi til leigu á tilteknum flokkum ökutækja eða 
fyrir tiltekinni leigustarfsemi. 

IX. UM NOTKUN ÖRYGGIS- OG VERNDARBÚNAÐAR 

Öryggisbelti. 

T1. gr. 
Hver sá, sem situr í framsæti bifreiðar, sem búið er öryggisbelti, skal nota það. 

Eigi er skylt að nota öryggisbelti, þegar bifreið stendur kyrr eða þegar ekið er aftur á 
bak. Sama á við um akstur á bifreiðastæði, við bensínstöð, viðgerðarverkstæði eða svipaðar 
aðstæður. 

Dómsmálaráðherra getur sett reglur um undanþágu frá notkun öryggisbeltis, ef 
heilsufars- eða læknisfræðilegar ástæður eru taldar gera slíka undanþágu brýna. 

Ökumanni leigubifreiðar til mannflutninga er eigi skylt að nota öryggisbelti í leigu- 
akstri. 

Dómsmálaráðherra getur sett reglur um undanþágu frá notkun öryggisbeltis við annan 
sérstakan akstur eða við erfið og hættuleg skilyrði utan þéttbýlis, svo sem í mikilli ófærð eða 
þar sem hætta getur verið á skriðuföllum eða snjóflóðum. 

Hlífðarhjálmar. 

72. gr. 

Hver sá, sem situr á bifhjóli eða í hliðarvagni bifhjóls, skal nota hlífðarhjálm. 

Ökumaður skal sjá um að farþegi noti hlífðarhjálm. 
Eigi er skylt að nota hlífðarhjálm, þegar bifhjól stendur kyrrt eða við akstur á 

bifreiðastæði, við bensínstöð, viðgerðarverkstæði eða svipaðar aðstæður. 

X. FLUTNINGUR, HLEÐSLA, ÞYNGD OG STÆRÐ ÖKUTÆKJA 

Hleðsla ökutækja. 
73. gr. 

Gæta skal þess, að farþegar eða farmur byrgi eigi útsýn ökumanns eða tálmi notkun 

stjórntækja ökutækis. Farmi skal þannig komið fyrir, að eigi byrgi lögboðinn ljósa- eða 
merkjabúnað ökutækis eða skráningarmerki þess. 

Farþega má eigi flytja svo marga eða á þann hátt, að valdi þeim eða öðrum hættu. 
Farm skal flytja þannig, að eigi hafi í för með sér hættu fyrir menn eða valdi munatjóni. 

Þess skal enn fremur gætt, að eigi sé hætta á að farmur dragist eftir akbraut eða falli á hana, 
valdi rykmekki eða svipuðum óþægindum, umferðartruflun eða óþarfa hávaða. 

Dómsmálaráðherra getur sett reglur um hleðslu og frágang farms, svo og hvernig 
auðkenna skuli sérstaklega fyrirferðarmikinn farm. 

Dómsmálaráðherra getur sett reglur um flutning hættulegra efna eða tækja, þar á meðal 
um skyldu til að kaupa vátryggingu, er bæti tjón vegna flutnings þeirra.
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Flutningur á farþegum. 

74. gr. 
Dómsmálaráðherra getur sett reglur um öryggisráðstafanir við flutning á farþegum. 

Breidd, lengd og hæð ökutækja. 

78. gr. 
Dómsmálaráðherra setur reglur um hámark breiddar, lengdar og hæðar ökutækja, með 

og án farms, þar á meðal um akstur sérstaklega breiðra, langra eða hárra ökutækja. Reglur 

þessar skulu einnig taka til samtengdra ökutækja. 
Þrátt fyrir ákvæði í reglum, sem settar eru skv. 1. mgr., um hæð ökutækja, hvílir sú 

skylda á ökumanni við akstur undir brú, í göngum, undir rafmagns- eða símalínu eða við 
svipaðar aðstæður að ganga úr skugga um, að það sé unnt án hættu eða óþæginda. 

Dómsmálaráðherra getur sett reglur um greiðslu fyrir lögregluaðstoð við flutning, sem 
eftir reglum, sem settar eru skv. 1. mgr., má aðeins fara fram að fengnu leyfi lögreglustjóra. 
Lögreglustjóri metur hverju sinni þörf á aðstoð. 

Öxulþungi og þyngd. 
76. gr. 

Dómsmálaráðherra setur reglur um hámark öxulþunga og heildarþyngdar ökutækja, 
með og án farms. 

Þrátt fyrir ákvæði í reglum, sem settar eru skv. 1. mgr., getur veghaldari leyft meiri 
öxulþunga og heildarþyngd ökutækja á einstökum vegarköflum, svo og ákveðið minni öxul- 

þunga eða heildarþyngd á öðrum, hvort tveggja miðað við burðarþol brúar eða vegar. 
Veghaldari getur veitt undanþágu frá reglum, sem settar eru samkvæmt grein þessari, 

þegar brýn nauðsyn þykir vegna sérstakra flutninga. Leyfi veghaldara skal fylgja ökutækinu 
við flutninginn. Dómsmálaráðherra getur sett reglur um greiðslu fyrir lögregluaðstoð, sem 
þörf er á að mati lögreglustjóra við flutning, sem veghaldari heimilar. 

XI. HINDRUN Á VEGI 

Óhreinkun vegar o.fl. 

77. gr. 

Eigi má fleygja eða skilja eftir á vegi neitt það sem getur haft í för með sér hættu eða 
óþægindi fyrir umferðina. 

Ef eitthvað, sem getur haft í för með sér hættu eða óþægindi fyrir umferðina, fellur eða 
rennur af ökutæki á veg, skal það þegar fjarlægt. Ef það er eigi unnt skal vara aðra 
vegfarendur við með merkjum eða á annan hátt, þar til það, sem hættu eða óþægindum 
veldur, hefur verið fjarlægt. 

Leyfi lögreglu þarf til að geyma á vegi muni, tæki eða vegagerðarefni, sem getur haft í 
för með sér óþægindi fyrir umferðina, nema sérstakar ástæður geri geymslu til bráðabirgða 

nauðsynlega. Ef eigi er unnt að setja slíka muni, tæki eða efni út fyrir akbraut, skal þeim 

komið fyrir eins utarlega á henni og unnt er og staðurinn auðkenndur viðvörunarmerkjum. 
Dómsmálaráðherra getur sett reglur um hvernig auðkenna skuli slíka staði.
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Rekstur búfjár. 

78. gr. 
Eigi má án leyfis lögreglustjóra reka búfé á vegi í þéttbýli. 
Utan þéttbýlis má reka búfé á vegi, en fylgja skulu rekstrinum nægilega margir 

gæslumenn. Ef vænta má umferðar ökutækja um veginn skal einn gæslumaður ætíð fara 

fyrir. 
Búfénu skal vikið fljótt og greiðlega úr vegi, ef þess gerist þörf vegna annarrar 

umferðar. 

XII. UMFERÐARSTJÓRN, UMFERÐARMERKI O.FL. 

Umferðarstjórn o.fl. 

79. gr. 

Lögreglan getur stjórnað umferð þar sem hún telur þess þörf. 
Dómsmálaráðherra getur sett reglur um heimild annarra til að stjórna umferð. 
Dómsmálaráðherra getur sett reglur um merkjagjöf við umferðarstjórn. 

80. gr. 
Við vegavinnu og þar sem skemmd hefur orðið á vegi, þannig að hætta stafi af fyrir 

umferð, getur veghaldari eða sá, sem hefur með höndum vegavinnu, stjórnað umferð, eftir 

því sem nauðsynlegt er, þar á meðal beint henni fram hjá vinnusvæði. 
Dómsmálaráðherra getur sett reglur um umferðarstjórn skv. 1. mgr. 

81. gr. 
Dómsmálaráðherra ákveður að fengnum tillögum vegamálastjóra hvaða þjóðvegir utan 

kaupstaða og kauptúna skv. V. kafla vegalaga skuli teljast aðalbrautir þar sem umferð hefur 
forgang, sbr. 2. mgr. 25. gr. 

Lögreglustjóri getur, að fengnum tillögum sveitarstjórnar, svo og vegamálastjóra, ef 
um þjóðveg eða sýsluveg er að ræða, kveðið á um önnur varanleg sérákvæði um notkun 
vegar til umferðar, svo sem: 

stöðvun og lagningu ökutækja, 
hvar umferð skuli hafa forgang, sbr. 2. mgr. 25. gr., 
einstefnuakstur, 

gangbrautir, 
bann við tiltekinni umferð og 

aðrar takmarkanir á umferð um veg. 

Dómsmálaráðherra ákveður hraðamörk skv. 3. og 4. mgr. 37. gr., að fengnum tillögum 
vegamálastjóra, ef um þjóðveg utan kaupstaða og kauptúna, sbr. V. kafla vegalaga, er að 
ræða. Á öðrum vegum ákveður lögreglustjóri hraðamörkin, að fengnum tillögum sveitar- 
stjórnar. 

Ákvarðanir samkvæmt grein þessari skal gefa til kynna með umferðarmerkjum, nema 

lögreglan stjórni umferðinni. Ákvörðun varðandi stöðvun eða lagningu ökutækja, sem ekki 
er bundin við ákveðinn vegarkafla, má þó í stað þess birta með opinberri auglýsingu. 
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82. gr. 
Veghaldari getur takmarkað eða bannað umferð um stundarsakir, ef það er nauðsyn- 

legt til hlífðar vegi; í kaupstað eða kauptúni að fengnu samþykki lögreglustjóra.
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Stöðukort og stöðureitir. 

83. gr. 
Dómsmálaráðherra getur ákveðið, að þar sem heimild til lagningar ökutækja er 

tímabundin, megi því aðeins leggja ökutæki að notuð skuli sérstök stöðukort. Ráðherra 
setur reglur um stöðukort og notkun þeirra. 

Í kaupstað eða kauptúni er sveitarstjórn heimilt, að fengnu samþykki lögreglustjóra, að 
setja reglur um notkun stöðureita og gjald fyrir hana. 

Umferðarmerki o.fl. 

84. gr. 
Dómsmálaráðherra setur reglur um gerð og notkun umferðarmerkja, umferðarljósa og 

hljóðmerkja og annarra merkja á eða við veg til stjórnunar á eða leiðbeiningar fyrir umferð, 

svo og hvað þau tákna. 
Víkja má frá almennum umferðarreglum með merkjum skv. 1. mgr. 

85. gr. 
Lögreglustjóri skal sjá um, að merki skv. 1. mgr. 84. gr. verði sett á eða við veg, þar 

sem sérreglur gilda um umferð eða þörf er á til stjórnunar eða leiðbeiningar. Vegamálastjóri 
skal þó sjá um, að slík merki verði sett á eða við þjóðveg utan kaupstaða og kauptúna og 
sýsluveg. 

Eigi má án leyfis lögreglustjóra (vegamálastjóra) setja merki skv. 1. mgr. 84. gr. á eða 
við veg. 

Kostnað vegna merkja skv. 1. mgr. 84. gr. skal veghaldari greiða. 

86. gr. 

Þar sem vegavinna fer fram eða vegi er raskað af öðrum ástæðum, þannig að hætta stafi 

af, er þeim, sem stjórnar verki, skylt að sjá um, að staðurinn verði merktur á fullnægjandi 
hátt. 

87. gr. 
Spjöld, auglýsingar, ljósabúnað og þess háttar má eigi setja á eða í tengslum við merki 

skv. Í. mgr. 84. gr. 
Hluti, sem um ræðir í 1. mgr. og sjást frá vegi, getur lögreglustjóri látið fjarlægja, ef þeir 

líkjast merkjum skv. 1. mgr. 84. gr. eða geta að öðru leyti verið villandi eða valdið 
óþægindum fyrir umferð. 

XIll. UM FÉBÆTUR OG VÁTRYGGINGU 

Grundvöllur ábyrgðar o.fl. 

86. gr. 
Sá sem ábyrgð ber á skráningarskyldu vélknúnu ökutæki skal bæta það tjón sem hlýst af 

notkun þess enda þótt tjónið verði ekki rakið til bilunar eða galla á tækinu eða ógætni 
ökumanns. Ábyrgðarmaður dráttartækis er skaðabótaskyldur ef tjón hlýst af þegar skrán- 
ingarskylt vélknúið ökutæki dregur annað ökutæki. 

Bætur fyrir líkamstjón eða vegna missis framfæranda má lækka eða fella niður ef sá sem 
varð fyrir tjóni eða lést var meðvaldur að tjóninu af ásetningi eða stórkostlegu gáleysi. 

Bætur fyrir tjón á munum má lækka eða fella niður ef sá sem fyrir tjóni varð var 

meðvaldur að því af ásetningi eða gáleysi.
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89. gr. 

Ef tjón hlýst af árekstri skráningarskyldra vélknúinna ökutækja skiptist tjónið á þau að 

tiltölu við sök þeirra sem hlut eiga að máli og með hliðsjón af atvikum öllum. 

90. gr. 

Skráður eða skráningarskyldur eigandi vélknúins ökutækis ber ábyrgð á því og er 
fébótaskyldur skv. 88. og 89. gr. 

Fébótaskyldan færist þó yfir á þann sem ökutækið notar í algeru heimildarleysi. 
Auk ábyrgðar skv. 1. og 2. mgr. fer um bótaábyrgð eftir almennum skaðabótareglum. 

Vátryggingarskylda. 

91. gr. 

Greiðsla á bótakröfu vegna tjóns, sem hlýst af notkun skráningarskylds vélknúins 
ökutækis, skal vera tryggð með ábyrgðartryggingu hjá vátryggingafélagi sem viðurkennt er 
af dómsmálaráðherra. 

Vátryggingin skal tryggja bætur vegna líkamstjóns eða vegna missis framfæranda allt að 
250 000 000 kr. og vegna tjóns á munum allt að 50 000 000 kr. sem hlýst af hverjum einstök- 
um tjónsatburði. 

Dómsmálaráðherra skal árlega, að fengnum tillögum Tryggingaeftirlitsins, breyta 
vátryggingarfjárhæðum þessum í samræmi við verðlagsbreytingar. 

Dómsmálaráðherra getur sett reglur um að hve miklu leyti vátryggingin skuli bæta tjón, 
sem hlýst erlendis. 

92. gr. 

Auk slysatryggingar ökumanns samkvæmt lögum um almannatryggingar skal eigandi 
skráningarskylds vélknúins ökutækis tryggja ökumann þess og gildir sú vátrygging fyrir 
hvern ökumann sem tækinu stjórnar. Vátryggingin skal tryggja bætur vegna slyss sem 
ökumaður kann að verða fyrir við starfa sinn allt að 10 000 000 kr. vegna hvers einstaks 
tjónsatburðar. Vátryggt skal hjá sama vátryggingafélagi og ábyrgðartryggir ökutækið. 

Vátryggingarfjárhæð þessi skal breytast skv. reglu 3. mgr. 91. gr. 

93. gr. 
Vátryggingarskylda skv. 91. og 92. gr. hvílir á eiganda ökutækisins eða þeim sem hefur 

varanlega umráð þess. 
Eigi er skylt að kaupa vátryggingu vegna ökutækis í eigu ríkissjóðs. 
Dómsmálaráðherra getur undanþegið ökutæki, sem eru í eigu erlendra ríkja eða 

alþjóðastofnana, vátryggingarskyldu. 

94. gr. 
Dómsmálaráðherra setur reglur um vátryggingarskylduna. 

Vátryggingariðgjald nýtur lögtaksréttar, einnig þótt vátryggt sé fyrir hærri fjárhæð en 
lögboðið er. 

Greiðsluskylda og endurkröfuréttur vátryggingafélags. 

95. gr. 
Vátryggingafélag er greiðsluskylt gagnvart tjónþola vegna bótakrafna skv. 1. mgr. 91. 

gr. 
Nú hefur vátryggingafélag greitt bætur skv. 91. gr. og á þá félagið endurkröfurétt á 

hendur hverjum þeim sem valdið hefur tjóni af ásetningi eða stórkostlegu gáleysi. Lækka má 
endurkröfu með hliðsjón af sök tjónvalds, efnahag hans, fjárhæð tjónsins eða öðrum 
atvikum. 

Bannað er að kaupa vátryggingu gegn endurkröfu vátryggingafélags.
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96. gr. 
Dómsmálaráðherra skipar nefnd þriggja manna til að kveða á um hvort beita skuli 

endurkröfurétti vegna gáleysis eða ásetnings þess sem ábyrgð ber á tjóni sem vátryggingafé- 
lag hefur bætt samkvæmt lögum þessum. Skal einn nefndarmaður skipaður eftir tilnefningu 
vátryggingafélaga þeirra sem viðurkenningu hafa skv. 91. gr., einn eftir tilnefningu 
landssamtaka bifreiðaeigenda, og einn án tilnefningar, og er hann formaður nefndarinnar. 
Ef ágreiningur verður milli vátryggingafélaganna eða landssamtakanna um tilnefningu sker 

dómsmálaráðherra úr. Skipunartími nefndarinnar skal vera þrjú ár. 
Dómsmálaráðherra setur reglur um starfsháttu nefndarinnar, þar á meðal um það 

hvernig vátryggingafélögin senda nefndinni þau gögn sem félögin hafa reist bótakröfur 
sínar á. 

Kostnaður af störfum nefndarinnar greiðist úr ríkissjóði, en vátryggingafélögin skulu 
endurgreiða þann kostnað eftir reglum sem dómsmálaráðherra setur. 

Meðferð skaðabótamála. 

97. gr. 

Nú er höfðað einkamál til heimtu bóta gegn þeim, sem bótaskyldur er skv. 90. gr., og 
skal þá höfða slíkt mál jafnframt gegn vátryggingafélagi því, sem ábyrgðartryggt hefur 

ökutækið. 
Nú er bótakrafa samkvæmt ákvæðum 86. og 89. gr. höfð uppi í opinberu máli, og skal 

þá tilkynna vátryggingafélagi því, er ábyrgðartryggt hefur ökutækið, um kröfuna. Hefur 
félagið þá sama rétt og sökunautur sjálfur til að koma að vörnum í skaðabótamálinu, enda er 
þá áfellisdómur bindandi fyrir vátryggingafélagið og aðfararhæfur gagnvart því. 

98. gr. 
Nú eru bætur vegna sama tjóns ákveðnar hærri samtals en vátryggingarfjárhæðinni 

nemur, og skal þá skipta henni að tiltölu á milli þeirra, sem kröfur eiga vegna tjónsins. Þetta 

ákvæði gildir einnig, þótt vátryggingarfjárhæðin sé hærri en lögboðið er. 
Ef einhver þeirra, sem bótarétt eiga samkvæmt framangreindu, hefur eigi tilkynnt 

félaginu um kröfu sína innan sex mánaða frá tjónsatburði, má vátryggingafélagið vítalaust 

greiða vátryggingarféð að fullu öðrum þeim, er bótarétt eiga. 

Fyrning bótakrafna. 

99. gr. 
Allar bótakröfur samkvæmt þessum kafla, bæði á hendur þeim, sem ábyrgð ber, og 

vátryggingafélagi, svo og endurkröfur vátryggingafélags, fyrnast á fjórum árum frá lokum 
þess almanaksárs, sem kröfuhafi fékk vitneskju um kröfu sína og átti þess fyrst kost að leita 

fullnustu hennar. Kröfur þessar fyrnast þó í síðasta lagi á tíu árum frá tjónsatburði. 

XIV. VIÐURLÖG 

Refsingar. 

100. gr. 

Brot gegn lögum þessum eða reglum, sem settar eru samkvæmt þeim, varða sektum, 
varðhaldi eða fangelsi allt að tveimur árum. 

Eigi skal þó refsa fyrir brot, sem tilgreind eru í 1. mgr. 108. gr., nema stöðvun eða 
lagning ökutækis hafi haft í för með sér hættu fyrir aðra eða að óþörfu valdið óþægindum 

fyrir umferðina. 
Ef brot gegn lögum þessum eða reglum, sem settar eru samkvæmt þeim, er framið eftir 

fyrirmælum eða með vitund og vilja eiganda ökutækis eða stjórnanda í starfi, skal honum 

einnig refsað fyrir brotið.
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Svipting ökuréttinda. 

101. gr. 
Svipta skal mann rétti til að stjórna vélknúnu ökutæki, sem ökuskírteini þarf til, ef hann 

hefur orðið sekur um mjög vítaverðan akstur, eða ef telja verður, með hliðsjón af eðli 
brotsins eða annars framferðis hans sem ökumanns, varhugavert vegna öryggis umferðar- 
innar, að hann hafi ökuréttindi. 

Réttindasvipting skal vera um ákveðinn tíma, eigi skemur en einn mánuð, eða ævilangt 
ef sakir eru miklar eða brot er ítrekað öðru sinni. 

Svipting réttar til að stjórna vélknúnu ökutæki skal gerð í dómi. 

102. gr. 
Nú hefur stjórnandi vélknúins ökutækis brotið gegn ákvæðum 1. mgr. 45. gr. og skal 

hann þá sviptur ökuréttindum. Ef sérstakar málsbætur eru og ökumaður hefur ekki áður 

gerst sekur um sams konar brot eða annað verulegt brot gegn skyldum sínum sem 

ökumaður, má sleppa sviptingu réttinda vegna brota á ákvæðum 1., sbr. 2., mgr. 45. gr. 
Nú hefur stjórnandi ökutækis brotið gegn ákvæðum 1., sbr. 3., mgr. 45. gr., og skal 

svipting ökuréttinda þá vera eigi skemur en eitt ár. 
Nú hefur stjórnandi ökutækis ítrekað brotið gegn ákvæðum 45. gr. og skal svipting 

Ökuréttinda þá vera eigi skemur en tvö ár. Ef um er að ræða ítrekað brot á ákvæðum |., sbr. 
3., mgr. 45. gr., skal svipting þó eigi vera skemur en þrjú ár. 

Bráðabirgðasvipting. 

103. gr. 
Nú telur lögreglustjóri skilyrði til sviptingar ökuréttinda vera fyrir hendi, og skal þá 

svipta ökumann ökuréttindum til bráðabirgða svo fljótt sem unnt er. Ákvörðun þessa má 
bera undir dómstóla samkvæmt reglum um meðferð opinberra mála, og skal lögreglustjóri 
leiðbeina ökumanni um þann rétt, þegar ákvörðun er birt. Úrlausn héraðsdóms sætir kæru 

til Hæstaréttar. 

Sviptingartími skv. 1. mgr. skal dragast frá endanlegum sviptingartíma. 

Áhrif áfrýjunar. 
104. gr. 

Áfrýjun dóms, þar sem kveðið er á um sviptingu ökuréttinda, frestar ekki verkun hans 
að því leyti. Þó getur dómari ákveðið með úrskurði, að áfrýjun fresti framkvæmd sviptingar, 
ef sérstaklega stendur á. 

Brot erlendis. 

105. gr. 

Nú hefur íslenskur ríkisborgari eða maður búsettur hér á landi sætt sviptingu 

ökuréttinda eða refsingu erlendis fyrir verknað, sem samkvæmt lögum þessum hefði varðað 
sviptingu ökuréttinda, og má þá svipta hann þeim réttindum í sérstöku opinberu máli, og 
koma þá að öðru leyti til framkvæmda ákvæði 101.-104. gr. 

Endurveiting ökuréttinda. 

106. gr. 

Nú hefur maður verið sviptur ökuréttindum um lengri tíma en þrjú ár, og getur þá 
dómsmálaráðherra, þegar svipting hefur staðið í þrjú ár, heimilað, að honum skuli veitt 

ökuréttindi að nýju. Hafi maður verið sviptur ökuréttindum ævilangt má þó eigi veita 

ökuréttindi að nýju fyrr en svipting hefur staðið í fimm ár. 

Endurveitingu skal því aðeins heimila að sérstakar ástæður mæli með því, en áður skal 
leitað umsagnar viðkomandi lögreglustjóra.
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Haldsréttur í ökutækjum. 

107. gr. 
Nú er ökumaður vélknúins ökutækis búsettur erlendis og ökutæki það sem brotið var 

framið með skráð erlendis, og getur þá lögreglan lagt hald á ökutækið þar til makleg sekt, 
málskostnaður, gjald vegna stöðvunarbrota, skaðabætur eða iðgjald fyrir lögboðna ábyrgð- 
artryggingu hefur verið greitt eða trygging fyrir greiðslu sett. Ef greiðsla hefur eigi farið fram 
innan tveggja mánaða frá endanlegri niðurstöðu máls má leita fullnustu í ökutækinu. 

Þegar hald er lagt á ökutæki skv. 1. mgr. gilda, eftir því sem við á, ákvæði laga um 

meðferð opinberra mála um hald á munum. Hald skal því aðeins lagt á að þess sé þörf til að 
tryggja framangreinda greiðslu. Hafi ökumaður notað ökutæki í algeru heimildarleysi má 
eigi leggja hald á það. 

Ákvæði 1. mgr. verður ekki beitt gagnvart ökumönnum sem búsettir eru í Danmörku, 
Finnlandi, Noregi eða Svíþjóð nema að því er varðar gjald vegna stöðvunarbrota. 

Gjald vegna stöðvunarbrota. 

108. gr. 
Leggja má gjald á vegna brota á: 
ákvæðum 4. mgr. 6. gr. og 3. mgr. 27. gr., 
ákvæðum a-, b-, h- og i-liða 28. gr., 
banni við stöðvun eða lagningu ökutækja, sem gefið er til kynna með umferðarmerki, 
banni við stöðvun eða lagningu ökutækja, sem sett er skv. 81. gr., enda þótt bannið sé 

ekki gefið til kynna með umferðarmerki, 
e. öðrum ákvæðum um stöðvun eða lagningu, sem sett eru skv. 81. gr. eða 1. mgr. 83. gr., 

og 
Í. reglum um notkun stöðureita skv. 2. mgr. 83. gr. 

Gjaldið skal lagt á með skriflegri tilkynningu, sem fest skal við ökutækið eða afhent 
ökumanni. 

Lögreglan annast álagningu og innheimtu gjalds skv. 1. mgr. Dómsmálaráðherra getur 
ákveðið, að á tilteknum svæðum fari álagning gjalds þessa, að öllu leyti eða að hluta, fram 
með aðstoð sérstakra stöðuvarða. Hann getur og ákveðið, að álagning og innheimta 

gjaldsins fari, að öllu leyti eða að hluta, fram á vegum sveitarfélags. 

Ákvörðun um álagningu gjalds verður ekki borin undir æðra stjórnvald. 
Gjald, sem lagt hefur verið á, rennur í ríkissjóð, þegar lögreglan annast álagningu 

gjaldsins. Fari álagning fram á vegum sveitarfélags rennur gjaldið til sveitarsjóðs, og getur 
dómsmálaráðherra þá ákveðið, hvernig því skuli varið. 

Dómsmálaráðherra ákveður fjárhæð gjaldsins og setur nánari reglur um hvernig það 
skuli lagt á og innheimt, þar á meðal um greiðslu- og kærufrest. 

s
a
g
 

109. gr. 

Gjald, sem lagt hefur verið á skv. 1. mgr. 108. gr., hvílir á þeim, sem ábyrgð ber á 

stöðvun ökutækis eða lagningu. Eigandi ökutækis eða umráðamaður ber einnig ábyrgð á 
greiðslu gjaldsins, ef það greiðist ekki innan tilskilins frests, nema sannað verði, að 

ökumaður hafi notað ökutækið í algeru heimildarleysi. Gjaldið nýtur lögtaksréttar og 
lögveðs í viðkomandi ökutæki. Lögveð þetta gengur fyrir öllum öðrum réttindum í öku- 

tækinu, en fellur niður við eigendaskipti, hafi hinn nýi eigandi hvorki vitað né mátt vita um 
lögveðið. Lögveðið gengur þá á eftir kröfum um opinber gjöld, sem tryggð eru með veði í 
ökutækinu, hafi veðinu verið þinglýst áður en gjaldið var lagt á. 

Verði álagt gjald ekki greitt innan tilskilins frests, skal senda eiganda ökutækisins eða 
4 

umráðamanni, á sannanlegan hátt, tilkynningu um, að málið verði, að tilteknum tíma
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liðnum, sent til meðferðar fógetaréttar eða uppboðsréttar, enda hafi greiðsla þá eigi verið 

innt af hendi. Einnig skal honum gefinn kostur á að koma að mótbárum eða vörnum innan 

sama tíma. 
Verði gjaldið eigi greitt innan frests skv. 2. mgr., og engar mótbárur eða varnir hafa 

verið hafðar uppi, má krefjast nauðungarsölu lögveðsins án undangengins lögtaks til 

lákningar gjaldinu, eftir reglum laga nr. 49 1951, en þó þarf ekki að gefa út almenna 

greiðsluáskorun eða senda uppboðsþola frekari tilkynningu. Einnig má krefjast lögtaks hjá 

þeim, sem ábyrgð ber á greiðslu gjaldsins skv. 1. mgr. 

Ef fram koma mótbárur eða varnir, sem ekki eru teknar til greina, skal, innan mánaðar 

frá móttöku, beiðast lögtaks hjá þeim, sem ber ábyrgð á greiðslu gjaldsins, þannig að færa 
megi fram varnir í fógetarétti. Mótbárum eða vörnum, sem berast eftir að liðinn er frestur 
skv. 2. mgr., skal fógeti vísa frá, nema dráttur sé eigi eiganda eða notanda að kenna og 
varnir eru bornar fram eins fljótt og unnt er. 

Brottflutningur ökutækja. 

110. gr. 

Heimilt er lögreglu að flytja eða láta flytja brott ökutæki, sem stendur þannig að brjóti í 
bága við reglur um stöðvun eða lagningu ökutækja, eða að öðru leyti þannig að það valdi 
truflun á umferð, snjómokstri eða vinnu við veg. Sama á við um skráningarskylt ökutæki, 
sem skilið hefur verið eftir án skráningarmerkja, og ökutæki, sem telja verður að eigandi 
hafi yfirgefið að fullu. Enn fremur ökutæki, sem stendur á einkalóð eða opinberri lóð þannig 
að valdi eiganda eða umráðamanni hennar tjóni eða óþægindum eða gegn banni hans. 
Standi ökutækið á svæði, sem ekki er ætlað til almennrar umferðar, skal það því aðeins flutt 
á brott, að eigandi eða umráðamaður lóðar krefjist þess. 

Ökutæki skal færa til geymslu á tryggan stað, sem lögreglan vísar á, nema ökumaður 
eða eigandi (umráðamaður) sé viðstaddur og flytji það þegar á brott eða vísi á annan 
geymslustað. Er geymsla ökutækisins á ábyrgð eiganda. Kostnað vegna flutnings og geymslu 
skal ökumaður greiða. Ef ökumaður er óþekktur eða greiðir ekki þrátt fyrir áskorun þar 
um, ber eigandi (umráðamaður) ökutækisins jafnframt ábyrgð á greiðslu kostnaðarins, 
nema ökumaður hafi notað ökutækið í algeru heimildarleysi. Heimilt er að halda ökutæki í 
geymslu til tryggingar greiðslu kostnaðar. Kostnað má innheimta með lögtaki. 

Lögreglustjóri skal tilkynna eiganda ökutækis um flutning þess, hvenær hann fór fram 
og hvar ökutækið er í geymslu. Í tilkynningu skal jafnframt koma fram, að verði ökutækið 
eigi sótt innan tiltekins frests og áfallinn kostnaður greiddur, verði það selt. Ef eigandi er 
óþekktur, má selja ökutækið einum mánuði eftir að það var fjarlægt. 

Að loknum fresti skv. 3. mgr. skal selja ökutækið á opinberu uppboði eða til niðurrifs, 
ef ætla má að hærra verð fáist þannig. Söluandvirði rennur í ríkissjóð. Eigandi ökutækisins 
getur þó, innan árs frá því sala fór fram, krafist greiðslu á söluandvirðinu, að frádregnum 
kostnaði við flutning, geymslu og sölu ökutækisins. 

Ákvæði 3. og 4. mgr. um geymslu og sölu ökutækja gilda, eftir því sem við á, um önnur 

Ökutæki í vörslu lögreglu eða bifreiðaeftirlits. 
Dómsmálaráðherra setur nánari reglur um framkvæmd ákvæða í grein þessari, þar á 

meðal um greiðslu geymslukostnaðar. 

XV. UMFERÐARRÁÐ, UMFERÐARFRÆÐSLA O.FL. 

111. gr. 

Almenningi skal veitt fræðsla í umferðarlöggjöf og öðru því, sem stuðlað getur að um- 

ferðaröryggi og umferðarmenningu.
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112. gr. 
Dómsmálaráðherra skipar Umferðarráð til þriggja ára í senn, og skal hlutverk þess 

vera: 
a. að beita sér fyrir bættum umferðarháttum, 

b. að beita sér fyrir því að haldið sé uppi umferðarfræðslu, 

c. að vera fræðsluyfirvöldum, umferðarnefndum sveitarfélaga og samtökum, er vinna að 

bættri umferðarmenningu, til hjálpar og ráðuneytis, eftir því sem óskað er og aðstæður 
leyfa, 

d. að standa fyrir útgáfu fræðslurita og bæklinga um umferðarmál og hafa milligöngu um 

útvegun kennslutækja og annarra gagna til nota við fræðslustarfsemi, 

e. að hafa milligöngu um umferðarfræðslu í ríkisútvarpi (hljóðvarpi og sjónvarpi) og 
öðrum fjölmiðlum, 

f. að sjá um, að á hverjum tíma sé til vitneskja um fjölda, tegund og orsakir umferðarslysa 
í landinu með samræmdri slysaskráningu lögreglu, slysadeilda, sjúkrahúsa og trygginga- 

félaga sem nái yfir landið allt, 
g. að beita sér fyrir könnunum á umferðarháttum og öðru, er umferð varðar, 
h. að vera stjórnvöldum og öðrum til ráðuneytis um umferðarmál, 
i. að fylgjast með þróun umferðarmála erlendis og hagnýta reynslu og þekkingu annarra 

þjóða á því sviði, og 
j- að leitast við að sameina sem flesta aðila til samstilltra og samræmdra átaka í 

umferðarslysavörnum og bættri umferðarmenningu. 
Umferðarráði ber að hafa samvinnu við þá aðila, félög, samtök og stofnanir, sem fjalla 

um umferðarmál í landinu og láta sig umferðaröryggi varða. 
Umferðarráði ber árlega að efna til opinnar ráðstefnu um umferðaröryggismál. 

113. gr. 
Dómsmálaráðherra skipar tvo fulltrúa í Umferðarráð án tilnefningar. Skal annar þeirra 

vera formaður ráðsins en hinn varaformaður. 

Aðra fulltrúa í Umferðarráð skipar ráðherra eftir tilnefningu og eiga eftirtaldir aðilar 
rétt á að tilnefna einn fulltrúa hver og annan til vara: Bandalag íslenskra leigubifreiðar- 
stjóra, Bifreiðaeftirlit ríkisins, Bílgreinasambandið, Bindindisfélag ökumanna, dóms- og 

kirkjumálaráðuneyti, Félag íslenskra bifreiðaeigenda, heilbrigðis- og tryggingamálaráðu- 
neyti, Landssamband vörubifreiðastjóra, Landssamtök klúbbanna „Öruggur akstur“, 

lögreglustjórinn í Reykjavík, menntamálaráðuneyti, Reykjavíkurborg, Samband íslenskra 
sveitarfélaga, Samband íslenskra tryggingafélaga, Slysavarnafélag Íslands, Vegagerð ríkis- 
ins, Ökukennarafélag Íslands og Öryrkjabandalag Íslands. 

114. gr. 

Innan Umferðarráðs skal starfa fimm manna framkvæmdanefnd, skipuð formanni 
ráðsins og varaformanni, svo og þremur ráðsmönnum, sem Umferðarráð velur til eins árs í 

senn. 
Framkvæmdanefnd fer með yfirstjórn á starfsemi Umferðarráðs milli funda ráðsins og í 

samræmi við ákvarðanir þess. 

Dómsmálaráðherra skipar framkvæmdastjóra Umferðarráðs, að fengnum tillögum 

framkvæmdanefndar. Skipunin má vera tímabundin. Framkvæmdastjóri annast daglega 
stjórn á starfsemi ráðsins og ræður starfsfólk í samráði við framkvæmdanefnd. 

Framkvæmdanefnd og framkvæmdastjóri skulu vinna að gagnasöfnun, tillögugerð og 
öðrum undirbúningi mála, sem Umferðarráð fjallar um, og gefa ráðinu skýrslu um starfsemi 

þess á milli funda. 

A9
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Dómsmálaráðherra getur skipað sérstaka rannsóknarnefnd umferðarslysa skipaða 
fimm mönnum með sérfræði- og tækniþekkingu sem varðar slysalækningar, umferðarskipu- 
lag, bifreiðaeftirlit, löggæslu og tryggingamál. Umferðarráð skal hafa eftirlit með störfum 

nefndarinnar. 

115. gr. 
Dómsmálaráðherra ákveður þóknun framkvæmdanefndar Umferðarráðs, en að öðru 

leyti eru störf fulltrúa í Umferðarráði ólaunuð. 
Kostnaður við starfsemi Umferðarráðs greiðist úr ríkissjóði, eftir því sem fé er veitt á 

fjárlögum. 
Dómsmálaráðherra getur í reglugerð sett nánari ákvæði um störf Umferðarráðs. 

116. gr. 

Sveitarstjórnum ber að fræða almenning um umferðarmál, eftir því sem staðhættir gefa 
efni til, svo og þær sérreglur, er gilda á hverjum stað. 

Sveitarstjórn getur skipað umferðarnefnd til þess að stuðla að umferðarfræðslu og 
vinna að bættu skipulagi umferðarmála í sveitarfélaginu. Slíka nefnd skal skipa í kaupstöðum 
og kauptúnahreppum. Sveitarstjórnum er heimilt að stofna sameiginlega umferðarnefnd, er 
hafi með höndum framangreind verkefni. 

Sveitarstjórn eða sveitarstjórnir setja nánari reglur um skipun og starfssvið umferðar- 
nefnda. 

117. gr. 

Kennsla í umferðarreglum skal fara fram í grunnskólum. Menntamálaráðherra setur, að 
fenginni umsögn Umferðarráðs, reglugerð um tilhögun kennslunnar og prófkröfur. Ráð- 
herra getur og með sama hætti sett reglur um slíka kennslu í öðrum skólum. 

XVI. ÝMIS ÁKVÆÐI 

Gildistaka. 

118. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. mars 1988. 
Jafnframt falla úr gildi umferðarlög nr. 40 23. apríl 1968, með áorðnum breytingum. 

Ákvæði til bráðabirgða. 
Fullnaðarskírteini, sem gefin hafa verið út fyrir gildistöku laga þessara án sérstakrar 

tímatakmörkunar, skulu gilda áfram án áritunar þar til hlutaðeigandi er fullra 70 ára. 

Ákvæði þetta gildir ekki um ökuskírteini til að mega stjórna ökutækjum skv. 3. mgr. 27. pr. 

umferðarlaga, nr. 40 23. apríl 1968. 
Hafi maður verið sviptur ökuréttindum ævilangt fyrir gildistöku laga þessara má veita 

ökuréttindi að nýju þegar svipting hefur staðið í þrjú ár enda hafi hann eigi áður fengið slíkt 

leyfi. 
Lög þessi skal endurskoða fyrir árslok 1991. 

Gjört í Reykjavík, 30. mars 1987. 

Steingrímur Hermannsson. Þorvaldur Garðar Kristjánsson. Magnús Thoroddsen. 

(L.S.)     
Jón Helgason.
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LÖG 
um eftirlit með skipum. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍSLANDS 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki voru: 

I. KAFLI 

Gildissvið og orðskýringar. 

1. gr. 

Lög þessi gilda um öll íslensk skip sem eru sex metrar á lengd eða lengri, mælt milli 
stafna. 

Lögin gilda enn fremur um erlend skip sem íslenskir ríkisborgarar hafa á leigu ef þau 
eru gerð út hér eða í förum hingað eða héðan með íslenskri áhöfn. 

Ráðherra getur ákveðið í reglugerð að eftirlit skuli haft með öryggi annarra fljótandi 

fara og tækja og hvernig því eftirliti skuli haga. 

2. gr. 
Í lögum þessum hafa eftirfarandi orð og orðasambönd þá merkingu er hér greinir: 

1. Skip er sérhvert fljótandi far, þar með talin svifskip, skíðaskip og önnur skip sérstakrar 

gerðar, nema annars sé getið. 
2. Íslenskt skip er hvert það skip sem skráð er hér á landi og rétt hefur til að sigla undir 

íslenskum fána. 

3. Flokkað skip er hvert það skip sem er flokkað af flokkunarfélagi sem viðurkennt er af 
ráðherra. 

4. Fiskiskip er skip sem skráð er sem fiskiskip og notað til að veiða fisk, hval, sel, skelfisk 
eða aðrar lífverur úr sjó. 

5. Farþegaskip er hvert það skip sem skráð er sem farþegaskip og ætlað er að flytja 
farþega. 

6. Farþegar eru allir, sem á skipi eru, aðrir en skipverjar og þeir sem komnir eru í skip 

vegna óviðráðanlegra atvika. 
7. Opið skip er hvert það fljótandi far sem ekki er varið ágangi sjávar með þilfari stafna á 

milli yfir sjólínu. 

TI. KAFLI 

Haffæri skipa. 

3. gr. 

Eiganda skips, útgerðarmanni og skipstjóra er skylt að sjá um að lögskipaðar 

skoðunargerðir fari fram á skipi og því sé haldið haffæru hvenær sem því er lagt úr höfn. 

4. gr. 

Skip skal telja óhaffært: 

1. Ef gilt haffærisskírteini eða skoðunarvottorð er ekki sýnt þegar þess er krafist af 

starfsmönnum Siglingamálastofnunar eða lögpgæslumönnum. 

2. Ef það liggur dýpra en hleðslumerki þess leyfa.
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3. Ef bol þess, búnaði, vélum eða tækjum eða mönnun er áfátt eða það er af öðrum 
ástæðum svo á sig komið að telja verður að það sé eigi öruggt til siglingar vegna sjóferða 
þeirra er skipið skal fara. 

S. gr. 
Ef skip hefur tekið grunn, orðið fyrir árekstri eða annað að borið svo að ætla má að skip 

hafi laskast og sé óhaffært er skipstjóra skylt að láta skoða skipið á þeim stað er því verður 

fyrst við komið. 
Starfsmenn Siglingamálastofnunar skulu framkvæma þá skoðun. 

Ef svo ber við að ekki verður náð til starfsmanna Siglingamálastofnunar þar sem skip er 
statt skal skipstjóri, yfirvélstjóri og yfirstýrimaður ásamt tveimur fulltrúum annarra skip- 

verja framkvæma bráðabirgðaskoðun á tjóninu. Ágrip af skoðunarskýrslunni skal ritað í 

eftirlitsbók skipsins og undirritað af öllum er hana önnuðust. Þar skal kveðið skýlaust á um 
haffæri skipsins. Afrit af því sem bókað var skal þá þegar sent Siglingamálastofnun og 
ákveður hún svo fljótt sem verða má hvort ný skoðun skuli fara fram. 

Ef skip skal flytja óhaffært af slysstað eða úr höfn til viðgerðar eða nánari skoðunar skal 
Siglingamálastofnun ríkisins ákveða hvaða ráðstafanir skuli gerðar með tilliti til öryggis 
þeirra manna sem skipinu fy!gja. 

II. KAFLI 

Framkvæmd eftirlits. 
6. gr. 

Siglingamálastofnun ríkisins annast eftirlit með því að fullnægt sé ákvæðum gildandi 

laga og reglugerða um öryggi skipa. Í því skyni skal stofnunin m.a. skoða skip, hvar sem er á 
landinu, hleðslu þeirra og haffæri fyrirvaralaust þegar hentugt þykir eða ástæða virðist til, 
einkum er skip kemur til hafnar eða fer úr höfn. Ef vafi leikur á því að skip sé haffært 
samkvæmt lögum þessum skal það svipt haffærisskírteini til bráðabirgða þar til úr er bætt 
skv. 15. gr. 

7. gr. 

Verði starfsmenn Siglingamálastofnunar ríkisins, löggæslumenn, hafnsögumenn, 

tollgæslumenn, trúnaðarmenn stéttarfélaga sjómanna, starfsmenn tryggingafélaga eða 

lögskráningarstjórar varir við að lög þessi eða reglugerðir settar samkvæmt þeim séu brotin 

eða telji þeir sig hafa ástæðu til að ætla að skip sé ekki haffært skulu þeir tafarlaust gera 
næsta umdæmisstjóra Siglingamálastofnunar viðvart og skal hann þá að athuguðu máli gera 
nauðsynlegar ráðstafanir skv. 6. gr. 

Sama gildir um starfsmenn skipasmíðastöðva og verkstæða er þeir eru að starfi sínu, þó 

þannig að þeir skulu gera yfirmanni sínum viðvart. Skal hann þegar hafa samband við 
viðkomandi umdæmisstjóra Siglingamálastofnunar. 

IV. KAFLI 

Skoðun skipa. 

8. gr. 
Auk hins almenna eftirlits og skyndiskoðana eru skoðunargerðir á skipum tvenns 

konar: Aðalskoðun og aukaskoðun. 

9. gr. 

Starfsmenn Siglingamálastofnunar ríkisins annast alla skoðun samkvæmt lögum þessum 
og reglugerðum settum samkvæmt þeim eftir nánari ákvörðun siglingamálastjóra.
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10. gr. 
Aðalskoðun skal gera á sérhverju skipi ár hvert. 

11. gr. 

Við aðalskoðun skal athuga vandlega allan búnað skips og annað er lýtur að öryggi 
þess. 

Ef skip er í viðurkenndu flokkunarfélagi og framvísað er gildu flokkunarskírteini skal sú 
skoðun, sem fram fór á því til endurnýjunar á flokknum, talin fullnægjandi um styrkleika 
bols, véla og eimkatla, enda fullnægi skipið jafnframt þeim ákvæðum sem sérstaklega er 
mælt fyrir um í íslenskum lögum eða reglum varðandi þau atriði sem flokkunin tekur til. 

12. gr. 

Hafi skoðun leitt í ljós að skip er haffært skal siglingamálastjóri eða starfsmaður 

stofnunarinnar, sem til þess hefur heimild frá siglingamálastjóra, gefa því haffærisskírteini. 

13. gr. 
Á haffærisskírteini skal skráð nafn skips, heimili, kallmerki, stærð skips samkvæmt 

gildandi reglum um mælingu skipa, smíðastaður og ár, nafn eiganda, umdæmisbókstafir 
fiskiskipa, til hvaða notkunar skírteinið gildir, að skip fullnægi þeim kröfum um öryggi skipa 
sem gerðar eru í lögum þessum eða reglugerðum settum samkvæmt þeim, gildistími og 
útgáfudagur. 

Haffærisskírteini skips skal gilda í eitt ár, enda glati skipið ekki rétti sínum til 
haffærisskírteinis á tímabilinu. 

Siglingamálastofnun ríkisins getur veitt heimild til frestunar aðalskoðunar um ákveðinn 
tíma, þó eigi lengur en þrjá mánuði, enda sé eigi ástæða til að ætla að skip sé ekki haffært. 
Siglingamálastjóra er heimilt að fela slíka framlengingu öðrum opinberum aðila hverju 
sinni. 

Haffærisskírteini eða skoðunarvottorð skal fylgja skipsskjölum og ávallt sýnt við 
tollafgreiðslur skips, lögskráningu á það, greiðslu slysatryggingargjalds skipverja, þegar um 
skip er að ræða sem ekki er skylt að lögskrá á, greiðslu tryggingariðgjalds skips, svo og þegar 
þess er krafist af starfsmönnum Siglingamálastofnunar eða lögreglunni. 

Þegar gildistími haffærisskírteinis eða skoðunarvottorðs er á enda skal eigandi skips, 
útgerðarmaður eða skipstjóri færa skipið til skoðunar samkvæmt lögum þessum. Sé skip í 
notkun án þess að hafa fullgilt haffærisskírteini skal setja farbann á skipið skv. 26. gr. 

14. gr. 
Aukaskoðun skal gera á skipi sem hér segir: 

1. Þegar skip hefur verið til viðgerðar. 

2. Þegar eigandi skips, útgerðarmaður, skipstjóri, vélstjóri, einstakir skipverjar eða stjórn 

stéttarfélags þeirra krefst skoðunar. Krafa skal vera skrifleg og rökstudd. Starfsmenn 
Siglingamálastofnunar eru bundnir þagnarheiti um hver kært hefur, nema kæran hafi 
reynst ástæðulaus. Þá skal Siglingamálastofnun gefa upp nafn kæranda ef útgerðarmað- 
ur krefst þess. 

3. Þegar annars þykir ástæða til að rannsaka öryggi ákveðinna hluta skips eða búnaðar 
þess. 

15. gr. 

Hafi skoðun leitt í ljós að kröfum um búnað og öryggi skipa er ekki fullnægt skal bætt úr 

því sem áfátt er.
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Telji starfsmenn Siglingamálastofnunar eigi öruggt að skip sé í förum skal svipta skipið 

haffærisskírteini og tilkynna skipstjóra og útgerðarmanni að skipið hafið eigi rétt til að vera í 

förum fyrr en úr ágöllum er bætt og tilgreindar ástæður sviptingarinnar. 

Ef ágallar eru þannig að haffæri skips er óskert og eigi er unnt að bæta úr þeim þegar í 

stað getur umdæmisstjóri veitt skipstjóra hæfilegan frest til úrbóta. Skrá skal í eftirlitsbók 

skips hverju áfátt er, ástæður frestveitingar og lengd frests. 

Þegar frestur skv. 3. mgr. er liðinn skal Siglingamálastofnun ganga úr skugga um að 

bætt hafi verið úr ágöllum. Hafi það eigi verið gert ákveður hún hvort frestur skuli fram- 

lengdur eða skipstjóri eða útgerðarmaður skuli sóttir til saka. 

16. gr. 

Synji siglingamálastjóri um skoðun þegar hennar er krafist skv. 2. tölul. 14. gr. eða telji 

einhver þeirra aðila, sem þar um ræðir, sig eigi geta unað úrslitum skoðunargerðar, getur sá, 

er telur sig vanhaldinn, stefnt ágreiningnum fyrir siglingadóm, sbr. 30. gr. 

Dómurinn kveður endanlega á um hvort Siglingamálastofnun skuli framkvæma skoðun 

eða yfirskoðun skuli fara fram. 
Dómurinn annast yfirskoðun sjálfur eða kveður til sérstaka yfirskoðunarmenn ef þörf 

þykir. Þeir skulu vera þrír eða fimm eftir ákvörðun dómsins, sérfróðir, hæfir og óvilhallir 

menn er fullnægja skilyrðum þess að gegna embætti eða sýslan hér á landi. 

Yfirskoðunargerð verður ekki breytt ef hún hefur farið löglega fram. Hún skal staðfest 

með drengskaparheiti ef krafist er af einhverjum þeim er hlut á að máli. 

V. KAFLI 

Gerð og búnaður skipa. Smíði, innflutningur og breytingar. 

17. gr. 

Skip skal að jafnaði fullægja skilyrðum þeim, sem hér segir: 

A. Bolur, reiði og vélar. 
1. Bolur og yfirbygging, reiði og reiðabúnaður og vélar skal vera nægilega sterkt og í góðu 

ástandi. 
2. Í stálskipi skulu vera fullnægjandi vatnsþétt skilrúm. 

3. Stýri og stýrisbúnaður, akkeri, keðjur, kaðlar og dælubúnaður skulu vera fullnægjandi 

og í góðu ástandi. 
4. Í skipi skulu vera varahlutir, verkfæri og önnur nauðsynleg áhöld. 

5. Skip skal vera nægilega stöðugt svo að því verði örugglega siglt. 

Sé eigi annars getið í lögum þessum eða reglugerðum settum samkvæmt þeim skal 

kröfum þeim, sem um ræðir í 1.-4. tölul., að jafnaði talið fullnægt ef skip fullnægir þeim 

kröfum sem flokkunarfélag, viðurkennt af ráðherra, gerir til þess á hverjum tíma að slíkt 

skip nái 1. flokki þegar gætt er tegundar þess og þeirra ferða sem því eru ætlaðar. 

B. Siglingatæki. 

Skip skal búið þeim áhöldum og tækjum sem nauðsynleg eru til þess að því verði 

örugglega siglt. 

C. Eldvarnir. 

Skip skulu búin tækjum til slökkvistarfa og viðeigandi ráðstafanir skulu gerðar til 

varnar eldi.
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Ð. Björgunar- og öryggisbúnaður. 

1. Skip skal búið traustum björgunartækjum sem komið skal fyrir á hentugum stöðum. 
2. Varnir gegn slysum, er leitt geta af venjulegri notkun skips eða búnaðar, skulu vera í því 

horfi að menn, sem dvelja á skipsfjöl eða eru á leið úr skipi eða á, eigi ekki meiðsli á 
hættu, enda gæti þeir almennrar varfærni. 

3. Farþegaskip skal auk þess vera þannig búið að því er snertir öryggi mannslífa að hæft sé 

til mannflutninga og ferða þeirra sem það er notað til. 

E. Vistarverur og vinnurými. 

1. Vistarverur farþega og skipverja, vinnurými skipverja og forðageymslur skips skulu 

fullnægja þeim kröfum, sem gerðar verða í reglugerð, um stærð, gerð, búnað, lýsingu, 
loftræstingu, hitun, hávaðamörk, hreinlætistæki og viðhald, svo og önnur atriði sem 
stuðlað geta að vinnuvernd. 

2. Í reglugerð, sem sett er af ráðherra að fengnu áliti landlæknis, skal kveða á um búnað 
skips af lyfjum og hjúkrunargögnum. 

F. Fjarskiptatæki. 

Öll skip skulu búin fullnægjandi fjarskiptabúnaði. 
Búnaður þessi er háður eftirliti Póst- og símamálastofnunar. Að lokinni skoðun 

búnaðarins tilkynnir Póst- og símamálastofnun Siglingamálastofnun ríkisins árangur skoðun- 
ar á honum og annað varðandi hann sem ástæða þykir til. 

G. Eftirlitsbók. 
Auk skjala þeirra og bóka, sem fyrirskipuð eru í öðrum lögum og reglugerðum, skulu 

skip hafa eftirlitsbók sem í eru skráð vottorð þeirra, sem skoðun hafa annast, um 
framkvæmd skoðunar ásamt greinargerð skipstjóra og vélstjóra um framkvæmd þess eftirlits 
sem á þeim hvílir, auk annarra upplýsinga um skipið sem krafist kann að verða. 

Gerð og færslu eftirlitsbókar skal hagað á þann hátt sem siglingamálastjóri kveður á 
um. 

H. Lög og reglur. 

1. Eintak þessara laga ásamt reglugerðum, settum samkvæmt þeim, skulu vera í skipi, svo 

og eintök annarra laga og reglna eftir því sem boðið kann að vera. 

2. Á farþegaskipi skal vera auglýst á áberandi stað til hvers konar flutninga skip sé ætlað 
og hámark farþegafjölda. 

18. gr. 
Ráðherra setur nánari reglur um gerð og búnað skipa og véla að fengnu áliti 

siglingamálastjóra. 

Sérreglur skulu settar um aðbúnað og öryggi skipa sem ekki eru farþegaskip en flytja 
annað fólk en skipverja. 

19. gr. 

Um nýsmíði skipa fer eftir reglum sem ráðherra setur og þar sem þær ná ekki til skulu 
ekki gerðar vægari kröfur en gerðar eru af viðurkenndum flokkunarfélögum um smíði skipa. 

Nýsmíði skipa er háð eftirliti Siglingamálastofnunar. Sá sem tekið hefur að sér smíði 
skips skal senda Siglingamálastofnun ríkisins tilkynningu þar um ásamt smíðalýsingu og 
uppdráttum þeim sem siglingamálastjóri telur nauðsynlega vegna eftirlitsins. Skulu upp- 

drættirnir vera í þríriti.
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Séu skip smíðuð erlendis fyrir innlenda aðila skal væntanlegur eigandi sjá um að 

tilkynning og umrædd gögn berist Siglingamálastofnun. 

Eigendum skipa, skipasmiðum eða siglingamálastjóra er heimilt að fela einhverju hinna 

viðurkenndu flokkunarfélaga eftirlit með smíði skipa, annarra en tréskipa, enda sé skipið 

smíðað eftir reglum þeirra að því leyti sem þær gilda hér á landi. 

Við lokaúttekt nýsmíði skal aðalskoðun skips fara fram. 

20. gr. 

Engar meiri háttar breytingar má gera á skipum, svo sem stækkun farmrýmis eða 

yfirbyggingar, aðalvélarskipti eða breytingar sem hafa áhrif á mælingu skips, án þess að fyrir 

liggi samþykki Siglingamálastofnunar ríkisins. Allar breytingar sem varða öryggi skips og 

áhafnar skulu gerðar undir eftirliti Siglingamálastofnunar og gilda þar um sömu reglur um 

eftirlit og tilkynningarskyldu og um nýsmíði væri að ræða. Nánari ákvæði hér að lútandi 

skulu sett með reglugerð. 

21. gr. 

Skip, sem keypt eru eða leigð frá útlöndum til skráningar hér á landi, skulu fullnægja í 
einu og öllu íslenskum lögum og reglum um styrkleika, búnað og haffæri. 

Eigi má flytja inn skip sem er 12 ára eða eldra. 
Skoðun skal fara fram á skipi áður en það er keypt eða leigt. 

Siglingamálastjóri lætur framkvæma skoðun þessa og má hann fela hæfri stofnun eða 
einstaklingi skoðunina. 

Að skoðun lokinni kveður siglingamálastjóri á um hvort hann mælir með innflutningi 
skips eða ekki. Því aðeins má hann mæla með innflutningi skips að það fullnægi kröfum 
ákvæðis þessa um aldur, gerð og búnað. 

VI. KAFLI 

Um hleðslu skipa og frágang farms. 

22. gr. 

Þau íslensk skip, sem gildandi alþjóðleg hleðslumerkjasamþykkt nær til, skulu hafa 

alþjóðahleðslumerkjaskírteini. 

Ráðherra setur reglur um hleðslu annarra íslenskra skipa. 
Siglingamálastjóri ákveður hleðslumerki skipa og gefur út hleðslumerkjaskírteini 

samkvæmt samþykkt þeirri er um ræðir í 1. mgr. og reglum er ráðherra setur. 

23. gr. 

Ráðherra setur með reglugerð ákvæði um hvernig umbúnaði undir þilfari og á skuli 

hagað til öryggis mannslífum og haffæri skipa. 

Á skip, sem eru 15 metrar eða lengri að mestri lengd, skal marka beggja megin að 

framan og aftan hversu djúpt skipið ristir í desimetrum. 
Siglingamálastjóri getur ákveðið að djúpristumörk skuli sett á skip þótt minna sé en að 

framan greinir og hvernig þeirri mörkun skuli hagað. 

24. gr. 
Hleðslumerkjaskírteini skal fylgja skipsskjölum og ávallt sýnt bæði við tollafgreiðslu og 

þegar þess er krafist af starfsmönnum Siglingamálastofnunar eða löggæslunni. 

Hafi skip hleðslumerkjaskírteini, útgefið af þar til bærum erlendum stjórnvöldum í ríki 

sem er aðili að gildandi alþjóðasamþykkt um hleðslumerki eða viðurkenndu flokkunarfé- 

lagi, getur siglingmálastjóri veitt því íslenskt hleðslumerkjaskírteini í þess stað, án þess að 

láta mælingu þá eða skoðun, er með þarf til ákvörðunar hleðslumerkja, fara fram.
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25. gr. 
Um fermingu, flutning og affermingu farms að öðru leyti setur ráðherra reglur. 
Um flutning á hættulegum varningi og lausu korni skal farið eftir alþjóðareglum. 

VII. KAFLI 

Um farbann. 
26. gr. 

Starfsmenn Siglingamálastofnunar geta hindrað för skips skv. 15. gr. uns úrlausn er 
fengin. 

Sé skipi lagt úr höfn án þess að hafa gilt haffærisskírteini eða leiki rökstuddur grunur á 
að það standi til eða skip er annars óhaffært á ferð skal viðkomandi umdæmisstjóri leggja 
farbann á skipið. 

Ef umdæmisstjóri hefur lagt farbann á skip skal það þegar í stað tilkynnt skipstjóra og, 
ef hentugt þykir, útgerðarmanni. Tilkynningin skal vera skrifleg. Ástæður fyrir banni skulu 
tilgreindar svo og skilyrði fyrir því að banni verði aflétt. Skýrslu um málið ásamt 
nauðsynlegum upplýsingum skal senda siglingamálastjóra og loks skal lögreglustjóra, 
hafnar- og tollyfirvöldum á staðnum svo og starfsmönnum Landhelgisgæslu Íslands skýrt frá 
banninu, enda ber þessum aðilum hverjum á sínu sviði að veita fulltingi sitt til þess að banni 
verði framfylgt. 

21. gr. 

Siglingamálastjóri skal fella farbann skips úr gildi ef hann telur það ekki á rökum reist, 
en telji hann bannið nægilega rökstutt staðfestir hann það og sendir skipstjóra eða eftir 
atvikum útgerðarmanni rökstuddan úrskurð sinn. 

Telji siglingamálastjóri gögn skorta sér hann um að þeirra verði aflað. 

28. gr. 
Skipstjóri eða útgerðarmaður getur kært farbann fyrir siglingadómi. 

VIII. KAFLI 

Siglingadómur. 

29. gr. 

Siglingadómur hefur aðsetur í Reykjavík og er skipaður þannig: 
Dómsmálaráðherra skipar formann dómsins og varaformann til sex ára í senn. Þeir 

skulu fullnægja sömu skilyrðum og hæstaréttardómarar. 

Dómsmálaráðherra skipar tólf meðdómendur og sex varameðdómendur alla til sex ára í 

senn. Þeir skulu fullnægja skilyrðum þeim er hér segir: 
1. Tveir skulu vera eða hafa verið starfandi skipstjórar, annar þeirra á kaupskipi í 

utanlandssiglingum. 
2. Tveir skulu vera eða hafa verið starfandi yfirvélstjórar á skipi. 
3. Tveir skulu vera eða hafa verið sjómenn, án þess þó að vera eða hafa verið skipstjórar, 

stýrimenn eða loftskeytamenn síðast liðin fimm ár. 

„ Tveir skulu vera sérfróðir um smíði skipa. 

. Tveir skulu vera sérfróðir um smíði véla. 
Tveir skulu vera sérfróðir um firðtæki. 

Einn varamann skal skipa fyrir hverja starfsgrein. 
Embættis- og sýslunarmenn Siglingamálastofnunar geta ekki verið dómendur. 

ON
 

m
r



Nr. 51 138 30. mars 1987 

Fastir dómendur eru formaður dómsins, annar þeirra skipstjóra sem tilnefndir hafa 
verið og annar sjómannanna (sbr. 3. tölul.). 

Formaður dómsins kveður fasta dómendur úr flokki hinna skipuðu dómenda og gildir 
sú kvaðning þar til dómurinn er skipaður næst. 

Í meðferð hvers máls taka þátt hinir föstu dómendur og tveir úr flokki aukadómend- 
anna, valdir í hvert skipti af föstu dómendunum eftir því hverrar sérþekkingar er þörf. 

Dómendur siglingadóms skulu auk framangreindra skilyrða fullnægja kröfum þeim sem 
gerðar eru um almenn og sérstök dómaraskilyrði samkvæmt lögum. 

30. gr. 
Verkefni siglingadóms eru: 

1. Að skera úr um hvort skoðun á skipi skuli fram fara, annast yfirskoðunargerðir og 
kveðja yfirskoðunarmenn eins og nánar greinir í 16. gr. 

2. Að skera úr um hvort farbann skuli lagt á skip og dæma um gildi farbanns svo sem getið 
er í 28. gr. 

3. Að fara með dómstörf í opinberum málum út af sjóslysum eða brotum á lögum þessum 
ef saksóknari telur mál sérstaklega mikilvæg. Þegar máli er þannig vísað til siglingadóms 
getur hann farið með rannsókn í því hvort heldur af sjálfsdáðum eða að beiðni sak- 
sóknara. 

Um refsimál sem höfðað er fyrir siglingadómi fer að hætti opinberra mála, þó þannig að 

mál skal jafnan sæta sókn og vörn. 

31. gr. 
Áður en saksóknari ákveður höfðun opinbers máls út af brotum á lögum þessum skal 

hann jafnan leita umsagnar siglingamálastjóra. Ber siglingamálastjóra að láta í té rökstudda 
umsögn og tillögur svo fljótt sem verða má. 

Dómstólar skulu láta Siglingamálastofnun í té eftirrit dóma, dómsgerða og annarra 
gagna í málum út af brotum á lögum þessum. 

32. gr. 
Málum, sem höfðuð eru skv. 16. gr. eða 28. gr. laga þessara, skal beint gegn 

siglingamálastjóra. Þeim skal hraða svo sem kostur er. Sérstaklega skal hraða máli þegar 

úrskurða skal um farbann. Þeim úrskurði, sem skal vera rökstuddur, verður ekki áfrýjað. 
Frestir reiknast sem aðilar væru búsettir innan sömu þinghár. Um málið fer að öðru 

leyti sem venjuleg sjódómsmál. 
Skaðabótamál vegna ólöglegs farbanns ber undir almenna dómstóla. 

Bótaréttur gegn ríkissjóði fellur niður ef mál er eigi höfðað innan tveggja mánaða frá 

því er siglingadómur hefur kveðið á um gildi farbanns. 

33. gr. 

Fastir dómendur siglingadóms skulu launaðir á sama hátt og fastir dómendur í 
félagsdómi. 

Laun aukadómenda ákveða hinir föstu dómendur eftir málavöxtum hverju sinni. 
Skrifstofukostnaður siglingadóms, ferðakostnaður og önnur nauðsynleg útgjöld 

greiðast eftir reikningi er dómsmálaráðherra úrskurðar.
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IX. KAFLI 

Gjöld. 
34. gr. 

Fyrir skoðun á skipum og búnaði þeirra, mælingu á skipum, útgáfu skírteina, samþykkt 
smíðauppdrátta og aðrar skoðanir skal eigandi greiða gjöld til ríkissjóðs samkvæmt 
reglugerð er ráðherra setur. Þar skulu einnig sett ákvæði um fyrirkomulag innheimtu 

gjaldanna. 
Gjöldunum fylgir lögveð í skipi, jafnsett lögveði fyrir lestagjaldi, í eitt ár frá því er gjald 

var kræft. 
Siglingamálastofnun ríkisins er heimilt að halda eftir haffærisskírteini að lokinni skoðun 

ef gjöld skv. 1. mgr. eru ekki greidd. 

35. gr. 
Telji gjaldandi gjald ranglega krafið eða of hátt getur hann leitað til siglingamálastjóra 

sem úrskurðar um gjaldtöku. Gjaldandi getur þó á næstu þremur mánuðum frá því er 
honum varð kunnugt um úrskurðinn skotið honum til dómstóla. 

Siglingamálastjóri er í fyrirsvari fyrir ríkissjóð í framangreindum málum. 
Réttargjöld í málum samkvæmt þessari grein eru hin sömu og í einkamálum. 

X. KAFLI 

Um refsingar, sviptingu réttinda o.fl. 

36. gr. 
Ef eigandi skips, skipasmíðastöð, verkstæði, skipstjóri eða annar yfirmaður skips brýtur 

í verki eða með vítaverðri vanrækslu gegn fyrirmælum í lögum þessum eða reglum settum 

samkvæmt þeim varðar það sektum eða varðhaldi. 

37. gr. 
Um brot skv. 36. gr. skal beitt reglum almennra hegningarlaga um hlutdeild. 
Nú er brot framið með verknaði sem refsiverður er samkvæmt almennum hegningar- 

lögum og skal þá einnig beita viðeigandi ákvæðum þeirra. 

38. gr. 

Þegar um brot er að ræða skv. 36. gr. má svipta sökunaut rétti til skipstjórnar, 
stýrimennsku, vélstjórnar eða fjarskiptastarfa um ákveðinn tíma er eigi sé skemmri en þrír 
mánuðir. 

Nú er brot að öðru leyti sérstaklega stórfellt eða ítrekað og skal þá beita réttindasvipt- 

ingu í sex mánuði og allt að fimm árum eða ævilangt. 

39. gr. 
Svipting réttinda skv. 38. gr. skal gerð með dómi. Sá er réttindum hefur verið sviptur 

skal afhenda lögreglunni réttindaskírteini sitt. 

Réttindasvipting skal tilkynnt öllum lögreglustjórum á landinu. 

40. gr. 

Þegar tvö ár að minnsta kosti eru liðin frá því að réttindasvipting var dæmd getur 
samgönguráðherra, ef sérstakar ástæður mæla með því, veitt dómfellda réttindin aftur, enda 
þótt sá tími, sem tilgreindur er í dóminum, sé eigi liðinn. 

Endurveiting réttinda skv. 1. mgr. er þó því aðeins heimil að siglingamálastjóri og 

siglingadómur mæli með því.
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41. gr. 

Sektir fyrir brot gegn lögum þessum renna í ríkissjóð. Þeim fylgir lögveð í skipi og 
búnaði þess jafnsett lögveði fyrir lestagjaldi. 

Aðför skal reynd fyrir sekt áður en til afplánunar kemur. 

Við ákvörðun sekta skal hafa hliðsjón af efnahag sökunauts. 

42. gr. 
Lög þessi raska í engu ákvæðum áfengislaga að því er snertir viðurlög ef menn eru undir 

áhrifum áfengis við störf sín. 

KI. KAFLI 

Um gildistöku laganna o.fl. 

43. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt falla úr gildi lög nr. 52 12. maí 1970, ásamt síðari 

breytingum, svo og önnur þau ákvæði sem eigi fá samrýmst lögum þessum. 

Gjört í Reykjavík, 30. mars 1987. 

Steingrímur Hermannsson. Þorvaldur Garðar Kristjánsson. Magnús Thoroddsen. 

(L.S.)   
Matthías Bjarnason. 
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LÖG 
um opinber innkaup. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍSLANDS 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki voru: 

1. gr. 

Tilgangur þessara laga er að tryggja hagkvæmni í rekstri ríkisins að því er varðar kaup á 

vörum og þjónustu til rekstrar og framkvæmda. Opinber innkaup heyra undir fjármálaráðu- 
neytið. 

2. gr. 

Yfirstjórn opinberra innkaupa er falin sérstakri stjórn sem er skipuð þremur mönnum. 
Fjármálaráðherra skipar stjórnina til tveggja ára í senn. 

3. gr. 

Á vegum ríkisins skal rekin innkaupastofnun sem starfar samkvæmt ákvæðum 1. gr. 

Stjórn opinberra innkaupa er jafnframt stjórn innkaupastofnunarinnar. Innkaupastofnunin 
annast innkaup fyrir allar stofnanir og fyrirtæki ríkisins. Fjármálaráðherra getur þó að
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fenginni umsögn stjórnarinnar heimilað einstökum ríkisstofnunum eða fyrirtækjum að 
annast eigin innkaup. Ríkisstofnanir (innkaupadeildir ríkisstofnana) skulu haga viðskiptum 
sínum í samræmi við ákvæði þessara laga og hlíta fyrirmælum stjórnar opinberra innkaupa. 

4. gr. 

Fjármálaráðherra skipar forstjóra til fjögurra ára í senn að fenginni umsögn stjórnar. 
Forstjóri ræður starfslið í samráði við stjórn stofnunarinnar. 

9. gr. 

Innkaupastofnun ríkisins annast innkaup á vörum og þjónustu fyrir ríkisstofnanir og 

ríkisfyrirtæki, rannsakar sameiginlegar þarfir á vörum og þjónustu og beitir sér fyrir 

samræmdum innkaupum á vörum til þarfa ríkisins. Einnig skal stofnunin láta í té 
viðskiptalega aðstoð og leiðbeiningar um einstök vörukaup eftir því sem þörf gerist. 
Stofnunin ráðstafar eigum ríkisins sem ekki er lengur þörf fyrir. 

6. gr. 

Innkaupastofnunin skal viðhafa þá meginreglu að kaupa ekki inn aðrar vörur en þær 

sem fyrir fram er vitað að ríkisstofnanir þarfnist eða þær hafa pantað hjá stofnuninni. Þeirri 

meginreglu skal fylgt að bjóða út kaup á vörum og þjónustu til rekstrar og fjárfestingar. Skal 
tilboða leitað með hæfilegum fyrirvara. Jafnan skal tekið því boði sem hagkvæmast er miðað 
við verð, vörugæði, afgreiðslu og aðra skilmála. Skylt er að veita tilbjóðendum upplýsingar 

um hvaða tilboði er tekið og hvers vegna. 

7. gr. 

Innkaupastofnunin selur eða útvegar ríkisstofnunum og fyrirtækjum allar vörur á 
kostnaðarverði að viðbættri þóknun samkvæmt gjaldskrá sem fjármálaráðherra setur að 
fengnum tillögum stjórnar. Gjaldskráin miðast við að þóknunin standi undir rekstri 
stofnunarinnar. 

8. gr. 

Stofnuninni er eigi heimilt að binda fjármuni umfram fjárútvegun einstakra ríkisstofn- 
ana í kaupum á vörum og þjónustu nema til komi heimild fjármálaráðuneytis. 

9. gr. 
Á grundvelli laga þessara setur ráðherra reglugerð um opinber innkaup og starfshætti 

Innkaupastofnunar ríkisins og innkaupadeilda. 

10. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1988 og falla þá úr gildi lög nr. 72/1947, um 

Innkaupastofnun ríkisins. 

Gjört í Reykjavík, 30. mars 1987. 

Steingrímur Hermannsson. Þorvaldur Garðar Kristjánsson. Magnús Thoroddsen. 

(L.S.)   
Þorsteinn Pálsson.
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LÖG 
um skipulag á fólksflutningum með langferðabifreiðum. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍSLANDS 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki voru: 

1. gr. 
Leyfi samgönguráðuneytisins þarf til að hafa með höndum í atvinnuskyni fólksflutninga 

með bifreiðum sem rúma níu farþega eða fleiri. 
Leyfi þarf og til að hafa á hendi reglubundna fólksflutninga með bifreiðum sem rúma 

þrjá til átta farþega. 
Með reglubundnum fólksflutningum er í lögum þessum átt við fastar ferðir á ákveðinni 

leið samkvæmt fyrir fram birtri áætlun einu sinni eða oftar í viku allt árið eða hluta þess. 
Með óreglubundnum fólksflutningum er átt við aðra fólksflutninga en reglubundna. 

2. gr. 
Leyfi skv. 1. gr. eru þrenns konar: 

. Sérleyfi felur í sér leyfi til reglubundinna fólksflutninga. 
2. Leyfi til hópferða felur í sér leyfi til óreglubundinna fólksflutninga þar sem greitt er 

ákveðið heildargjald fyrir þjónustu ökutækisins án tillits til nýtingar þess. 
3. Leyfi til sætaferða felur í sér leyfi til óreglubundinna fólksflutninga á ákveðinni leið þar 

sem seld eru einstök sæti. 

þu
 

3. gr. 
Leyfi þarf ekki til ferða með starfsfólk að og frá vinnustað á kostnað vinnuveitanda með 

eigin bifreiðum hans og til aksturs skólabarna úr og í skóla. 

4. gr. 

Sjö manna nefnd, skipulagsnefnd fólksflutninga, skal skipuð til að vera samgönguráð- 
herra til ráðuneytis um leyfisveitingar og önnur þau mál sem þessum flutningum tilheyra og 
nánar eru tilgreind í reglugerð eða ráðherra óskar eftir áliti nefndarinnar á. 

Nefndin skal skipuð einum fulltrúa tilnefndum af Alþýðusambandi Íslands, einum 

fulltrúa tilnefndum af Búnaðarfélagi Íslands, einum fulltrúa tilnefndum af Félagi hópferða- 
leyfishafa, einum fulltrúa tilnefndum af Félagi sérleyfishafa og einum fulltrúa tilnefndum af 

Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Samgönguráðherra skipar tvo menn án tilnefningar og 
skal annar þeirra jafnframt vera formaður. 

Varamenn skulu skipaðir á sama hátt. 
Nefndin skal skipuð til fjögurra ára í senn. 
Nefndin kýs sér sjálf varaformann og ritara. Þóknun fyrir störf hennar greiðast úr 

ríkissjóði.
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5. gr. 
Sérleyfi til fólksflutninga er háð eftirgreindum skilyrðum: 

a. Að sérleyfið gildi í fimm ár á tiltekinni leið og sé óframseljanlegt. 
b. Að sérleyfið gildi fyrir ákveðinn fjölda og stærð bifreiða á leiðinni. 
c. Að ferðatíðni og gjaldskrá sé samþykkt af ráðuneytinu. 

Leysa má sérleyfishafa frá skilyrðum skv. a-lið séu til þess rökstuddar ástæður að mati 
skipulagsnefndar fólksflutninga og ráðuneytisins. 

Ráðuneytið getur, að fengnum meðmælum skipulagsnefndar fólksflutninga, veitt sér- 
leyfi til skemmri tíma en fimm ára en þó aldrei skemur en til eins árs í senn. 

Enn fremur er heimil endurskoðun b- og c-liða svo oft sem þurfa þykir. 

Sérleyfin skulu gefin út af samgönguráðuneytinu. 

Þeir sérleyfishafar, er sérleyfi hafa áður haft, skulu að jafnaði sitja fyrir um 
endurveitingu sérleyfa á viðkomandi leiðum ef þeir aðilar sækja um þau og hafa að 
undanförnu rækt sérleyfisaksturinn vel að dómi skipulagsnefndar fólksflutninga. 

Samgönguráðherra getur sagt upp sérleyfi innan fimm ára tímabilsins ef fyrirhugaðar 

eru verulegar skipulagsbreytingar innan ákveðinna svæða sem viðkomandi sveitarfélög 
standa sameiginlega að. Slíkur uppsagnarfrestur skal þó ekki vera skemmri en tvö ár. 

6. gr. 
Skipulagsnefnd skal gera tillögur til samgönguráðherra um veitingu réttinda til 

hópferðaaksturs. 
Réttindin skulu hljóða á nafn eiganda bifreiðar eða bifreiða. Tilgreina skal skráningar- 

númer, stærð, gerð og aldur bifreiðar. Bifreið, sem hópferðaleyfi hefur verið gefið út fyrir, 
má eingöngu nota til fólksflutninga meðan leyfið gildir. 

Við veitingu slíkra leyfa í fyrsta sinn skulu þau gilda í eitt ár. Við endurveitingu mega 
leyfin gilda í allt að fimm árum. 

Hópferðaleyfi skulu gefin út af samgönguráðuneytinu og eru óframseljanleg. 
Sérleyfi til fólksflutninga skv. 5. gr. gildir jafnframt sem hópferðaleyfi án sérstakrar 

umsóknar. 
Samgönguráðuneytinu er heimilt eftir beiðni frá heildarsamtökum eigenda hópferða- 

bifreiða og/eða sérleyfishafa að setja með reglugerð ákvæði um starfsemi og fjölda bifreiða 

til hópferðaflutninga, enda liggi fyrir rökstutt álit skipulagsnefndar fólksflutninga. 
Þeir hópferðaleyfishafar, er hópferðaleyfi hafa áður haft, skulu að jafnaði fá endur- 

veitingu ef þeir sækja um hana og hafa áður rækt hópferðastarfsemi sína vel að dómi 
skipulagsnefndar fólksflutninga. 

1. gr. 
Að fengnum meðmælum skipulagsnefndar fólksflutninga getur ráðuneytið veitt ferða- 

félögum, ferðaskrifstofum eða öðrum aðilum, sem hafa með höndum þjónustu við 
ferðafólk, leyfi til að auglýsa eða starfrækja sætaferðir þar sem seld eru einstök sæti í alla 
ferðina eða meginhluta hennar þó að ekki sé um sérleyfisferðir að ræða. Bifreiðar, sem 
notaðar eru til slíkra ferða, skulu hafa hóp- eða sérleyfisréttindi. Um gildistíma slíkra leyfa 
skal ráðuneytið taka sérstaka ákvörðun hverju sinni í samráði við skipulagsnefnd. 

Umsóknir skulu vera skriflegar þar sem tilgreind er starfsemi þess sem sækir um leyfið 

og rökstudd nauðsyn slíkra ferða í tengslum við hana. Enn fremur skal tilgreina fyrirhugaðar 

leiðir, brottfararstaði, brottfarartíma, ferðatíðni og annað er máli skiptir.
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Setja skal reglur um hvaða skyldur slíkir leyfishafar skulu uppfylla. 
Við umfjöllun beiðnanna skal skipulagsnefnd eftir föngum meta áhrif þessarar 

starfsemi á sérleyfisferðir um sömu svæði. 

8. gr. 
Sérleyfi til fólksflutninga með strætisvögnum í kaupstöðum skal veitt að fengnum 

tillögum hlutaðeigandi bæjarstjórnar. 
Nú ákveður bæjarstjórn að bærinn taki í sínar hendur rekstur strætisvagna innan 

lögsagnarumdæmisins sem áður hefur verið veitt sérleyfi til og er þá skylt að veita 
bæjarstjórn einkaleyfi til þess þegar tímabil sérleyfishafa er útrunnið, enda hafi bæjarstjórn 
sótt um það eigi síðar en sex mánuðum áður en sérleyfið fellur úr gildi. 

Við veitingu einkaleyfis er ráðherra heimilt að fengnum meðmælum skipulagsnefndar 
fólksflutninga að binda einkaleyfið því skilyrði að einkaleyfishafinn skuli skuldbundinn að 
kaupa þær fasteignir og bifreiðar, sem notaðar höfðu verið til reksturs á viðkomandi leið og 
teljast nauðsynlegar til hans, á verði sem samkomulag verður um milli aðila. Náist ekki 
samkomulag um verð skal það ákveðið með mati þriggja dómkvaddra manna. 

9. gr. 
Samgönguráðherra getur með reglugerð kveðið nánar á um einstök ákvæði í lögum 

þessum. 

10. gr. 

Brjóti leyfishafar á einhvern hátt lög þessi eða reglugerðir, sem settar kunna að verða 

samkvæmt þeim, er ráðherra heimilt, samkvæmt tillögum skipulagsnefndar fólksflutninga, 
að svipta þá viðkomandi réttindum þegar í stað. 

11. gr. 

Brot gegn lögum þessum og reglugerðum, er settar kunna að verða samkvæmt þeim, 
varða sektum nema þyngri refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum og skal fara með slík 

mál að hætti opinberra mála. 

12. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt eru úr gildi numin lög nr. 29 23. mars 1983, um 

skipulag á fólksflutningum með langferðabifreiðum. 

Gjört í Reykjavík, 30. mars 1987. 

Steingrímur Hermannsson. Þorvaldur Garðar Kristjánsson. Magnús Thoroddsen. 

(L.S.) 
  

Matthías Bjarnason.
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LOG 

um breytingu á lögum nr. 67/1971, um almannatryggingar, 

með síðari breytingum. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍSLANDS 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki voru: 

1. gr. 

4. mgr. 19. gr. laganna orðast svo: 

Þá er og heimilt að greiða frekari uppbót á elli- og örorkulífeyri, svo og örorkustyrk, 
barnaðrorkustyrk og framfærslukostnað skv. 10. gr. laga nr. 41/1983, vegna kaupa á bifreið 
sem bótaþega er nauðsyn að hafa vegna hreyfihömlunar ef sýnt er að bótaþegi geti ekki 

komist af án uppbótarinnar. Sama gildir um rekstur bifreiða eigi í hlut elli- og örorkulífeyris- 

þegar og örorkustyrkþegar. 

2. gr. 

B-liður 1. mgr. 39. gr. laganna orðast svo: 
Að veita styrk til öflunar hjálpartækja og bifreiða sem nauðsynlegar eru vegna 

hamlaðrar líkamsstarfsemi eða vöntunar líkamshluta. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Ákvæði til bráðabirgða. 
Lög þessi taka einnig til þeirra sem fengu úthlutun leyfa til tollaívilnunar árið 1986 

vegna kaupa á bifreið. 

Gjört í Reykjavík, 31. mars 1987. 

Steingrímur Hermannsson. Þorvaldur Garðar Kristjánsson. Magnús Thoroddsen. 

(L.S.) 
  

Ragnhildur Helgadóttir. 

A 10
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TOLLALÖG. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍSLANDS 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki voru: 

I. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

1. gr. 

Í lögum þessum og reglugerðum settum samkvæmt þeim skulu eftirfarandi orð og 
orðasambönd skilgreind svo: 
Ráðherra: Fjármálaráðherra, nema annars sé getið. 
Tollyfirvald: Ríkistollstjóri, tollgæslustjóri og tollstjórar. 
Aðaltollhöfn: Staður þar sem för í utanlandsferðum mega fá fyrstu og síðustu afgreiðslu hér 

á landi og þar sem hvers konar tollmeðferð vöru má fara fram, sbr. 28. gr. 
Tollhöfn: Staður þar sem ferma má og afferma ótollafgreiddar vörur, geyma og tollafgreiða 

slíkar vörur án sérstakrar heimildar, sbr. 28. gr. 
Farartæki: Sérhvert tæki sem nota má til flutnings á vörum. 
Skip: Sérhvert fljótandi farartæki. 
Flugfar: Sérhvert fljúgandi farartæki. 
Far: Skip eða flugfar. 
Aðkomufar: Far sem kemur frá útlöndum og ekki hefur fengið fyrstu aðkomuafgreiðslu í 

þeirri ferð. Aðkomufar skoðast einnig far sem tekið hefur við vörum eða mönnum utan 
tollhafnar úr öðru fari sem er í utanlandsferðum eða hefur haft önnur þess háttar sam- 
skipti við slík för. 

Far í utanlandsferðum: Far sem flytur ótollafgreidda vöru frá útlöndum eða ferð þess er gerð 
til að lesta vöru til útlanda. 

Aðkomuafgreiðsla fars: Þegar stjórnandi fars hefur afhent tollgæslunni tilskilin gögn og 
fengið leyfi hennar til samskipta skv. 3. mgr. S1. gr. 

Innflytjandi eða útflytjandi: Hver sá sem með lögmætum hætti getur ráðstafað vöru til 
tollmeðferðar hjá tollyfirvaldi. 

Vara eða sending: Hver sá hlutur sem tollmeðferð getur hlotið samkvæmt tollskrá. 
Tollur: Gjald sem innheimt er af vöru samkvæmt tollskrá. 
Tollverð: Verðmæti vöru til nota við álagningu tolls á innflutta vöru. 
Aðflutningsgjöld og útflutningsgjöld: Tollur svo og aðrir skattar og gjöld sem greiða ber við 

tollmeðferð vöru. 
Tollafgreiðsla vöru: Þegar tollyfirvald hefur heimilað afhendingu vöru til nota innanlands 

eða til útflutnings. 
Tollvörugeymsla: Almenn tollvörugeymsla, tollfrjáls forðageymsla og tollfrjáls verslun. 
Frísvæði: Lokað svæði, sem tollyfirvöld annast tolleftirlit með, þar sem geyma má 

ótollafgreiddar vörur og reka iðnað, umpökkun, aðvinnslu og verslun með þær. 

Vara telst tekin til tollmeðferðar þegar eitthvert eftirtalinna tilvika (a-d) á við: 
a. Tollyfirvald hefur tekið við skjölum þeim varðandi vöru eða sendingu sem afhenda ber 

vegna tollmeðferðarinnar, enda fullnægi þau að öllu leyti skilyrðum sem þurfa að 
vera fyrir hendi til þess að unnt sé að heimila afhendingu vörunnar þegar í stað.
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b. Vara eða sending hefur verið skráð samkvæmt 3. mgr. 53. gr. og tollyfirvald heimilað 
afhendingu hennar. 

c. Tollyfirvald hefur heimilað afhendingu vöru eða sendingar án eða gegn tryggingu. 

d. Tollyfirvald hefur tilkynnt innflytjanda að vara eða sending verði seld á uppboði eða 
gert ráðstafanir til þess að selja vöru á uppboði ef ekki næst til innflytjanda til lúkningar 
tolli eða öðrum gjöldum sem innheimt eru vegna innflutnings, sbr. 111. gr. 

11. KAFLI 

Tollskyldir aðilar. 

Almenn tollskylda. 

2. gr. 

Hver sá sem flytur vöru til landsins til endursölu, afhendingar án endurgjalds eða eigin 
nota eða ábyrgur verður um greiðslu tolla samkvæmt ákvæðum þessara laga er tollskyldur, 

sbr. þó 3. gr., og skal greiða toll af hinni innfluttu vöru, nema annað sé tekið fram í tollskrá. 

Takmörkuð tollskylda. 
3. gr. 

Þessir aðilar skulu ekki greiða toll af innfluttum vörum með þeim takmörkunum þó sem 
að neðan greinir: 

1. Forseti Íslands og maki hans skulu undanþegin greiðslu tolla af vörum sem hann flytur 

inn til eigin nota eða honum eru sendar að gjöf. 

2. Sendiráð, sendiræðismannsskrifstofur, sendierindrekar og sendiræðismenn erlendra 

ríkja. 
3. Kjörræðismenn erlendra ríkja að því er varðar tilteknar skrifstofuvörur, sbr. 2. mgr. 
4. Aðilar sem undanþegnir eru tollskyldu með sérstökum lögum. 

Ráðherra setur nánari reglur um tollfrelsi samkvæmt þessari grein og má binda tollfrelsi 
þeirra aðila sem um ræðir í 2. og 3. tölul. 1. mgr. því skilyrði að viðkomandi ríki sé aðili að 

Vínarsamningnum um stjórnmálasamband, sbr. lög nr. 16/1971, um aðild Íslands að 
alþjóðasamningi um stjórnmálasamband, Vínarsamningi um ræðissamband, sbr. lög nr. 

4/1978, um aðild Íslands að alþjóðasamningi um ræðissamband, eða íslenskir sendimenn og 

sendisveitir njóti sams konar tollfrelsis hjá viðkomandi ríki. 

TI. KAFLI 

Tollskyldar vörur, undanþágur o.fl. 

Tollskyldar vörur og tollskrá. 
4. gr. 

Af öllum vörum sem fluttar eru inn á tollsvæði ríkisins skal greiða toll, nema annað sé 

tekið fram í lögum þessum eða öðrum sérstökum lögum. 

Tollur skal lagður á tollverð vöru eða sendingar eins og það er ákveðið samkvæmt 

ákvæðum 8.-10. gr. og vera eins og fyrir er mælt í tollskrá. Við flokkun vara til tollskyldu 
skal farið eftir þeim túlkunarreglum sem þar greinir.
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Tollfrjálsar vörur. 
5. gr. 

Auk þeirra vara sem tollfrjálsar eru samkvæmt beinum fyrirmælum í tollskrá skulu 

eftirtaldar vörur vera tollfrjálsar: 
1. 

10. 

Fylgifé fars sem kemur hingað til lands frá útlöndum og er að mati tollyfirvalds ekki 
umfram það sem hæfilegt má teljast með tilliti til stærðar fars og ferða þess, enda verði 

fylgiféð ekki flutt úr viðkomandi fari. 
Hæfilegar vistir og aðrar nauðsynjar í fari sem er í utanlandsferðum, enda verði þær 
áfram í farinu til neyslu og notkunar áhafnar og farþega. 

. Vörur sem ekki á að flytja hér úr fari en eiga að fylgja því aftur til útlanda. Sama gildir 

um vöru sem send er hingað til umflutnings. 
Venjulegur farangur áhafnar fars sem kemur hingað til lands frá útlöndum, enda sé að 
mati tollyfirvalds um hæfilegan fatnað og aðrar ferðanauðsynjar til eigin notkunar 
áhafnar í fari að ræða. 
Venjulegur farangur ferðamanna sem koma hingað til lands frá útlöndum, enda sé að 
mati tollyfirvalds um hæfilegan fatnað og aðrar ferðanauðsynjar til eigin nota þeirra á 
ferðalaginu að ræða. 
Fatnaður og aðrar ferðanauðsynjar hér búsettra manna sem látist hafa erlendis. 
Heimilismunir manna sem flytja búferlum hingað til lands, enda hafi viðkomandi haft 

fasta búsetu erlendis í a.m.k. eitt ár áður en hann flutti til landsins. Undanþágu 
samkvæmt þessum tölulið má að öðru leyti takmarka við vöruflokka eða hámarksverð 
og skal þá tekið tillit til dvalartíma erlendis, fjölskyldustærðar og annarra aðstæðna. 
Ökutæki og önnur farartæki, vélknúin, teljast ekki til heimilismuna í þessu sambandi. 

Heiðursmerki veitt af erlendum ríkjum svo og verðlaun fyrir íþróttaafrek og önnur afrek 

sem unnin eru erlendis. 
Vörur sem endursendar eru hingað frá útlöndum vegna þess að þær seldust ekki þar eða 
endursendar eru hingað frá útlöndum af öðrum orsökum og færðar séu að mati 
tollyfirvalds fullnægjandi sönnur fyrir því að um sé að ræða vörur útfluttar héðan. 

Endursendar tómar umbúðir, enda séu að mati tollyfirvalds færðar fullnægjandi sönnur 
fyrir því að um sé að ræða umbúðir utan af vörum útfluttum héðan. 
Ráðherra getur sett nánari reglur um tollfrelsi samkvæmt þessari grein. 

Undanþágu-, lækkunar- og samræmingarheimildir. 

6. gr. 
Ráðherra er heimilt: 

. Að láta koma til framkvæmda ákvæði í fríverslunar- og milliríkjasamningum og 
viðaukum og bókunum sem teljast óaðskiljanlegur hluti þeirra eða fella ákvarðanir um 
framkvæmd þeirra úr gildi sé ákvæðum þeirra breytt, forsendur breytist eða þeir falli úr 

gildi. Þegar heimild þessari er beitt skal jafnframt heimilt að lækka almennan toll í dálki 

A í tollskrá í allt að 5% þegar um hráefni eða efnivöru er að ræða en í allt að 10% í 

öðrum tilvikum. Verði ákvörðun felld úr gildi skal almennur tollur í dálki A í tollskrá 

taka gildi. 
Að ákveða að sameina megi í eitt tollskrárnúmer vörur sem falla í mismunandi 

tollskrárnúmer og fluttar eru til landsins í smásendingum. Undanþágu samkvæmt 

þessum tölulið má að öðru leyti takmarka við ákveðna vöruflokka eða hámarksverð- 

mæti og að greidd verði af þeim gjöld miðuð við tolltaxta þess tollskrárnúmers sem 

verðmætasti hluti sendingarinnar fellur undir. 

. Að fella niður eða endurgreiða toll af vöru sem endurseld er til útlanda.
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Pa 
- Að heimila tollfrjálsan innflutning á vörum sem aðeins verða hér til sýningar eða 

flutnings um stundarsakir, svo og á vélum, tækjum og öðrum áhöldum sem aðeins eru 
send hingað til reynslu um stuttan tíma. 

- Að heimila tollfrjálsan innflutning um stuttan tíma á tækjum, verkfærum og öðru þvílíku 

sem vísindamenn, vísindaleiðangrar, listamenn, verkfræðingar, iðnaðarmenn, björgun- 
arleiðangrar og aðrir slíkir hafa meðferðis frá útlöndum til afnota hér við athuganir 
sínar, rannsóknir og starfsemi. 

- Að fella niður toll af vöru sem er send hingað til viðgerðar eða annarrar aðvinnslu, enda 

verði hún flutt úr landi aftur. 

- Að heimta ekki toll af bifreiðum og bifhjólum sem skráð eru erlendis og flutt eru til 
landsins af mönnum sem þar hafa haft fasta búsetu í a.m.k. eitt ár og hafa ekki jafnframt 
átt lögheimili hér á landi. Gildir undanþága þessi í einn mánuð frá komu ökutækis til 

landsins. Heimilt er þó að ákveða lengri gildistíma eða framlengja hann um allt að þrjá 
mánuði í senn, allt að tólf mánuðum alls, enda færi viðkomandi fyrir tollstjóra fullgildar 
sönnur á að hann fullnægi eftirtöldum skilyrðum: 
a. Hann hafi hvorki launaða atvinnu hér á landi né reki hér atvinnufyrirtæki. 
b. Hann hafi ekki tekið sér búsetu hér á landi. 
c. Hann hafi ekki flutt búslóð sína hingað til lands. 

Nú uppfyllir viðkomandi ekki framangreind skilyrði til framlengingar undanþágu 
frá greiðslu tolls og er þá heimilt samt sem áður að framlengja hana um allt að þrjá 
mánuði í senn, allt að tólf mánuðum alls frá komu ökutækis til landsins, gegn greiðslu 
sérstaks gjalds sem ákveða má sem hundraðshluta á mánuði af tollverði viðkomandi 
ökutækis eða fast gjald sem miða skal við afskriftartíma ökutækis. Þó skulu aðilar sem 
tekið hafa sér fasta búsetu hér á landi eða flutt búslóð sína til landsins greiða þegar toll 
af ökutækjum og öðrum farartækjum sem eru vélknúin. Óski viðkomandi þess má 

heimila greiðslu gjalda með skuldarviðurkenningu og fullnægjandi ábyrgð, enda skulu 
þá greiddir af lánuðum tollum þeir vextir sem ákveðnir verði af ráðherra með reglugerð. 

Undanþága þessi er að öðru leyti háð því að viðkomandi skuldbindi sig til að hlíta 
eftirtöldum almennum skilyrðum: 
a. Hann aki ökutækinu sjálfur, maki hans eða launaðir ökumenn hans, útlendir eða 

innlendir. 
b. Ökutækið verði ekki lánað, leigt eða notað til neins konar flutnings gegn greiðslu eða 

endurgjaldi. 

c. Hann hafi ökutækið með sér til útlanda þegar hann fer þangað. Ökutæki skal þó ætíð 
annaðhvort endurútflutt eða tollafgreitt þegar að tólf mánuðum liðnum frá því að 
það var flutt hingað til lands. 

d. Hann hlíti nánari reglum sem ráðherra setur um ökutæki þessi og eftirlit með þeim. 

Ef framangreind skilyrði eru rofin eða forsendur fyrir undanþágu frá greiðslu 

gjalda falla niður að dómi toll- eða lögreglustjóra mega þeir taka viðkomandi ökutæki 

þegar í stað úr umferð og tollstjóri láta selja ökutækið á opinberu uppboði til lúkningar á 
tolli, kostnaði og vöxtum skv. 2. mgr., sem reiknast frá og með komudegi flutningsfars, 
eða hlutast til um endurútflutning þess á kostnað innflytjanda. 

Ákvæði töluliðar þessa gilda með sama hætti um nýjar óskráðar bifreiðar og bifhjól 
sem keypt eru hér á landi. Ökutæki þessi skulu skráð sérstaklega og frekari skilyrði 
uppfyllt sem dómsmálaráðuneytið kann að setja. Undanþága frá greiðslu tolls sam- 

kvæmt þessari málsgrein miðast við skráningardag ökutækis. Heimila má í undantekn- 

ingartilvikum framlengingu undanþágu skv. 1. og 2. mgr. án greiðslu hins sérstaka 
gjalds af tollverði viðkomandi ökutækis. 

Ákvæði þessa töluliðar skulu gilda eftir því sem við geta átt um önnur farartæki.



10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 
18. 

„55 150 30. mars 1987 

Að heimila að tollur af tækjum, þ.m.t. ökutæki, sem send eru hingað til notkunar um 

stuttan tíma og endursend eru þegar að notkun lokinni, sé reiknaður af leigu eða 

áætlaðri leigu fyrir tækin í stað venjulegs tollverðs. Ákveða má greiðslu samkvæmt 

þessari heimild sem fast gjald vegna tímabundins innflutnings og skal þá miðað við 

venjulegan afskriftartíma tækis. Gjald af ökutækjum má miða við ekna vegalengd. 

Ráðherra skal enn fremur heimilt að endurgreiða toll af tækjum, þ.m.t. ökutæki, 

sem seld eru eða leigð til nota erlendis. Endurgreiðslufjárhæð skal miðuð við 

venjulegan afskriftartíma tækis. Ráðherra setur nánari reglur um framkvæmd þessa 

ákvæðis og getur þar m.a. kveðið á um fyrningargrunn og fyrningarhlutföll. 

Að lækka eða fella niður toll af vöru sem reynist gölluð eða hefur eyðilagst, rýrnað eða 

orðið fyrir skemmdum á leið hingað til lands, við affermingu, í vörslu tollyfirvalda, 

viðurkenndum geymslum farmflytjanda eða tollvörugeymslum eða í flutningi milli 

tollhafna innanlands, áður en hún er afhent viðtakanda. 

Niðurfelling tolls er bundin því skilyrði að varan sé eyðilögð undir tolleftirliti eða 

afhent ríkissjóði endurgjaldslaust til ráðstöfunar. 
Um vöntun í vörusendingu gilda ákvæði 60. og 112. gr. þessara laga. 

Að lækka eða fella niður toll af venjulegum brúðargjöfum frá aðilum búsettum erlendis, 

enda hafi brúður eða brúðgumi haft fasta búseta erlendis í a.m.k. tvö ár fyrir 

brúðkaupið. Heimildin tekur þó ekki til ökutækja eða annarra vélknúinna farartækja. 

Jafnframt að fella niður toll af gjöfum sem sendar eru hingað frá útlöndum og góðgerð- 

arstofnanir eða aðrir slíkir aðilar eiga að annast dreifingu á til bágstaddra eða þvílíkra. 

Enn fremur af gjöfum sem aðilar búsettir erlendis senda hingað af sérstöku tilefni, þó 

ekki í atvinnuskyni. Undanþágur samkvæmt þessum tölulið má að öðru leyti takmarka 

við ákveðna vöruflokka eða hámarksverðmati. 

Að fella niður toll af notuðum munum sem hafa fallið í arf erlendis. Heimildin tekur þó 

ekki til ökutækja eða annarra vélknúinna farartækja. 

Að fella niður eða endurgreiða toll af umbúðum sem eru lánaðar eða leigðar hingað til 
lands. 
Að endurgreiða eða fella niður gjöld af hráefni, efnivörum og hlutum til framleiðslu 
innlendra iðnaðarvara sem tollar hafa verið lækkaðir eða felldir niður af samkvæmt 
ákvæðum um aðild Íslands að Fríverslunarsamtökum Evrópu (EFTA) og ákvæðum 
samnings Íslands við Efnahagsbandalag Evrópu (EBE), svo og af vélum, vélarhlutum 

og varahlutum sem notaðir eru til aðvinnslu sömu vara. Jafnframt að lækka eða fella 
niður gjöld af efnivöru í innlenda iðnaðarvöru ef gjöldin af sams konar iðnaðarvöru 

framleiddri erlendis eru jafnhá eða lægri en af efnivörunni. 

Fjármálaráðuneytið setur nánari reglur um framkvæmd ákvæða þessa töluliðar að 

höfðu samráði við iðnaðarráðuneytið og samtök iðnaðarins. 

Að samræma tolla á vörum til lækkunar eða hækkunar ef sams konar eða svipaðar vörur 
bera ekki sama toll. 
Að fella niður toll af munum sem aðilar búsettir erlendis senda Norræna húsinu að gjöf. 
Að fella niður toll af vélum, tækjum, rafmagnsvörum og öðrum fylgihlutum og 

viðgerðarefnum sem ætluð eru til nota í flugvélum eða í beinum tengslum við þær. 
Að fella niður toll af lifandi dýrum í dýragarða. 
Að heimila tímabundna afhendingu vara án greiðslu tolls til þess að fram geti farið á 

vörum þessum á ábyrgð innflytjanda eða viðkomandi vinnsluaðila nægileg aðvinnsla til 

að forða þeim frá rýrnun eða öðrum skemmdum. Heimild þessa má binda skilyrðum um 

vörslu og meðferð vörunnar, svo og að fullnægjandi tryggingar séu settar fyrir greiðslu 

áfallins tolls og annars kostnaðar sem leiða kann af leyfisveitingunni. Heimild þessa má 

takmarka við ákveðna vöruflokka.
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19. Að fella niður toll af vísindatækjum og vísindabúnaði sem íslenskar vísindastofnanir eða 
vísindastofnanir sem Ísland er aðili að eiga kost á endurgjaldslaust frá erlendum aðilum. 

20. Að fella niður toll af varningi, allt að ákveðnu hámarki hverju sinni, sem farmenn og 
ferðamenn hafa meðferðis frá útlöndum, umfram þá muni sem greinir í 4. og 5. tölul. 5. 
gr., enda sé ekki um innflutning í atvinnuskyni að ræða. Undanþágu þessa má takmarka 
við ákveðna vöruflokka eða hámarksverðmæti tiltekinna vörutegunda. Að öðru leyti 

gilda ekki aðrar innflutningshömlur um slíkan varning en settar eru vegna sóttvarna eða 
annarra Ööryggisráðstafana. 

21. Að fella niður toll af sýnishornum verslunarvara og auglýsingaefnis, svo og varningi sem 
gerður hefur verið ónothæfur sem almenn verslunarvara, enda sé um óverulegt 
verðmæti að ræða og vörurnar verði einungis notaðar til að ákveða eftir þeim pantanir. 
Ráðherra getur sett nánari regiur um undanþágu-, lækkunar- og samræmingarheimildir 

samkvæmt þessari grein. 

Vörur úr viðgerð og annarri aðvinnslu. 

7. gr. 

Nú eru vörur sendar til útlanda til viðgerðar, þvotta, bleikjunar, litunar, málmhúðunar 

eða annarrar aðvinnslu, og þær breyta ekki svo eðli sínu við aðvinnsluna að úr verði nýir 

hlutir, og við útflutning og innflutning þeirra er fullnægt þeim skilyrðum sem um ræðir í 

niðurlagi þessarar málsgreinar, og skal þá greiða af aðvinnslukostnaði, að viðbættum 
flutningskostnaði til landsins, þann toll sem sams konar erlend aðflutt vara ber eftir 
tollskránni. Tollmeðferð samkvæmt þessari grein er þó bundin eftirtöldum skilyrðum: 

a. Vöru sé framvísað fyrir tollstarfsmanni áður en hún er flutt til útlanda. 
b. Við útflutning skrái útflytjandi á þar til gert eyðublað nákvæma lýsingu á vöru og 

fyrirhugaðri viðgerð eða aðvinnslu hennar. 
c. Viðkomandi tollstarfsmaður votti á eyðublaðið að vöru hafi verið framvísað og lýsing 

útflytjanda sé rétt. 
d. Við endurinnflutning vöru sé hinni staðfestu lýsingu framvísað við tollafgreiðslu. 

Vörur sem á ábyrgðartíma eru sendar utan til viðgerðar skulu við innflutning 
undanþegnar tolli, enda séu að mati tollstjóra færðar fullnægjandi sönnur á að viðgerðin sé 
viðkomandi að kostnaðarlausu og ábyrgð innifalin í upphaflegu tollverði vörunnar. 

Breyti vörur, sem sendar eru utan til aðvinnslu, svo eðli sínu við aðvinnsluna að úr verði 

nýir hlutir skal greiða af þeim toll eftir tollskránni eins og um væri að ræða erlenda, aðflutta 
vöru. 

Þrátt fyrir ákvæði 3. mgr. skulu notaðir hlutar í rafeindabúnað o.þ.h. tæki, sem koma í 
stað sams konar hluta, sem sendir hafa verið til viðgerðar í þjónustumiðstöðvar, toll- 
afgreiddir með þeim hætti að tollur sé reiknaður af þjónustugjaldi samkvæmt reikningi 
hinnar erlendu þjónustumiðstöðvar, enda komi þar fram heiti og tegundarnúmer hlutar og 
gætt hafi verið að öðru leyti ákvæða 1. mgr. 

IV. KAFLI 

Tollmeðferð o.fl. 

Tollverð og tollverðsákvörðun. 
8. gr. 

Tollverð innfluttra vara er viðskiptaverðið, þ.e. það verð sem raunverulega er greitt 
eða greiða ber fyrir vörurnar með þeim leiðréttingum sem leiðir af ákvæðum 9. gr., að 
uppfylltum eftirtöldum skilyrðum:
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Kaupanda séu engar takmarkanir settar um ráðstöfun eða notkun varanna, aðrar en 

takmarkanir sem 
1. settar eru eða krafist verður með lögum eða af opinberum stjórnvöldum hér á landi, 

2. takmarka þau landfræðilegu mörk þar sem endurselja má vörurnar eða 

3. hafa ekki veruleg áhrif á verðmæti varanna. 

Salan eða verðið sé ekki háð einhverjum skilyrðum eða skilmálum sem ekki er hægt að 

ákvarða verð fyrir með tilliti til þeirra vara sem verið er að virða. 

Enginn hluti ágóða af síðari sölu, ráðstöfun eða notkun varanna af hálfu kaupanda renni 

beint eða óbeint til seljanda, nema unnt sé að gera viðeigandi leiðréttingar í samræmi 

við ákvæði 9. gr. 
Kaupandi og seljandi séu óháðir hvor öðrum eða séu þeir hvor öðrum háðir þá sé 

viðskiptaverðið nothætt í tollalegu tilliti samkvæmt nánari reglum settum skv. 10. gr. 

Samkvæmt lögum þessum skal því aðeins telja aðila, persónur eða lögaðila háða hvor 

öðrum að eftirtalin skilyrði séu uppfyllt: 

A
:
 

0
 

„
0
 

Þeir séu yfirmenn eða stjórnendur fyrirtækja hvor annars. 
Þeir séu í lagalegum skilningi sameigendur fyrirtækis. 
Þeir séu vinnuveitandi og starfsmaður hans. 
Einhver aðili beint eða óbeint eigi, stjórni eða hafi umráð yfir fimm hundraðshlutum 

eða meira af atkvæðisrétti eða hlutabréfum hjá þeim báðum. 
Annar þeirra stjórni beint eða óbeint hinum. 
Þriðji aðili stjórni beint eða óbeint báðum. 
Báðir saman stjórni beint eða óbeint þriðja aðila. 
Þeir séu í sömu fjölskyldu. 
Aðilar, persónur eða lögaðilar sem eru í viðskiptasambandi hvor við annan, þannig að 

annar er einkaumboðsmaður, einkadreifingaraðili eða sérleyfishafi hins aðilans í hvaða 

mynd sem er, skulu taldir vera háðir hvor öðrum. 

9. gr. 

Við ákvörðun tollverðs samkvæmt ákvæðum 8. gr. skal bæta eftirtöldu við það verð sem 

raunverulega er greitt eða greiða ber fyrir hinar innfluttu vörur: 

a. Eftirtöldu, að svo miklu leyti sem það er borið af kaupanda en er ekki innifalið í því 

verði sem raunverulega er greitt eða greiða ber fyrir vörurnar: 

1. Umboðslaunum og miðlaraþóknun, þó ekki kaupumboðslaunum. 

2. Gámakostnaði sem í tollalegu tilliti tilheyrir vörunum. 
3. Pökkunarkostnaði, bæði fyrir vinnu og efni. 

. Viðeigandi hluta af verðmæti eftirtalinna vara og þjónustu, sem látin er beint eða óbeint 

í té af kaupanda án greiðslu eða á lækkuðu verði, til notkunar í sambandi við framleiðslu 

og sölu hinna innfluttu vara til útflutnings að svo miklu leyti sem slíkt verðmæti er ekki 
innifalið í því verði sem raunverulega er greitt eða greiða ber: 

1. Efnivara, hluta, parta o.þ.h. sem notað hefur verið í hinar innfluttu vörur. 

2. Verkfæra, forma, móta o.þ.h. sem notað hefur verið við framleiðslu hinna innfluttu 

vara. 
3. Efnivara sem eyðst hafa við framleiðslu hinna innfluttu vara. 

4. Verkfræðivinnu, þróunar, iðnlistar, hönnunar, áætlana og uppdrátta sem unnið 
hefur verið annars staðar en hér á landi og nauðsynlegt er til framleiðslu hinna 
innfluttu vara. 

Einkaréttar- og leyfisgjöldum, sem tengd eru vörum þeim sem verið er að virða og 

kaupandi verður beint eða óbeint að greiða, sem skilyrði fyrir sölu þeirra, að svo miklu 
leyti sem þessi einkaréttar- og leyfisgjöld eru ekki innifalin í því verði sem raunverulega
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er greitt eða greiða ber. Þetta tekur þó ekki til þess konar gjalda sem greidd eru fyrir 
framleiðslurétt á vörunni hér á landi. 

d. Verðmæti sérhvers ágóðahlutar af síðari endursölu, ráðstöfun eða notum hinna 
innfluttu vara sem rennur beint eða óbeint til seljanda. 
Eftirtalið skal innifalið í tollverði: 

a. Flutningskostnaður hinna innfluttu vara til innflutningshafnar eða innflutningsstaðar. 
b. Gjöld fyrir fermingu, affermingu eða meðferð hinna innfluttu vara vegna flutnings 

þeirra til innflutningshafnar eða innflutningsstaðar. 
c. Vátryggingarkostnaður. 

Viðbætur við það verð sem raunverulega er greitt eða greiða ber skal einungis ákvarða 
samkvæmt þessari grein á grundvelli hlutlægra og mælanlegra atriða. 

Við ákvörun tollverðs skal engu bætt við það verð sem raunverulega er greitt eða greiða 
ber nema það sé unnt samkvæmt ákvæðum þessarar greinar. 

10. gr. 
Ráðherra getur með reglugerð eða öðrum fyrirmælum sett nánari reglur um ákvörðun 

tollverðs eða viðskiptaverðs vara skv. 8. og 9. gr. 

11. gr. 

Kostnaði, gjöldum og öðrum útgjöldum, sbr. 9. gr., sem til verður þegar sendar eru í 
einu farmskrárnúmeri vörur sem flokkast í mismunandi tollskrárnúmer, skal jafnað 
hlutfallslega niður á einstakar vörur í sendingu miðað við verð þeirra á innkaupsstað nema 
innflytjandi leggi fram sundurliðaðan reikning um slíkan kostnað, gjöld og önnur útgjöld 
vegna einstakra vörutegunda. 

Ef vara er send lengra en til fyrstu tollhafnar, er unnt hefði verið að afferma hana á, má 

draga frá flutningsgjaldsauka þann og sendingarkostnað sem sá framhaldsflutningur hefur 
haft í för með sér enda sé gerð fullnægjandi grein fyrir kostnaðaraukanum. Þá skal og 
heimilt að draga frá þann hluta flutningsgjalds sem greiddur er vegna slæmrar aðstöðu við 
affermingu eða vegna þess að far affermir á fleiri stöðum en einum, enda sé gerð full- 
nægjandi grein fyrir þeim kostnaðarauka. 

12. gr. 

Sé verð vara, sem flokka ber í mismunandi tollskrárnúmer og greiða ber af mismunandi 
háan toll, tilgreint í einni fjárhæð skal greiða af öllum vörunum þann tollhundraðshluta sem 
hvílir á þeirri vöru sem ber hæstan toll nema innflytjandi láti tollyfirvöldum í té upplýsingar 
sem þau meta fullnægjandi og byggja má ákvörðun á um tollverð einstakra vara í sendingu. 

Tollafgreiðslugengi. 
13. gr. 

Ráðherra ákveður með reglugerð það tollafgreiðslupengi sem nota skal við umreikning 
tollverðs vöru eða hluta þess yfir í íslenskar krónur. Þar skal jafnframt kveðið nánar á um 
gildistíma, fresti, bráðabirgðatollafgreiðslu, tollafgreiðslu þegar engrar skráningar gengis 
nýtur og annað er lýtur að gengisviðmiðun við tollafgreiðslu. Tollafgreiðslugengi skal miða 

við sölugengi myntar sem skráð er af Seðlabanka Íslands þegar vara er tekin til tollmeð- 
ferðar, enda fari fullnaðartollafgreiðsla fram innan tiltekins frests. Þó skal heimilt að ákveða 
að tollafgreiðslugengi gildi í fyrir fram ákveðinn tíma, enda verði breytingar á skráðu sölu- 
gengi minni en 5%, eða miða við það sölugengi myntar sem skráð er af Seðlabankanum og í 
gildi er þegar gjöld eru greidd. 

Seðlabanki Íslands skal tilkynna fjármálaráðuneytinu daglega um sölugengi erlendrar 
myntar.
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V. KAFLI 

Aðflutningsskýrsla og aðrar skýrslugjafir. 

Aðflutningsskýrsla. 
14. gr. 

Innflytjandi, eigandi eða annar aðili, sem veitir innfluttri vöru viðtöku, skal afhenda 

viðkomandi tollyfirvaldi skriflega skýrslu, aðflutningsskýrslu, um vöruna í því formi sem 
ráðherra ákveður. 

Aðflutningsskýrslu skal afhenda tollyfirvaldi áður en vara eða sending er tekin úr vörslu 
farmflytjanda, póststofnunar eða hún sett í tollvörugeymslu. Ráðherra getur þó í reglugerð 
eða með öðrum fyrirmælum heimilað afhendingu póstsendinga og vara eða sendinga, sem 
ekki eru á farmskrá, án afhendingar aðflutningsskýrslu. 

Í reglugerð eða með öðrum hætti getur ráðherra einnig heimilað afhendingu vöru eða 
sendingar án þess að á þeim tíma liggi fyrir aðflutningsskýrsla, enda hafi farmflytjandi skráð 
vöruna skv. 3. mgr. 53. gr., en aðflutningsskýrsla skal þá afhent tollyfirvaldi innan tiltekins 
frests sem ákveðinn er í reglugerð eða öðrum fyrirmælum. 

15. gr. 
Ráðherra getur í reglugerð eða öðrum fyrirmælum ákveðið að tiltekin atriði séu 

tilgreind í aðflutningsskýrslu, svo sem upplýsingar um innflytjandann sjálfan, vöru þá sem 
flutt er til landsins, flutningsfar, framleiðanda o.fl. sem nauðsynlegt getur talist og varðar 
viðkomandi innflutning. 

16. gr. 

Innflytjandi eða umboðsmaður hans skal undirrita aðflutningsskýrslu og ber hann 
ábyrgð samkvæmt ákvæðum þessara laga á því að upplýsingar, sem þar eru veittar og veita 
ber í aðflutningsskýrslu og öðrum tollskjölum, sem lögð eru og leggja ber fram lögum sam- 
kvæmt, séu réttar. Sama gildir um hvern þann sem undirritað hefur aðflutningsskýrslu sem 
afhent er tollyfirvaldi vegna tollmeðferðar vörusendingar. 

Tollverðsskýrsla. 
17. gr. 

Sé verð það sem tilgreint er í vöru- eða sölureikningi ekki viðskiptaverð vöru, sbr. 8. 
gr., skal innflytjandi afhenda með aðflutningsskýrslu vegna ákvörðunar tollverðs sérstaka 
tollverðsskýrslu ef vara eða sending er endanlega tollafgreidd inn í landið. Ráðherra getur 
með reglugerð eða öðrum fyrirmælum ákveðið að tollverðsskýrsla sé afhent með aðflutn- 
ingsskýrslu í öðrum tilvikum. 

Tollverðsskýrslu skal innflytjandi gera skriflega á þar til gert eyðublað. Þegar heimilt er 
samkvæmt tollalögum að gefa aðflutningsskýrslu munnlega skal jafnframt heimilt að gefa 
munnlega tollverðsskýrslu. Ef upplýsingar þykja eigi fullnægjandi eða vafi þykir leika á um 
sannleiksgildi þeirra getur tollstarfsmaður krafist skriflegrar tollverðsskýrslu. 

Ráðherra getur sett nánari fyrirmæli um gerð eyðublaða fyrir tollverðsskýrslur og útfyll- 

ingu þeirra. 

Vörureikningur. 
18. gr. 

Innflytjandi skal afhenda tollyfirvaldi frumrit eða samrit af vörureikningi yfir hina 

innfluttu vöru eða sendingu þegar afhendingar aðflutningsskýrslu er krafist skv. 14. gr. 
Tollyfirvald skal halda eftir nefndu reikningseintaki eða eintaki af kröfuskjali sem sent er í 
öðru formi. 

Ráðherra getur ákveðið með reglugerð eða öðrum fyrirmælum að í vörureikningi skuli 
tilgreina tiltekin atriði sem varða innflutning vöru eða sendingar.
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19. gr. 

Innflytjandi vöru eða sendingar skal afhenda tollyfirvaldi farmbréf eða undirfarmbréf, 

reikning yfir umbúðakostnað, pökkunarlista, efnagreiningu og önnur skjöl og gögn sem geta 

verið til staðfestingar þeim atriðum sem tilgreind eru í aðflutningsskýrslu og vörureikningi 

eða fela í sér upplýsingar um tegund vöru, samsetningu hennar, magn og verð. Krefjast má 

þess að farmbréf eða undirfarmbréf sé afhent í fleirriti og má tollyfirvald þá halda eftir einu 

eintaki eða fleiri eftir þörfum. Tollyfirvald má gera afrit af staðfestingarskjölum ef ástæða 

þykir til. 
Framkvæmd fríverslunar- og milliríkjasamninga um lækkun eða niðurfellingu tolla á 

vörum upprunnum í ákveðnum löndum má binda því skilyrði að innflytjandi leggi fram 

nauðsynlegar upplýsingar og sannanir fyrir uppruna varanna. Ráðherra getur í reglugerð 

eða með öðrum fyrirmælum sett nánari reglur þar að lútandi, svo og hvernig nauðsynlegu 

tolleftirliti skuli komið við. 

Farmbréf og önnur staðfestingarskjöl. 
20. gr. 

Ráðherra getur með reglugerð heimilað að upplýsingar, sem um ræðir í 14.-29. gr., séu 
veittar með öðrum hætti en skriflega, t.d. með tölvumiðli eða fjarskiptum. 

Skjöl vegna bráðabirgðatollafgreiðslu. 
21. gr. 

Nú gerir innflytjandi vöru það sennilegt að hann hafi ekki fengið þau gögn sem 18.-20. 
gr. taka til, eða þau eru ekki fullnægjandi, og má þá tollyfirvald afhenda innflytjanda eða 
leyfa að afhenda innflytjanda vöru gegn því að hann greiði allan kostnað af tollskoðun og 

setji fjártryggingu fyrir greiðslu aðflutningsgjalda og kostnaðar, sem tollyfirvald ákveður, og 
afhendi eða leiðrétti gögn, sem misfellur eru á, innan hæfilegs tíma sem tollyfirvald tiltekur. 
Ef vanefndir verða á því má tollyfirvald ákveða gjöldin og taka fjártryggingu upp í þau. 

Heimila má farmflytjendum eða öðrum aðilum, sem geyma ótollafgreiddar vörur, að 

afhenda á eigin ábyrgð vörusendingar án fullnaðartollafgreiðslu, enda sé afhending þeirra 
brýn og farmflytjandi taki tryggingu er nægi til greiðslu hins erlenda kaupverðs og allra 
ríkissjóðsgjalda og sé ábyrgur fyrir greiðslu þeirra ef innflytjandi stendur ekki sjálfur í 
skilum. 

Ráðherra setur nánari reglur um bráðabirgðatollafgreiðslu og má þar ákveða að 
innheimta skuli sérstakt afgreiðslugjald. 

22. gr. 
Tollyfirvald getur neitað að taka við skjölum til tollmeðferðar ef aðflutningsskýrslu- 

eyðublað er ekki rétt og nákvæmlega útfyllt, tilskilin gögn ekki afhent eða öðrum settum 

skilyrðum um tollmeðferð vöru eða sendingar ekki fullnægt. 

Skilafrestur aðflutningsskjala. 
23. gr. 

Innflytjandi skal skila tollyfirvaldi aðflutningsskýrslu ásamt tilheyrandi gögnum um 
vöru eða sendingu innan þess frests sem ákveðinn er í reglugerð. 

Upplýsingaskylda. 
24. gr. 

Innflytjandi skal samkvæmt ákvörðun tollyfirvalds leggja fram eða veita aðgang að 
bókhaldi sínu og bókhaldsgögnum, bréfum, samningum og öðrum gögnum er varða
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innflutning vöru eða sendingar ef nauðsynlegt þykir til að ganga úr skugga um hvort verð 
eða Önnur atriði í aðflutningsskýrslu, vörureikningum eða staðfestingargögnum séu eða hafi 
verið rétt tilgreind. 

Öllum aðilum, bæði tollskyldum og öðrum, er skylt að láta tollyfirvöldum í té ókeypis 
og í því formi sem óskað er allar nauðsynlegar upplýsingar og gögn er þau fara fram á og 
snerta innflutning vöru eða sendingar. Í því sambandi skiptir ekki máli hvort upplýsingarnar 
varða þann aðila sem beiðninni er beint til eða aðra aðila sem hann getur veitt upplýsingar 
um. 

25. gr. 
Innflytjandi eða vörsluaðili vöru eða sendingar skal inna af hendi eða sjá um þá vinnu 

og aðstoð sem nauðsynleg er við tollmeðferð hennar að dómi tollstarfsmanna, svo sem að 
opna umbúðir og ganga frá þeim að nýju. 

Tollyfirvaldi er heimilt að fela tollstarfsmönnum eða ráða ákveðna menn til að vinna og 
aðstoða við tollmeðferð vöru eða sendingar, svo sem að opna umbúðir og loka að nýju á 
ábyrgð innflytjanda eða vörsluaðila og innheimta hjá innflytjendum þóknun fyrir þessi störf 
með aðflutningsgjöldum sé skyldu skv. fyrri mgr. ekki sinnt. 

VI. KAFLI 

Tollsvæði, tollumdæmi, tollhafnir, ríkistollstjóri, 

tollgæslustjóri, tollstjórar o.fl. 

Tollsvæði. 
26. gr. 

Tollsvæði ríkisins er landið ásamt eyjum og útskerjum sem því tilheyra, svo og tólf 
sjómílna landhelgi umhverfis það eins og hún er afmörkuð skv. 1. gr. laga nr. 41/1979, um 
landhelgi, efnahagslögsögu og landgrunn. 

Til tollsvæðis ríkisins telst enn fremur loftrými yfir fyrrgreindu land- og hafsvæði. 

Tollumdæmi. 
21. gr. 

Landið skiptist í þessi tollumdæmi: 
1. Reykjavíkurtollumdæmi sem tekur yfir Reykjavík, Seltjarnarnes og Kjósarsýslu, þó 

ekki Bessastaðahrepp. 
2. Akranestollumdæmi sem tekur yfir Akranes. 
3. Mýra- og Borgarfjarðartollumdæmi sem tekur yfir Mýra- og Borgarfjarðarsýslu. 

4. Snæfellsnes- og Hnappadalstollumdæmi sem tekur yfir Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu 
og Ólafsvík. 

5. Dalatollumdæmi. 
6. Barðastrandartollumdæmi. 
7. Bolungarvíkurtollumdæmi. 
8. Ísafjarðartollumdæmi sem tekur yfir Ísafjörð og Ísafjarðarsýslu að undanskildum 

Hólshreppi. 
9. Strandatollumdæmi. 

10. Húnavatnstollumdæmi. 

11. Skagafjarðartollumdæmi sem tekur yfir Sauðárkrók og Skagafjarðarsýslu. 
12. Siglufjarðartollumdæmi sem tekur yfir Siglufjörð og Héðinsfjörð. 
13. Ólafsfjarðartollumdæmi. 
14. Akureyrartollumdæmi sem tekur yfir Akureyri, Dalvík og Eyjafjarðarsýslu. 

15. Þingeyjartollumdæmi sem tekur yfir Húsavík og Þingeyjarsýslur.
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16. Seyðisfjarðartollumdæmi sem tekur yfir Seyðisfjörð og Norður-Múlasýslu. 
17. Neskaupstaðartollumdæmi. 
18. Suður-Múlatollumdæmi sem tekur yfir Eskifjörð og Suður-Múlasýslu. 
19. Skaftafellstollumdæmi. 
20. Vestmannaeyjatollumdæmi. 
21. Rangárvallatollumdæmi. 

22. Árnestollumdæmi. 
23. Keflavíkurtollumdæmi sem tekur yfir Grindavík, Keflavík, Njarðvík og Gullbringusýslu 

að undanskildum Keflavíkurflugvelli. 
24. Keflavíkurflugvallartollumdæmi. 

25. Hafnarfjarðartollumdæmi sem tekur yfir Hafnarfjörð og Garðakaupstað auk Bessa- 
staðahrepps. 

26. Kópavogstollumdæmi. 
Ráðherra getur þó með reglugerð breytt mörkum tollumdæma ef sérstaklega stendur á. 

Aðaltollhafnir og tollhafnir. 
28. gr. 

Eftirtaldir staðir eru aðaltollhafnir: 

1. Reykjavík 
2. Akranes 
3. Ísafjörður 
4. Sauðárkrókur. 
5. Siglufjörður 
6. Akureyri 
1. Húsavík 

8. Seyðisfjörður 
9. Neskaupstaður 

10. Eskifjörður 

11. Vestmannaeyjar 
12. Keflavík 
13. Keflavíkurflugvöllur 
14. Hafnarfjörður 

Ráðherra ákveður með reglugerð hvar tollhafnir skuli vera, að fengnum tillögum ríkis- 
tollstjóra og tollgæslustjóra, enda sé fullnægt skilyrðum 64. gr. 

Við ráðstöfun á hafnarsvæðum, hafnarlóðum og öðrum svæðum, sem ætluð eru til 

uppskipunar eða geymslu á ótollafgreiddum vörum, skulu sveitar- og hafnarstjórnir hafa 
samráð við ríkistollstjóra og tollgæslustjóra. 

Séu skilyrði til tolleftirlits og vörslu á vörum í aðaltollhöfn eða tollhöfn ófullnægjandi að 
dómi ríkistollstjóra og tollgæslustjóra falla tollhafnarréttindi hennar niður. 

29. gr. 
Þegar sérstaklega stendur á geta viðkomandi tollstjórar í samráði við tollgæslustjóra 

veitt til þess leyfi hverju sinni að ferma megi eða afferma vörur úr fari utan tollhafna. Þeim 

sem slíkt leyfi fær er skylt að hlíta þeim skilyrðum sem tollstjóri setur fyrir undanþágunni og 

greiða allan kostnað sem af henni leiðir. Tollgæslustjóri getur, þegar sérstaklega stendur á 
og með sama hætti, leyft fari að fá fyrstu eða síðustu afgreiðslu hér á landi utan 
aðaltollhafna. 

Ráðherra er heimilt að mæla svo fyrir í reglugerð að vörur sem tollívilnana njóta 
samkvæmt ákvæðum sérlaga og tilteknar vörur, svo sem lyf, eiturefni og aðrar slíkar vörur, 
skuli aðeins tollafgreiddar á einum stað fyrir allt landið.
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Yfirstjórn tollamála. 
30. gr. 

Yfirstjórn tollamála á tollsvæði ríkisins skal vera í höndum fjármálaráðherra og hefur 

hann jafnframt eftirlit með því að ríkistollstjóri, tollgæslustjóri og tollstjórar ræki skyldur 

sínar. Hann hefur rétt til að fá til athugunar aðflutnings- og útflutningsskýrslur og öll gögn 

varðandi þær og krefja framangreinda aðila skýringa á öllu er varðar framkvæmd laga 

þessara. Sama skal gilda um framtöl og gögn varðandi þau sem um ræðir í lögum nr. 75/1981, 

um tekjuskatt og eignarskatt, og lögum nr. 10/1960, um söluskatt, og talin eru varða 

tollamál sem tekið hefur verið til athugunar. 

Ríkistollstjóri, tollgæslustjóri og tollstjórar. 
31. gr. 

Tollheimtu og tolleftirlit samkvæmt lögum þessum annast tollstjórar hver í sínu 

tollumdæmi. Í Reykjavík er sérstakur tollstjóri en sýslumenn í sýslum, bæjarfógetar í 

kaupstöðum og sérstakur lögreglustjóri á Keflavíkurflugvelli eru tollstjórar í sínum 

umdæmum, nema annað leiði af ákvæðum 27. gr. Ráðherra getur ákveðið að tollstjórinn í 

Reykjavík gegni jafnframt starfi ríkistollstjóra og falið honum yfirstjórn ákveðinna þátta 

tollamála, eftir því sem henta þykir. Um störf ríkistollstjóra vísast til 32. gr. 

32. gr. 

Ríkistollstjóri skal auk þeirra starfa sem honum eru falin með öðrum ákvæðum laga 
þessara hafa eftirlit með störfum tollstjóra og gæta þess að samræmi sé í störfum þeirra og 
ákvörðunum. Hann skal setja þeim framkvæmda- og starfsreglur ásamt leiðbeiningum og 
verklagsreglum og kynna þeim úrskurði og dóma sem þýðingu kunna að hafa fyrir störf 

þeirra. Ríkistollstjóri skal gefa út og hafa til sölu fyrir almenning reglur og gögn sem hann 

metur að rétt sé að kynnt skuli almenningi. 
Ríkistollstjóri getur af sjálfsdáðum kannað aðflutnings- og útflutningsskjöl og hvert það 

atriði er varðar framkvæmd laga þessara um aðflutnings- og útflutningsgjöld eða aðra skatta 

eða gjöld sem álögð eru og innheimt af tollstjórum. Getur hann í því skyni krafist allra 

upplýsinga og gagna sem hann telur þörf á frá tollstjórum. 

Telji ríkistollstjóri ástæðu til að breyta ákvörðun tollstjóra um eitthvað sem lýtur að 
gjaldtöku samkvæmt lögum þessum og öðrum lögum, um gjöld og skatta sem tollstjórar 

leggja á og innheimta, getur hann ákvarðað innflytjanda eða útflytjanda gjöld og skatta að 

nýju eða falið það tollstjóra, enda séu skilyrði 98. og 99. gr. uppfyllt ef um hækkun gjalda er 

að ræða. 
33. gr. 

Við embætti ríkistollstjóra starfar Tollgæsla Íslands undir stjórn tollgæslustjóra. 

Tollgæslustjóri skal fullnægja skilyrðum um embættisgengi sem sett eru í 1.—6. tölul. 32. gr. 

laga nr. 85/1936, um meðferð einkamála í héraði. 
Tollgæsla Íslands skal hafa með höndum tolleftirlit á tollsvæði ríkisins eftir því sem 

nánar er kveðið á um í lögum þessum. 

34. pr. 
Auk þeirra starfa sem tollgæslustjóra eru sérstaklega falin samkvæmt ákvæðum laga 

þessara, eða af ríkistollstjóra, skal hann fara með stjórn tollgæslunnar í tollumdæmum 
landsins og hvarvetna á tollsvæði ríkisins, svo og fjárreiður hennar, stjórn tollgæslumanna og 
hafa eftirlit með störfum þeirra og samræma þau. 

Tollgæslustjóra er heimilt að senda tollgæslumenn í tollumdæmi landsins til tolleftirlits 
og er tollstjórum skylt að veita nauðsynlega aðstoð við framkvæmd þess.
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Tollgæslustjóri skal kynna tollgæslumönnum nýmæli í lögum og reglum og aðrar 
nýjungar er varða störf þeirra. Hann skal hafa eftirlit með ferðum og flutningi fara og fólks 
til og frá landinu, svo og flutningi á ótollafgreiddum varningi innanlands. 

Tollstarfsmenn. 
35. gr. 

Tollyfirvöldum til aðstoðar eru tollgæslumenn og aðrir tollstarfsmenn. Tollgæslumenn 
skulu ráðnir til starfa hjá Tollgæslu Íslands. 

Ráðherra getur með reglugerð sett nánari fyrirmæli um störf, starfssvið og stjórn 
tollstarfsmanna. 

36. gr. 
Utan Reykjavíkur eru fastir tollgæslumenn jafnframt skyldir til að gegna almennum 

löggæslustörfum eftir ákvörðun viðkomandi tollstjóra. Sama á við um fasta tollgæslumenn í 
Reykjavík, að fengnu samþykki ráðherra. Ekki verða þó tollgæslumenn, sem skipaðir hafa 
verið í starf fyrir gildistöku laga nr. 56/1963, um lögreglumenn, skyldaðir til að gegna 
almennum löggæslustörfum gegn vilja sínum. 

Með samkomulagi fjármálaráðherra og dómsmálaráðherra má ákveða að lögreglumenn 
gegni jafnframt tollgæslustörfum þar sem henta þykir. 

Fela má áhöfnum skipa og flugvéla Landhelgisgæslunnar að vinna við tolleftirlit. 
Þegar lögreglumönnum, starfsmönnum Landhelgisgæslunnar eða öðrum er falið að 

vinna tollgæslustörf, án þess að þeir hafi tollgæslu að aðalstarfi, hafa þeir sömu heimildir til 
starfa og gegna sömu starfsskyldum og fastir tollgæslumenn og lúta þeir þá yfirstjórn 
tollgæslustjóra. 

Ríkistollanefnd. 
37. gr. 

Ráðherra skipar þrjá menn í ríkistollanefnd, þar af einn sem formann og skal hann 
fullnægja skilyrðum til þess að verða skipaður héraðsdómari. Aðrir nefndarmenn skulu hafa 
staðgóða þekkingu á tollamálum. Nefndarmenn skulu skipaðir til tveggja ára í senn. 

Nefndin skal vera óháður úrskurðaraðili í ágreiningsmálum um hvort tiltekin vara sé 
tollskyld eða tollfrjáls eða skuli teljast fremur til eins en annars tollskrárnúmers, svo og hvað 
telja skuli viðskiptaverð vöru, flutningsgjald eða annan eðlilegan kostnað sem fellur á vöru, 
sbr. þó 100. gr. 

Um meðferð máls gilda ákvæði 101. gr. 

38. gr. 

Nefnd þeirri sem um ræðir í 37. gr. er heimilt að kveðja sér til aðstoðar við úrlausn 

ágreiningsmála sérfróða menn og krefjast upplýsinga samkvæmt ákvæðum laga þessara. 

39. gr. 
Enginn má taka þátt í rannsókn, kæru eða annarri meðferð máls eða ákvörðun 

aðflutnings- eða útflutningsgjalda eða annarra skatta, sem á er lagt vegna tollmeðferðar 
vöru, ef honum hefði borið sem héraðsdómara að víkja sæti í málinu. 

Tollskóli ríkisins. 

40. gr. 

Við embætti tollstjórans í Reykjavík skal vera tollskóli er veiti tollstarfsmönnum 
kennslu í tollfræðum. 

Gera má það að skilyrði fyrir veitingu í fasta stöðu að viðkomandi hafi lokið prófi frá 
skólanum. 

Ráðherra setur reglugerð um námstilhögun og prófkröfur í skólanum.
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VII. KAFLI 

Almenn ákvæði um tolleftirlit og meðferð ótollafgreiddrar vöru. 

Almenn ákvæði um tolleftirlit. 
41. gr. 

Þegar tollgæslumenn eru að störfum skulu þeir vera einkennisklæddir eða hafa í 

vörslum sínum og sýna, ef með þarf, einkennismerki sem ber skjaldarmerki ríkisins og 

áletrunina: „Tollmerki Íslands“. Tollfáninn er þjóðfáninn, klofinn að framan, með 

upphafstéi (T) í efri stangarreit fánans. 
Tollstarfsmenn, sem koma fram í einkennisbúningi sínum, sýna framangreint einkennis- 

merki eða draga tollfánann að hún, hafa á fullnægjandi hátt gefið til kynna að þeir séu 
tollgæslumenn að starfi. 

Lögreglumenn og áhafnir skipa og flugvéla Landhelgisgæslunnar skulu veita 
tollgæslunni aðstoð og vernd við framkvæmd tollgæslustarfa. 

Skylt er mönnum að verða við kvaðningu um aðstoð við tollgæslumenn á sama hátt og 
mælt er fyrir í lögum um aðstoð við lögreglumenn. 

42. gr. 
Tollgæslumönnum er heimil umferð hvarvetna um strendur landsins og meðfram þeim, 

um hafnarsvæði og flugvelli. Þeir skulu hafa frjálsan og óhindraðan aðgang til eftirlits og 
rannsóknar á vörum sem geymdar eru í vörugeymsluhúsum á framangreindum svæðum, svo 
og að öðrum húsum og stöðum þar sem ótollafgreiddar vörur eru geymdar eða hafa verið 
geymdar. Enn fremur er tollgæslumönnum heimill aðgangur að atvinnuhúsnæði ef ætla má 
að þar séu geymdar vörur sem ekki hafa fengið löglega tollmeðterð. 

Tollgæslumönnum er heimilt að veita þeim mönnum eftirför sem skjóta sér undan eða 
grunaðir eru um að hafa skotið sér undan tolleftirliti með innfluttar vörur og mega af sjálfs- 
dáðum framkvæma leit í húsum þegar um beina eftirför er að ræða og bið eftir úrskurði dóm- 
ara veldur hættu á sakarspjöllum. 

43. gr. 

Öll för sem eru á tollsvæði ríkisins eru háð eftirliti tollgæslunnar. 
Tollgæslumönnum er heimilt að leita og rannsaka alls staðar í skipum og flugförum sem 

eru á tollsvæði ríkisins. Einnig er þeim heimilt að leita í öllum farartækjum sem eru á eða 
koma frá fermingar- og affermingarstöðum skipa og flugfara, svo og öðrum þeim stöðum 
þar sem ótollafgreiddar vörur eru eða hafa verið geymdar. Tollgæslumönnum er enn fremur 
heimilt að leita í öllum farartækjum sem þeir hafa grun um að flytji ólöglega innfluttar vörur. 

Stjórnendum farartækja er skylt að stöðva þau þegar tollgæslumaður gefur um það 
merki. 

Stjórnendum farartækja er skylt að veita tollgæslumönnum, sem eru að störfum við 
farartæki þeirra, alla þá aðstoð og hjálp sem þörf er á til þess að störfin gangi sem greiðast og 
gefa þeim nauðsynlegar upplýsingar. Þeim er einnig skylt að fara eftir fyrirmælum 
tollgæslunnar sem lúta að því að tryggja eftirlit með fermingu og affermingu. 

44. gr. 

Tollgæslumönnum er heimilt að leita á mönnum sem eru í farartækjum, húsum eða á 
svæðum eða á leið frá farartækjum eða stöðum þar sem tollgæslumönnum er heimil 

rannsókn og skoðun á vörum. 
Leit á manni má aðeins framkvæma samkvæmt skipun æðsta tollgæslumanns sem er
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unnt er, og má hún aldrei verða víðtækari en nauðsynlegt er vegna tolleftirlitsins. Við leit á 
manni getur viðkomandi krafist þess að ákveðið vitni sé tilkvatt. Við nákvæma leit á manni 
skal þess gætt að hún sé framkvæmd af persónu af sama kyni. 

45. gr. 
Tollgæslumönnum er heimilt að skoða og rannsaka allar vörur er flytjast til landsins, 

hvort sem um er að ræða vörur á farmskrá, póstflutning, farþegaflutning eða annað. Heimilt 
er að krefjast þess að vörurnar séu fluttar í húsakynni tollgæslunnar eða á annan tiltekinn 
stað þar sem tolleftirlit er framkvæmt og þeim framvísað þar til skoðunar. 

Tollgæslumönnum er heimilt að skrá og merkja muni sem eru í íslenskum förum, hvort 
sem um er að ræða búnað þeirra eða einkaeign áhafnarinnar. Heimta má aðflutningsgjöld af 
hinum skráðu munum ef þeir hverfa úr fari, nema gerð sé grein fyrir að þeir hafi farist eða 
verið fluttir úr farartækinu erlendis. 

46. gr. 

Tollgæslumönnum er heimilt að beita valdi við framkvæmd skyldustarfa sinna ef nauð- 
syn krefur. 

Tollgæslumönnum er heimilt að handtaka mann sem staðinn er að eða grunaður um 
tollalagabrot og yfirheyra eða fá hann lögreglunni í hendur. Um rannsókn og yfirheyrslu og 
aðra meðferð máls gilda ákvæði laga nr. 74/1974, um meðferð opinberra mála, eftir því sem 
við getur átt. 

Rétt er tollgæslumönnum að leggja hald á muni sem teljast til sakargagna eða ætla má 
að hafi sönnunargildi í málum vegna tollalagabrota. 

47. gr. 
Heimilt er að innsigla eða setja læsingar tollgæslunnar fyrir farmrúm og vistageymslur 

farartækja, vörugeymslur eða aðra staði þar sem ótollafgreiddar vörur eru geymdar. Enn 
fremur að innsigla eða auðkenna ótollafgreiddar vörusendingar meðan á geymslu eða 
flutningi stendur. Skylt er stjórnendum farartækja og forstöðumönnum vörugeymslna að 
veita tolleftirlitsmönnum aðstoð við innsiglun og lokun, svo og að vekja athygli tollgæslu- 
manna á þeim stöðum þar sem innsiglun eða læsing mundi ekki koma að haldi. 

Tollgæslustjóri ákveður gerð innsigla og notkun þeirra. 
Verði læsingu eða innsiglun ekki við komið geta tollyfirvöld krafist þess að varsla 

varanna eða flutningur fari fram undir tolleftirliti á kostnað vörsluhafa eða farmflytjanda. 
Innsigli eða læsingar sem tollgæslumenn setja má enginn nema tollgæslumaður rjúfa 

innan tollsvæðis ríkisins eða í fari á leið milli staða á tollsvæðinu. 

48. gr. 

Tollgæslumenn geta afkvíað far sem komið er í höfn eða á flugvöll, svo og bannað 
umferð á svæðum þar sem ferming eða afferming vöru fer fram eða farþegar fara um á leið 
til eða frá fari í utanlandsferðum. Þeir geta ákveðið að farþegar eða aðrir megi einungis fara 
úr fari eða stíga um borð á ákveðnum stað. Einnig geta þeir ákveðið, í samráði við 
hafnaryfirvald, að ferming eða afferming fars skuli fara fram á tilteknum stað í höfn er 
hentugastur þykir vegna eftirlits hverju sinni. 

Óheimilt er að fara um borð í aðkomufar eða frá borði fyrr en tollgæslumaður leyfir. 
Hverjum, sem staddur er á hafnarsvæði, flugvelli eða annars staðar þar sem ótoll- 

afgreiddar vörur eru eða hafa verið geymdar, ber að nema staðar þegar tollgæslumaður 

Óskar þess og gera grein fyrir hvort hann hafi meðferðis ótollafgreiddar vörur.
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49. gr. 

Óheimilt er að flytja úr fari ótollafgreidda vöru sem ekki er á farmskrá, nema henni sé 

samtímis framvísað við tollgæsluna og leyfi fengið fyrir flutningi hennar úr farinu. Ákveða 

má að slíka vöru skuli flytja úr farinu innan ákveðins frests frá komu farsins og á þeim tíma 

og með þeim hætti sem tollgæslan tiltekur eða ákveðið verður í reglugerð. 

Skylt er farþegum og áhöfn að skýra ótilkvaddir frá tollskyldum varningi sem þeir hafa 

meðferðis, opna töskur og aðrar umbúðir um farangur þegar tollgæslumaður óskar þess, 

taka upp úr þeim og veita alla aðstoð og gefa þær upplýsingar sem óskað er eftir. 

Taki tollgæslan farangur eða föggur í sína vörslu til skoðunar síðar getur viðkomandi 

krafist þess að þær séu innsiglaðar þar til skoðun fer fram. Skal hlutaðeigandi gefinn kostur á 

að vera viðstaddur skoðunina. 
50. gr. 

Tollyfirvald getur krafið hvern þann sem flytur eða ætla má að flytji inn vörur eða selur 

slíkar vörur um skýrslu varðandi þær. 
Gjaldeyrisstofnunum, greiðslukortafyrirtækjum og öðrum sem annast gjaldeyrisvið- 

skipti er skylt að láta tollyfirvöldum í té allar nauðsynlegar upplýsingar og skýrslur er þau 

óska eftir og unnt er að láta þeim í té. 
Í reglugerð má ákveða að tollyfirvöld geti fyrirskipað merkingu á tilteknum vöruteg- 

undum um leið og þær eru tollafgreiddar eða síðar til sönnunar því að þær hafi hlotið löglega 

tollafgreiðslu. Þegar merking vöru er ákveðin skal ákveða þeim frest sem eiga slíkar vörur til 

að framvísa þeim við tollyfirvöld til merkingar. Finnist slík vara ómerkt að þeim fresti 

liðnum telst hún eigi hafa hlotið löglega tollafgreiðslu, nema annað sannist. 

För í utanlandsferðum. 
$1. gr. 

Skylt er aðkomufari að hafa fyrstu viðkomu hér á landi í aðaltollhöfn, sbr. þó 29. gr. 

Óheimilt er að leggja aðkomuskipi að bryggju eða öðru hafnarmannvirki fyrr en að 

fengnu leyfi tollgæslunnar sem einnig getur ákveðið í samráði við hafnaryfirvöld og 

stjórnanda fars hvar í höfn skipið skuli leggjast. Flugför skulu afgreidd þar á flugvelli sem 

tollgæslan ákveður í samráði við flugvallarstjóra. 

Aðkomufar má ekki hafa neitt samband við land eða menn úr landi fyrr en 

aðkomuafgreiðsla þess hefur farið fram og að fengnu leyfi tollgæslunnar. 

Utan tollhafna mega íslensk för ekki taka við mönnum eða vörum úr aðkomuförum, 

hleypa mönnum út í þau né hafa við þau önnur samskipti, nema tilneydd séu. 

Ef tollgæslumenn óska að komast um borð eða frá borði er stjórnanda fars skylt að 

veita til þess nauðsynlega aðstoð. 
Tollyfirvaldi er heimilt, ef ástæða þykir til, að mæla svo fyrir að skip megi ekki liggja 

eða hafast við innan tollsvæðisins nema í tollhöfnum. 

Far, sem statt er í neyð eða þarf að leita hafnar vegna veikinda eða slyss áhafnar eða 

farþega, er undanþegið ákvæðum 1. mgr., en stjórnandi farsins skal þó tilkynna viðkomandi 

tollstjóra komu sína svo fljótt sem verða má og forðast öll ónauðsynleg samskipti við land 

þar til tollafgreiðslu er lokið. 

52. gr. 

Stjórnanda fars ber að tilkynna tollgæslunni um komu þess með hæfilegum fyrirvara. 

Flugumferðarstjórnin skal gefa tollgæslunni allar nauðsynlegar upplýsingar um komu 

og brottför flugfara í utanlandsferðum. Slíkar upplýsingar skal jafnan gefa svo fljótt sem við 

verður komið. Flugumferðarstjórninni ber einnig að öðru leyti að veita tollgæslunni þá 

aðstoð sem unnt er í sambandi við framkvæmd starfa hennar.
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Starfsmenn hafna og skipaðir hafnsögumenn skulu gefa tollgæslunni allar nauðsynlegar 
upplýsingar um ferðir skipa. Þeir skulu einnig gera henni viðvart ef þeir í starfi sínu eða 
stöðu komast að því að brotin hafi verið eða brjóta eigi ákvæði laga þessara. 

53. gr. 

Ráðherra ákveður með reglugerð hvenær og hvaða skjöl og skilríki stjórnanda fars í 

utanlandsferðum ber að afhenda tollgæslunni vegna aðkomuafgreiðslu og affermingar og 

fermingar þess, form þeirra, hvaða upplýsingar skuli þar veita og heimildir til breytingar á 

þeim. Skjöl vegna komu fars til landsins skulu vera frágengin við komu inn á tollsvæði 
ríkisins. 

Stjórnanda fars ber að veita tollgæslunni allar upplýsingar sem þörf er á um farið, farm 

þess og farþega. Hann skal vísa á alla innganga í farmrúm svo og allar geymslur og aðra staði 
þar sem geyma má vörur og honum er eða ætti að vera kunnugt um. 

Í reglugerð eða öðrum fyrirmælum má ákveða að farmflytjandi, miðlari eða annar 
umboðsmaður skrái innfluttar vörur áður en þær eru afhentar úr vörslu farmflytjanda, sbr. 
3. mgr. 14. gr. 

Heimila má að miðlarar eða aðrir umboðsmenn geti fyrir hönd stjórnanda fars afhent 
þau skjöl og gefið þær upplýsingar sem honum ber að annast samkvæmt lögum þessum. 

Tollgæslunni er jafnan heimilt að taka í sína vörslu þjóðernisskírteini og mælibréf skips 
eða loftferðaskírteini flugfars svo og áhafnarskrá og önnur skjöl sem þörf er á. Skjöl þessi 

ber í hverri höfn að afhenda stjórnanda fars er hann hefur greitt lögboðin gjöld vegna þess 

og innt af hendi aðrar lögboðnar skyldur. 

54. gr. 
Vörur skulu settar á farmskrá til þeirrar hafnar þar sem þær eiga að flytjast úr farinu 

sem flytur þær hingað til lands. 

55. gr. 

Stjórnandi fars sem er í millilandaferðum skal við komu inn á tollsvæði ríkisins hafa í 

sinni vörslu og læsa inni forða og birgðir sem eru umfram það sem heimilt er að hafa til 

frjálsra afnota í farinu. Á sama hátt skal farið með tollskyldan varning áhafnar sem ekki á að 
flytja í land og tollafgreiða. Stjórnandi fars ber ábyrgð á því að allt fari undir lás sem þar skal 
vera og ekkert hverfi undan lás. 

Tollgæslunni er heimilt að innsigla þann varning sem um getur í 1. mgr. og skráir þá 

tollgæslumaður það sem undir innsigli er sett. 
Stjórnandi fars skal gera skrá yfir vörur skv. 1. mgr. við komu fars inn á tollsvæði 

ríkisins. 

Setja má í reglugerð ákvæði um hvað telja beri hæfilegan forða og birgðir fars svo og 

venjulegan farangur áhafnar. 
Verði far á leið til útlanda að snúa við til sama lands ber stjórnanda þess, ef innsigli hafa 

verið opnuð eða ótollafgreiddur forði tekinn í notkun, að gæta þess að hvorki farþegar né 

áhöfn hverfi brott frá farinu eða af afgreiðslustað fyrr en tollgæslan hefur gefið leyfi til þess. 

Aldrei má gefa eða selja í land af birgðum eða forða fars nema aðflutningsgjöld séu 

greidd af slíku og fullnægt öðrum fyrirmælum um innflutning sem lög hafa að geyma. 

56. gr. 

Afferming fars er háð eftirliti tollgæslunnar og má ekki hefjast nema með leyfi hennar. 

Slíkt leyfi skal að jafnaði ekki veitt fyrr en afhent hafa verið tilskilin skjöl. 
Við affermingu í neyð ber stjórnanda fars að tilkynna um hana strax og auðið er.
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Að lokinni affermingu í hverri höfn er stjórnanda fars eða afgreiðslumanni þess skylt að 
láta tollgæslunni í té nákvæma skrá um talningu á þeim vörum sem affermdar hafa verið í 

höfninni. Sé talning þessi ekki framkvæmd má tollgæslan láta gera hana á kostnað farm- 

flytjanda. 
Finnist í fari ótollafgreidd vara sem ekki hefur verið gerð grein fyrir samkvæmt lögum 

þessum eða settum ákvæðum skal farmflytjandi greiða allan kostnað við leit í því og má 
kyrrsetja farið á hans kostnað uns leit er lokið. Þetta gildir þó ekki ef um er að ræða minni 
háttar ólöglegan innflutning í vörslum áhafnar eða farþega. 

57. gr. 
Tollgæslumenn geta jafnan ákveðið að með far, sem kemur frá innanlandshöfnum eða 

skip sem kemur af veiðum, skuli farið sem aðkomufar að því er tolleftirlit varðar. 

58. gr. 
Án leyfis tollgæslunnar má enginn ferma vörur í far sem ætlar til útlanda. Þetta nær þó 

ekki til afla sem tekinn er um borð í skip á veiðisvæðum. 
Sé varan flutt í far án samþykkis tollgæslunnar ber stjórnanda farsins að afferma það 

aftur ef tollgæslan telur það nauðsynlegt vegna eftirlits með vörunni eða ákvörðun gjalda af 
henni. 

59. gr. 
Skip sem er á leið til útlanda skal hafa seinustu viðkomu hérlendis í aðaltollhöfn, sbr. þó 

29. gr. Ákvæði þetta á ekki við um fiskiskip sem fer til veiða eða siglir til útlanda beint af 
veiðum og eingöngu með afla. 

Áður en far leggur upp í ferð til útlanda ber stjórnanda þess að tilkynna tollgæslunni um 
það með hæfilegum fyrirvara. 

60. gr. 
Þegar lokið er á hverri höfn affermingu fars frá útlöndum ber stjórnanda þess innan 

frests sem ákveðinn verður með reglugerð að afhenda viðkomandi tollyfirvaldi skrá um alla 

sýnilega vöntun og skemmdir á vörum sem komið hafa í ljós við afferminguna. Tollyfirvald 
getur látið fara fram rannsókn á vöruvöntun og skemmdum eftir því sem við verður komið. 

ól. gr. 
Skylt er eigendum eða umráðamönnum skipa og flugfara sem annast reglubundnar 

ferðir milli landa að leggja tollgæslunni til án endurgjalds nægilegt húsrými til eftirlits með 
farþegum og áhöfn. Kjósi tollgæslan að koma upp slíku húsrými ber þeim að greiða fyrir 

afnot þess eftir því sem ákveðið verður. 
Kostnað við flutning tollgæslumanna frá tollstöð til og frá skipi við komu þess og 

brottför, svo og að og frá flugvelli við komu og brottför flugfars, ber eigendum eða 

umráðamönnum að greiða. Kostnaði þessum fylgir lögveð í förunum. 

Stjórnanda fars ber að sjá tollgæslumönnum, sem sendir eru með farinu hafna á milli til 

eftirlits, fyrir farrými og fæði endurgjaldslaust. 
Ef stjórnandi fars, afgreiðslumaður eða útgerð fullnægja ekki skyldum sínum sam- 

kvæmt ákvæðum þessa kafla ber þeim að greiða tollgæslunni allan kostnað sem leiðir af 

þeim ráðstöfunum sem hún telur nauðsynlegar vegna vanrækslunnar. Kostnaði þessum 
fylgir lögveð í förunum. 

62. gr. 

Ákvæði þessa kafla taka ekki til erlendra herskipa eða herflugfara sem leita hér hafnar. 

Stjórnendur þeirra eru þó skyldir til að gera tollgæslumönnum fullnægjandi grein fyrir að um 

herfar sé að ræða og má krefjast þess að slík greinargerð sé gefin skriflega.
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Með þeim undantekningum sem leiðir af varnarsamningi Íslands og Bandaríkja 
Norður-Ameríku, sbr. lög nr. 110/1951, eru för, sem í 1. mgr. getur, undanþegin innsiglun 
vista, birgða eða annars varnings um borð. 

Áður en tollskyldar vörur eru fluttar í land úr förum sem um ræðir í 1. mgr. ber 
yfirmanni þeirra að afhenda tollgæslunni skrá um vörurnar. Tollgæslan hefur sömu heimildir 
til hvers konar eftirlits með slíkum vörum, svo og öðrum varningi sem fluttur er til landsins. 

Ákveða má að ákvæði þessarar greinar skuli einnig gilda að einhverju eða öllu leyti um 
önnur för en herskip og herflugför sem eru opinber eign og fara eingöngu í opinberum 
erindagerðum og flytja ekki vörur eða farþega gegn greiðslu. 

Skemmtiferðaskip, sem koma hingað eingöngu með farþega og hvorki taka hér né setja 
í land farþega eða vörur, eru undanþegin ákvæðum um innsiglun forða enda greiði þau 
kostnað af tolleftirliti um borð. 

Um vörslu og tollmeðferð aðfluttra vara. 

63. gr. 

Tollgæslunni er jafnan heimilt að taka ótollafgreiddar vörur í sína vörslu á kostnað 
farmflytjanda svo og til geymslu og tollafgreiðslu ef nauðsyn krefur. 

Ákveða skal í reglugerð gjald fyrir geymslu og meðferð varanna. Einnig má þar setja 
ákvæði er tryggi tollafgreiðslu og brottflutning varanna án óeðlilegra tafa. 

64. gr. 
Eigendur eða umráðamenn farartækja, sem flytja vörur frá útlöndum eða ótoll- 

afgreiddar vörur milli tollhafna innanlands, skulu hafa til umráða eða eiga aðgang að nægum 

geymslu- og afgreiðslustöðum fyrir slíkar vörur og skal þeim haldið þar aðgreindum frá 
öðrum varningi. 

Geymslu- og afgreiðslustaðir þessir skulu viðurkenndir af viðkomandi tollstjóra og 
tollgæslustjóra. Skulu það vera hús eða afgirt svæði eftir eðli vörunnar, liggja vel við 
affermingu og eftirliti og fullnægja að öðru leyti þeim skilyrðum sem sett verða um slíkar 
geymslur. Hús þessi og svæði má, ef þurfa þykir, setja undir lás tollgæslunnar og skal þannig 
frá þeim gengið að því verði auðveldlega við komið. 

Þeim sem geyma ótollafgreiddar vörur er skylt að láta tollgæslunni ókeypis í té 
fullnægjandi aðstöðu í vörugeymslum sínum til tolleftirlits og rannsóknar á vörum og enn 
fremur þau áhöld og tæki sem nauðsynleg eru til slíks eftirlits að mati tollstjóra. 

Ef geymsluhús eða svæði eru ekki í fullnægjandi ásigkomulagi á hverjum tíma, og 

geymsluhafi bætir ekki úr því innan þess frests sem tollstjóri tiltekur, getur hann látið bæta 
úr ágöllum á kostnað geymsluhafa eða svipt hann rétti til að nota geymsluna. 

Sé ótollafgreidd vara flutt úr fari í geymsluhús eða á svæði sem er það langt frá farinu að 
þaðan má ekki fullkomlega fylgjast með flutningi varanna á geymslustaðinn að dómi toll- 
gæslunnar ber stjórnanda fars að greiða þann aukakostnað sem leiðir af þeim öryggis- 

ráðstöfunum sem tollgæslan telur nauðsynlegar til að tryggja fullt eftirlit með flutningi 
varanna á geymslustaðinn. 

Viðkomandi tollstjóri og tollgæslustjóri geta heimilað farmflytjendum að leggja hér á 
land vörur og geyma í sérstökum vörugeymslum meðan þær bíða hér framhaldsflutnings. 

Ráðherra setur með reglugerð eða öðrum fyrirmælum nánari ákvæði um vörugeymslur 
og vörslu ótollafgreiddrar vöru. Má þar ákveða viðurlög við því ef afgreiðslumenn eða aðrir 
óhlýðnast settum fyrirmælum um vörslu og meðferð ótollafgreiddrar vöru. 

Geymsluhöfum ber að greiða ríkissjóði kostnað við tolleftirlit í vörugeymslum sínum 
sem ekki getur talist þáttur í almennu tolleftirliti, svo sem fyrir útgáfu vottorða um 
endursendingar á vörum, gegnumflutning, aðstoð við mat á vörum til ákvörðunar tollverðs 

og aðra þjónustu eftir nánari ákvörðun ráðherra.
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65. gr. 
Utan þeirra húsa eða geymslusvæða sem tollgæslan rekur eða viðurkennd hafa verið 

skv. 64. gr. er óheimilt að geyma ótollafgreidda vöru, nema að fengnu sérstöku leyfi 
viðkomandi tollstjóra. Þeim er slíkt leyfi fær skal skylt að hlíta þeim skilyrðum sem 
tollstjórinn í samráði við tollgæslustjóra setur fyrir leyfinu og greiða allan kostnað við eftirlit 
með vörunni. 

66. pr. 

Stjórnendum farartækja, skipaafgreiðslum og öðrum, sem hafa ótollafgreiddar vörur í 

sínum vörslum til flutnings eða geymslu, er óheimilt að afhenda þær viðtakanda eða láta þær 

á annan hátt af hendi úr vörugeymslu eða farartæki án leyfis tollstjóra. 

67. gr. 

Eigandi eða umráðamaður farartækis eða vörugeymslu ábyrgist greiðslu á aðflutnings- 

gjöldum af vörum sem hafa verið afhentar eða teknar í notkun án þess að gætt hafi verið 

ákvæða laga þessara og má gera lögtak í eignum þeirra fyrir aðflutningsgjöldunum ásamt 

kostnaði. 
68. gr. 

Póststjórnin annast vörslu á ótollafgreiddum póstsendingum. 

Um flutning á ótollafgreiddum vörum innanlands. 
69. gr. 

Farmflytjanda sem flytur vöru til landsins er heimilt án sérstaks leyfis tollstjóra að flytja 

hana milli viðurkenndra vörugeymslna, sbr. 64. gr., svo og milli tollumdæma, enda sé hún 

flutt til ákvörðunarstaðar sem er tollhöfn og í viðurkennda vörugeymslu, sbr. þó 29. gr. 

Farmflytjandi skal þegar tilkynna viðkomandi tollstjórum um slíkan flutning. 

Flutningur á póstsendingu sem er í vörslu póststjórnarinnar er einnig heimill án sérstaks 

leyfis tollstjóra. 
70. gr. 

Ríkistollstjóri getur veitt öðrum en þeim sem um ræðir í 69. gr. sérstakt leyfi til að 

annast flutning á ótollafgreiddum vörum innanlands. Slíkt leyfi má m.a. binda því skilyrði að 

ríkissjóði sé sett trygging fyrir greiðslu aðflutningsgjalda, svo og að slíkar vörur megi aðeins 

flytja með sérstaklega útbúnum farartækjum. 

M. gr. 

Sá sem annast framhaldsflutning á ótollafgreiddri vöru skv. 69. og 70. gr. ber ábyrgð á 

greiðslu aðflutningsgjalda af henni. 

72. gr. 

Ráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um flutning á ótollafgreiddum vörum skv. 

69.-71. gr., m.a. um tilkynningu til tollstjóra um flutning og hvaða skjöl og skilríki skuli 

afhent tollstjóra vegna slíks flutnings. 

VITI. KAFLI 

Tollvörugeymslur. 

Almennar tollvörugeymslur. 
73. gr. 

Ráðherra getur heimilað sveitarfélögum, félögum eða einstaklingum að koma á fót og 

reka almenna tollvörugeymslu. Leyfi skal binda því skilyrði að þeir aðilar, sem í 74. gr.
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getur, eigi þess kost að fá leigð afnot af geymslum með kjörum sem ráðherra samþykkir. 
Ákvæði 64. gr. gilda um geymslur þessar eftir því sem við getur átt. 

Ráðherra er heimilt að ákveða að tollgæslan stofni og reki almennar tollvörugeymslur á 
höfnum þar sem þess þykir þörf og húsakynni og aðrar aðstæður eru fyrir hendi til að reka 
slíkar geymslur. Í geymslum þessum lætur tollgæslan þeim aðilum, er í 74. gr. getur, í té 

aðstöðu til að koma aðfluttum vörum í tollgeymslu gegn leigu- og eftirlitsgjaldi sem ákveðið 
skal í reglugerð. 

Leyfi til reksturs almennrar tollvörugeymslu má binda því skilyrði að leyfishafi setji 
ríkissjóði tryggingu fyrir greiðslu aðflutningsgjalda og annarra gjalda sem leiða kann af 
geymslu ótollafgreiddra vara þar. 

JÁ. gr. 
Innflytjendur geta komið vörum í almennar tollvörugeymslur án undanfarandi greiðslu 

aðflutninpsgjalda. Vörur, sem settar eru í slíkar geymslur, skulu hljóta endanlega 
tollafgreiðslu áður en þær eru fluttar úr geymslunni nema þær séu fluttar til annarra 
tollhafna eða milli tollvörugeymslina samkvæmt þeim reglum sem gilda um flutning á ótoll- 

afgreiddum vörum innanlands. Einnig er heimilt að flytja vörur milli almennra tollvöru- 
geymslna, eða úr slíkri geymslu í tollfrjálsar forðageymslur, og í birgðageymslur tollfrjálsra 
verslana. 

Sé heimilt að endurgreiða gjöld af hráefni í innlenda vöru við útflutning hennar skal 
heimilt að setja slíkar útflutningsvörur í tollvörugeymslur og endurgreiða framangreind 

gjöld þegar varan er komin í tollvörugeymsluna. 
Vöru, sem sett hefur verið í almenna tollvörugeymslu, skal tollafgreiða endanlega innan 

þriggja ára frá komudegi flutningsfars til landsins. Ráðherra getur þó í reglugerð ákveðið 
annan frest ef sérstakar ástæður mæla með því. 

Tollfrjálsar forðageymslur. 
7S. gr. 

Ráðherra getur leyft skipaútgerðum og flugfélögum, sem eiga farartæki að staðaldri í 
förum milli Íslands og annarra landa, að geyma vistir, útbúnað og annan forða fyrir þau 
farartæki í tollfrjálsum forðageymslum án greiðslu aðflutningsgjalda. 

Ákvæði 1. mgr. taka ekki til veiðiskipa sem sigla með eigin afla á erlendan markað. 

76. gr. 
Í tollfrjálsar forðageymslur má setja eftirtaldar vörur: 

a. Vörur sem fluttar eru inn í því skyni. 
b. Vörur sem keyptar eru hérlendis ótollafgreiddar og fluttar eru í geymsluna úr almennri 

tollvörugeymslu eða úr vörugeymslu skipa- eða flugfélags sem hefur heimild til að 
geyma ótollafgreiddar vörur. 

c. Vörur úr birgðum skipa eða flugvéla geymsluhafa. 
d. Innlendar framleiðsluvörur. 

Þegar heimilt er að endurgreiða gjöld af hráefni í vöru við útflutning má einnig 

endurgreiða þessi gjöld þegar vöru hefur verið komið í tollfrjálsa forðageymslu. 

71. gr. 

Úr tollfrjálsri forðageymslu má aðeins flytja vörur sem birgðaforða beint í farartæki 
sem er í utanlandsferðum, enda verði vörurnar einungis notaðar í því farartæki. Í reglugerð 
getur ráðherra leyft sölu birgða og annars forða í innlend farartæki sem að staðaldri eru í 
utanlandsferðum eða erlend farartæki sem hér hafa skamma viðdvöl, svo og endurútflutning
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eða endursendingu á þessum vörum. Enn fremur má ef sérstaklega stendur á, t.d. ef vörur 
liggja undir skemmdum, heimila tollafgreiðslu á þeim til neyslu eða sölu innanlands, að 
fullnægðum lögboðnum innflutningsskilyrðum. 

78. gr. 
Vörur úr tollfrjálsri forðageymslu má senda í veg fyrir skip og önnur farartæki til 

annarra tollhafna ef fylgt er þeim skilyrðum sem tollyfirvöld setja hverju sinni um eftirlit og 
tryggilegan umbúnað við flutninginn. Undanskilja má vissa vöruflokka slíkum flutningi. 

Tollfrjálsar verslanir. 
79. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að reka eða leyfa rekstur verslana með tollfrjálsar vörur, þar á 
meðal áfengi og tóbak, í flugstöðvum á Reykjavíkurflugvelli og á Keflavíkurflugvelli í 
tengslum við farþegaflutning milli landa. Birgðir þeirra verslana má geyma í tollfrjálsum 

birgðageymslum sem eingöngu eru ætlaðar til þeirra nota. 
Tollfrjálsum verslunum er eingöngu heimilt að selja vörur sínar farþegum og áhöfnum 

millilandafara. Fyrirskipa má að vörur þessar séu afhentar kaupanda í sérstaklega gerðum 
lokuðum umbúðum sem kaupandi ber ábyrgð á, að viðlagðri refsingu, að ekki séu opnaðar 
fyrr en komið er út fyrir tollsvæði ríkisins. Enn fremur er verslunum sem hér um ræðir 
heimilt samkvæmt reglum er ráðherra setur að senda vörur sínar í pósti til viðtakenda 
búsettra erlendis. 

Verslanir og birgðageymslur samkvæmt þessari grein eru háðar tolleftirliti og gilda um 
birgðageymslurnar ákvæði laga þessara, eftir því sem við á. 

Ráðherra getur heimilað einkasölu ríkisins að selja skipum og flugvélum í utanlands- 
ferðum vörur sínar sem neysluforða tollfrjálst og samkvæmt sérstökum reglum um álagn- 

ingu. Einkasölu ríkisins skulu endurgreidd aðflutningsgjöld af þeim vörum sem þannig eru 

seldar. 
Leyfi til reksturs tollfrjálsrar verslunar má binda því skilyrði að leyfishafi setji ríkissjóði 

tryggingu fyrir greiðslu aðflutningsgjalda og annarra gjalda sem leiða kann af geymslu ótoll- 
afgreiddra vara þar. 

Almenn ákvæði um tollvörugeymslur. 
80. gr. 

Tollgæslan getur, hvenær sem er, gert birgðatalningu í tollvörugeymslum. Geymsluhafi 
eða leyfishafi skal leggja til þá aðstoð sem þarf til að talning verði framkvæmd. 

Leyfishafi og geymsluhafi eru skyldir til að færa nákvæmt birgðabókhald og sýna 

tollgæslunni það hvenær sem krafist er. Þeir eru skyldir til að gefa tollgæslumönnum hverjar 
þær upplýsingar sem óskað er eftir varðandi geymsluvörur og veita þeim hvers konar aðstoð 
við eftirlitsstörf þeirra. 

81. gr. 

Óheimilt er að flytja vörur í tollvörugeymslu nema fyrir liggi skriflegt leyfi tollstjóra í 
því tollumdæmi þar sem tollvörugeymslan er. Ákvæði þetta gildir þó ekki um vörur sem 
fluttar eru í tollfrjálsa forðageymslu úr birgðaforða fars. 

82. gr. 

Vörur má ekki flytja úr tollvörugeymslu nema fyrir liggi skriflegt leyfi tollstjóra í því 
tollumdæmi þar sem tollvörugeymslan er. Ákvæði þetta gildir hvorki um vörur í tollfrjálsum 
forðageymslum né um vörur sem seldar eru úr tollfrjálsum verslunum.
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83. gr. 
Geyma má í tollvörugeymslum vörur sem einkasala ríkisins nær til liggi fyrir leyfi 

viðkomandi einkasölu. 
84. gr. 

Óheimilt er að neyta varnings sem er í tollvörugeymslu eða nota hann á annan hátt 
innan tollvörugeymslunnar. 

85. gr. 
Aðflutningsgjöld miðast við það vörumagn sem sett var í tollvörugeymslu. 

Komi fram vöntun á vörum sem leyfi hefur verið veitt til að settar verði í tollvöru- 
geymslu, hvort sem vöntun kemur fram við flutning í eða eftir að þær hafa verið settar í toll- 
vörugeymslu, er geymsluhafi eða leyfishafi skyldur að greiða af þeim aðflutningsgjöld. Um 
skemmdir eða rýrnun gilda ákvæði 9. tölul. 6. gr. 

86. gr. 
Ákveða má í reglugerð lágmark þess vörumagns sem hverju sinni má setja í toll- 

vörugeymslu eða taka úr henni. Ekki má þó leyfa að vörur séu teknar úr venjulegum heild- 
söluumbúðum í tollvörugeymslu til að skipta þeim í smærri einingar til tollafgreiðslu. 
Heimilt skal þó að taka úr geymslu sýnishorn af vöru þótt í smærri stíl sé en hér var greint 
samkvæmt reglum sem um það verða settar. 

87. gr. 
Ákvæði IV. kafla, um tollmeðferð o.fl., V. kafla, um aðflutningsskýrslu og aðra 

skýrslugjöf, og VII. kafla, um almenn ákvæði, um tolleftirlit og meðferð ótollafgreiddra 
vara, skulu gilda eftir því sem við getur átt um vörur sem settar eru í tollvörugeymslur. 

88. gr. 

Í reglugerð skulu sett ákvæði um birgðabókhald og aðra bókfærslu í sambandi við 
tollvörugeymslur. Á sama hátt skal setja reglur um tollafgreiðslu vara í tollvörugeymslu og 
færslu vara milli tollvörugeymslna. 

89. gr. 
Þeim sem leyfi hafa til reksturs tollvörugeymslu ber að greiða ríkissjóði kostnað við 

tolleftirlit með tollvörugeymslu eða vörum í henni eftir því sem ráðherra ákveður með 
reglugerð, sbr. 8. mgr. 64. gr. 

IX. KAFLI 

Tollfrjáls svæði. 

90. gr. 

Ríkisstjórnin getur heimilað að komið verði upp tollfrjálsum svæðum, frísvæðum. 
Ákvæði 73. gr. skulu gilda um slíka leyfisveitingu. 

91. gr. 
Eigendum frísvæðis er skylt: 

a. Að geyma vörur í húsnæði eða á athafnasvæði sem samþykkt er af tollyfirvöldum eða á 
annan þann hátt er tollyfirvöld ákveða. 

b. Að sjá til þess að ótollafgreiddar vörur fari hvorki út af frísvæðinu án leyfis tollyfirvalda 
né verði notaðar á annan veg en leyfilegt er. 

c. Að færa þær skrár og gefa þær upplýsingar um rekstur frísvæðisins sem tollyfirvöld 

ákveða. 
d. Að láta í té þá aðstoð sem til þarf við eftirlit með starfsemi frísvæðisins og til skoðunar á 

vörum sem þar eru geymdar.
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92. gr. 
Vörur sem geymdar eru á frísvæði geta hlotið þar aðvinnslu vegna verslunar með þær, 

m.a. til að auka gæði þeirra eða viðskiptavirði. Ráðherra setur nánari reglur um slíka 
aðvinnslu. 

Einkaneysla eða einkanot á vörum sem fluttar hafa verið inn á frísvæði án greiðslu 
aðflutningsgjalda eða gegn endurgreiðslu gjalda er óheimil. Ákvæði þetta á þó ekki við um 

leyfileg not af tollfrjálsum forða fars. Kaup eða sala svo og hvers konar afhending eða 
viðtaka á nefndum vörum til slíkra nota er jafnframt óheimil á frísvæðinu. 

93. gr. 
Ráðherra getur sett nánari reglur um flutning á vörum inn á frísvæði og ákveðið að 

sérstakt fyrirkomulag skuli gilda um geymslu þeirra og flutning þar. 

94. gr. 
Flutning vöru til og frá frísvæði skal tilkynna viðkomandi tollyfirvaldi. Um flutning vöru 

af frísvæði í tollvörugeymslur gilda ákvæði VIII. kafla. 

95. gr.. 
Aðflutningsgjöld af vöru sem tekin er til tollmeðferðar vegna sölu eða afhendingar eða 

eigin nota hér á landi miðast við tollflokkun hennar samkvæmt tollskrá þegar hún er tekin til 

tollmeðferðar, sbr. 2. mgr. 1. gr. 

96. gr. 

Ákvæði V. kafla, um aðflutningsskýrslur og aðrar skýrslugjafir, og VII. kafla, um 
tolleftirlit og meðferð ótollafgreiddrar vöru, gilda um frísvæði eftir því sem við getur átt, 
m.a. um meðferð og flutning vara milli frísvæðis og annarra staða tollsvæðisins. 

Ráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um gæslu frísvæða og um nauðsynlegar 
takmarkanir á umferð til þeirra og frá. 

X. KAFLI 

Álagning tolla, úrskurður tollstjóra, kærur o.fl. 

Álagning tolla. 

97. gr. 

Ráðherra getur ákveðið með reglugerð að innflytjandi skuli reikna út tolla í 
aðflutningsskýrslu sem greiða ber við innflutning af tollverði vöru eða sendingar samkvæmt 

ákvæðum laga þessara svo og þau gjöld önnur sem á eru lögð við innflutning. Tollyfirvald 
endurskoðar álagningu innflytjanda og má leiðrétta augljósar reikniskekkjur, hvort sem þær 
snerta einstaka liði í aðflutningsskýrslu eða heildarniðurstöðu, svo og einstaka aðra liði í 
aðflutningsskýrslu, enda séu óyggjandi upplýsingar fyrir hendi. 

98. gr. 
Komi í ljós eftir að aðflutningsskýrsla hefur verið afhent tollyfirvaldi að hún eða 

einstakir liðir hennar eða fylgiskjöl séu ófullnægjandi, óglögg eða tortryggileg, eigi skráð á 
lögmæltan hátt eða ófullnægjandi undirrituð eða tollyfirvald telur frekari skýringa þörf á 

einhverju atriði skal skora á innflytjanda að bæta úr því innan ákveðins tíma og láta skriflega 

í té skýringar og þau gögn sem tollyfirvald telur þörf á að fá. Ef eigi er bætt úr nefndum 
annmörkum á fullnægjandi hátt skal tollyfirvald áætla tollverð vöru og aðflutningsgjöld 

samkvæmt meginreglum laga þessara. Sama skal gert ef aðflutningsskjölum er ekki skilað 
vegna innflutnings á vöru eða sendingu.
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Telji tollyfirvald, þegar svo stendur á sem um ræðir í 1. mgr., að mat vegna ákvörðunar 

tollverðs eða annarra atriða sem varða tollmeðferð vöru sé eigi á færi annarra en sérfróðra 
manna skal tollyfirvaldi heimilt án dómkvaðningar að láta mat fara fram á kostnað inn- 
flytjanda. Um matið skulu gilda, eftir því sem við geta átt, ákvæði laga nr. 85/1936, um 
meðferð einkamála í héraði. Tollyfirvaldi er einnig heimilt að láta fara fram á kostnað inn- 
flytjanda sérfræðilega rannsókn á vöru sé það talið nauðsynlegt vegna tollflokkunar hennar. 

99. gr. 

Hafi tollyfirvald heimilað afhendingu vöru eða sendingar og hún verið tekin úr vörslu 
farmflytjanda eða póststofnunar og innflytjandi látið í té í aðflutningsskýrslu sinni og 
meðfylgjandi gögnum fullnægjandi upplýsingar sem byggja mátti rétta álagningu aðflutn- 
ingsgjalda á er óheimilt að endurákvarða innflytjanda aðflutningsgjöld, nema innflytjandi 
óski innan 60 daga frá því að heimild var veitt til afhendingar eftir endurákvörðun tolls eða 

tollyfirvald tilkynni innflytjanda endurákvörðun sína innan sama tíma. 
Endurákvörðun tolla og annarra gjalda sem innheimt eru við innflutning skal þó heimil 

þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. hafi innflytjandi fengið vöru tollafgreidda samkvæmt reglum um 
einfaldari tollmeðferð vöru. Sama gildir hafi innflytjandi ekki áður flutt inn sams konar vöru 

og fengið tollafgreidda eða vitað eða mátt vita um rétta tollmeðferð vöru eða sendingar, t.d. 
flutt sams konar eða svipaða vöru til landsins áður og fengið tollafgreidda undir ákveðnu 
tollskrárnúmeri án athugasemda eða með samþykki tollyfirvalds en tollflokkað þá vöru eða 
sendingu sem endurákvarða á aðflutningsgjöld á undir annað tollskrárnúmer án samþykkis 
tollyfirvalds eða úrskurður um tollflokkun sams konar vöru verið kveðinn upp og birtur. 
Sama skal gilda sé framlögðum gögnum áfátt, sbr. 1. mgr. 98. gr., og gjöld þannig 
vanreiknuð við tollafgreiðslu. 

Tilkynna skal innflytjanda endurákvörðun aðflutningsgjalda samkvæmt þessari grein 

með ábyrgðarbréfi. 

Úrskurður tollstjóra. 

100. gr. 

Telji innflytjandi tollverð, tollflokkun eða aðflutningsgjöld eigi rétt ákveðin skal hann, 
áður en úrskurðar er leitað skv. 101. gr., senda skriflega kæru, studda nauðsynlegum 
gögnum, til viðkomandi tollstjóra. Kæru skal því aðeins taka til greina að vara eða sending 
sé í vörslu farmflytjanda eða póststofnunar eða tollstjóri hafi veitt sérstaka heimild til 
afhendingar hennar þrátt fyrir framkomna kæru. Úrskurða skal um kæru innan 30 daga frá 
því að hún berst. Úrskurður tollstjóra skal rökstuddur og sendur kæranda í ábyrgðarbréfi. 
Ríkistollstjóra skal þegar sent afrit af úrskurðinum. 

Kærur vegna úrskurðar tollstjóra. 

101. gr. 
Úrskurði tollstjóra má skjóta til ríkistollanefndar, sbr. 37. gr. Kærufrestur skal vera 30 

dagar talið frá uppkvaðningu. 
Kærur skulu vera skriflegar og studdar nauðsynlegum gögnum. Vanreifun varðar 

frávísun. 
Nefndin skal tafarlaust senda ríkistollstjóra endurrit eða ljósrit af kæru innflytjanda og 

þeim gögnum sem kunna að fylgja kæru hans. Skal nefndin gefa aðilum kost á að koma fram 
með andsvör sín og gögn innan hæfilegs frests. 

Ríkistollstjóri skal koma fram fyrir hönd ráðherra gagnvart nefndinni og skal rökstyðja 

kröfur sínar og rita greinargerð í málum að því marki sem ástæða er talin til. Greinargerðin 

skal send nefndinni innan þess frests sem hún ákveður.
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Nefndin getur ákveðið málflutning ef mál er flókið eða yfirgripsmikið og má hann vera 
munnlegur. Um málflutning skulu gilda almennar reglur um málflutning fyrir héraðsdómi, 
um vanhæfi, aðstoð sérfróðra manna o.fl., eftir því sem við á. 

Telji nefndin mál ekki nægilega upplýst getur hún beint til málsaðila að afla frekari 

gagna eða upplýsinga máli til skýringar. 
Berist nefndinni kæra og hún er rökstudd með tollskjölum, sem ekki hafa sætt efnis- 

úrlausn hjá tollstjóra, getur nefndin sent kæruna til tollstjóra til uppkvaðningar úrskurðar að 
nýju. Nefndin skal tilkynna aðila um þá ákvörðun. 

Nefndin skal hafa úrskurðað í öllum kærum innan 30 daga frá því að þær bárust henni, 
nema því aðeins að viðhafður sé munnlegur málflutningur, en þá skal kveða upp úrskurð 

innan 30 daga frá málflutningi, þó þannig að heildarmálsmeðferð sé aldrei lengri en 60 

dagar. Úrskurðir nefndarinnar skulu rökstuddir þannig að aðilar megi sjá á hvaða kæru- 
atriðum og heimildum tollflokkun, tollverð eða álagning sé byggð. 

102. gr. 
Nefndin skal gefa út úrskurði sína árlega. Heimilt er að stytta úrskurði í útgáfu þessari. 

Útdrætti úr úrskurðum skal birta í Lögbirtingablaði, enda hafi þeir almennt gildi. 
Nefndin skal úrskurða kærur um gjöld sem tollstjórar leggja á innfluttar vörur 

samkvæmt ákvæðum annarra laga. Gilda ákvæði þau sem að framan eru rakin um slíkar 
kærur eftir því sem við á. 

Málskot til almennra dómstóla um úrlausnarefni sem farið hefur fyrir nefndina frestar 
eða breytir ekki niðurstöðum hennar fyrr en dómur er genginn. 

XI. KAFLI 

Innheimta aðflutningsgjalda o.fl. 

Gjalddagi, greiðslufrestur og greiðslustaður. 
103. gr. 

Aðflutningsgjöld, af öðrum vörum en þeim sem heimild hefur verið veitt til að settar 
séu í tollvörugeymslu eða fluttar á frísvæði, falla í gjalddaga þegar tollstjóra hefur verið 
afhent aðflutningsskýrsla yfir vöru ásamt tilskildum gögnum, sbr. V. kafla, eða leyfi verið 
veitt til afhendingar vöru, sbr. 2. mgr. 14. gr., þó eigi síðar en einu ári talið frá komudegi 
flutningsfars til landsins. 

Aðflutningsgjöld af vörum sem heimilað hefur verið að setja í tollvörugeymslu eða 
fluttar á frísvæði falla í gjalddaga þegar beiðni um úttekt ásamt tilskildum gögnum hefur 
verið afhent tollstjóra, sbr. 87. gr. og 96. gr. 

Um eindaga aðflutningsgjalda fer samkvæmt ákvæðum 108. og 109. gr., sbr. 105. gr. 

Greiða skal í einu lagi aðflutningsgjöld af vörum sem skráðar eru í sama farmskrár- 
númeri (sendingarnúmeri). Þó skal samkvæmt nánari reglum sem ráðherra setur heimila 
innflytjanda greiðslu aðflutningsgjalda af vöru sem er hluti vörusendingar í farmskrár- 

númeri, enda hafi verið gefið út undirfarmskírteini eða undirflugfarmbréf vegna vörunnar 
eða aðstæður verða að öðru leyti taldar þess valdandi að ástæða sé til þess að veita inn- 
flytjanda heimild til tollafgreiðslu á hluta vörusendingar. 

104. gr. 
Sé vara flutt inn til einkanota eða einkaneyslu skulu aðflutningsgjöld ávallt greidd þegar 

heimild til afhendingar hennar er veitt. 
Sé varan flutt inn af aðila sem ekki á lögheimili hér á landi skulu aðflutningsgjöld greidd 

þegar heimild til afhendingar vöru er veitt.
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Sé bú innflytjanda tekið til gjaldþrotaskipta, til meðferðar vegna nauðasamninga eða 
samkvæmt ákvæðum Il. kafla í lögum nr. 3/1878, um skipti á dánarbúum og félagsbúum 
o.fl., skulu aðflutningsgjöld greidd þegar heimild til afhendingar vöru er veitt. Sama gildir sé 
innflytjandi ekki fjár síns ráðandi eða komi í ljós við aðför eða með öðrum hætti að 
innflytjanda vöru er tímabundið ómögulegt að greiða skuldir sínar eða hefur óskað eftir 

greiðslustöðvun. 

105. gr. 
Sé vara tekin úr vörslu farmflytjanda, úr tollvörugeymslu, tekin til notkunar eða flutt 

brott af frísvæði án þess að leyfi tollstjóra liggi fyrir eru aðflutningsgjöld þegar fallin í 
eindaga. 

Þegar atvik eru eins og um ræðir í 1. mgr. skulu aðflutningsgjöld af viðkomandi vöru 
reiknuð út samkvæmt tollafgreiðslugengi sem í gildi var á komudegi flutningsfars til landsins 
hafi vara verið í vörslu farmflytjanda eða innflytjanda, en hafi hún verið sett í tollvöru- 
geymslu eða flutt á frísvæði skulu aðflutningsgjöld reiknuð út samkvæmt því tollafgreiðslu- 
gengi sem í gildi var þegar tollstjóri veitti leyfi til flutnings vöru þangað, nema sannað sé á 
fullnægjandi hátt að mati tollstjóra að nefnd atvik séu síðar til komin. Reikna skal frá sama 
tíma dráttarvexti af aðflutningsgjöldum þannig útreiknuðum. Dráttarvextir skulu vera hinir 
sömu og Seðlabanki Íslands ákveður samkvæmt lögum nr. 36/1986. Að öðru leyti skal farið 
með mál þessi samkvæmt ákvæðum XIV. kafla. 

106. gr. 

Aðflutningsgjöld skal greiða tollstjóra þar sem varan er flutt úr fari því sem hana flytur 
til landsins og skal það gert áður en heimild til afhendingar vöru er veitt, sbr. þó 109. gr. Sé 
vara framsend ótollafgreidd, sbr. VII. kafla, skal þó greiða gjöldin í því umdæmi sem varan 
er send til. 

Ráðherra getur með reglugerð heimilað innflytjanda að greiða aðflutningsgjöld í öðru 
tollumdæmi, enda sé fullnægjandi gögnum varðandi tollmeðferðina framvísað hjá tollstjóra í 
því tollumdæmi þar sem varan er geymd. 

Hafi innflytjanda verið veittur greiðslufrestur á aðflutningsgjöldum skv. 109. gr. skal 
hann greiða aðflutningsgjöld sem hann er skuldfærður fyrir í öðru tollumdæmi hjá þeim 
tollstjóra þar sem hann hefur verið skráður skv. 110. gr. 

107. gr. 

Póstafgreiðslumenn innheimta aðflutningsgjöld af póstsendingum samkvæmt reglum 
sem ráðherra setur. 

108. gr. 

Ráðherra er heimilt að ákveða með reglugerð eða öðrum fyrirmælum að greiðsla 

aðflutningsgjalda af vöru skuli fara fram innan ákveðins tíma frá komudegi hennar til 
landsins, hún sett innan sama tíma í tollvörugeymslu eða flutt á frísvæði. Ráðherra er heimilt 

að undanþiggja einstaka vöruflokka tollafgreiðslu innan þessara tímamarka. Í reglugerð 
getur ráðherra ákveðið að leggja skuli viðurlög við því ef skyldu samkvæmt ákvæðum 
reglugerðar, settrar samkvæmt þessari málsgrein, er ekki fullnægt, svo sem stöðvun 
tollafgreiðslu til hlutaðeigandi aðila. Þar má einnig ákveða að hafi aðflutningsgjöldin ekki 
verið greidd innan 30 daga frá eindaga eins og hann verður ákveðinn samkvæmt þessari 

grein megi tollyfirvald láta selja vöruna á uppboði, er fari fram skv. 111. gr., og áætla 

tollverð hennar hafi fullnægjandi aðflutningsskjöl um vöruna ekki verið lögð fram.
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109. gr. 
Fjármálaráðherra getur með reglugerð eða öðrum fyrirmælum heimilað tollstjórum að 

veita innflytjendum sem flytja inn vörur í atvinnuskyni, þar á meðal umboðsmönnum þeirra 

og miðlurum, svo og innflytjendum sem stunda framleiðslu vara eða viðgerðarþjónustu í 
atvinnuskyni og flytja inn aðföng til starfsemi sinnar, greiðslufrest á aðflutningsgjöldum af 
innfluttum vörum, enda hafi þeir verið skráðir skv. 110. gr. Ráðherra getur í reglugerð 
ákveðið hvað telja skuli aðföng í þessu tilliti. Heimild til greiðslufrests má jafnframt binda 
því skilyrði að innflytjandi sanni með fullnægjandi hætti að aflað hafi verið þeirra leyfa sem 
lög kunna að áskilja varðandi heimild til atvinnurekstrar og innflutningur hans á næst liðnu 
ári hafi að magni eða verðmæti náð tilteknu lágmarki. 

Heimild til greiðslufrests má binda því skilyrði að sett sé fullnægjandi trygging fyrir 
greiðslu aðflutningsgjalda í formi bankaábyrgðar eða hliðstæðrar ábyrgðar. Falla má síðar 
frá þessu skilyrði hafi ekki komið til vanskila af hálfu innflytjanda sem haft hefur 
greiðslufrest á aðflutningsgjöldum í minnst sex mánuði og hann uppfyllt að öðru leyti önnur 
skilyrði sem sett kunna að verða í reglugerð. Heimild til greiðslufrests fellur niður þegar 
ákvæði 3. mgr. 104. gr. eiga við. 

Greiðslufrestur á aðflutningsgjöldum skal vera að meðaltali tveir mánuðir frá þeim tíma 
er far kom á ákvörðunarstað, eða talið frá úttektardegi vöru hafi hún verið sett í 
tollvörugeymslu. Aðflutningsgjöld, sem greiðslufrestur hefur verið veittur á vegna innflutn- 

ings vara í sama mánuði, skulu greidd í síðasta lagi fimmtánda dag annars mánaðar eftir 
komudag flutningsfars til ákvörðunarstaðar eða úttektardag úr tollvörugeymslu. Séu 
aðflutningsgjöld ekki greidd á eindaga skulu dráttarvextir þegar reiknaðir á gjaldfallnar 
skuldir. Dráttarvextir skulu vera hinir sömu og Seðlabanki Íslands ákveður skv. lögum nr. 
36/1986. Í reglugerð getur ráðherra ákveðið auk innheimtu dráttarvaxta að leggja viðurlög 
við því ef vanefndir verða á greiðslu aðflutningsgjalda, svo sem að fella niður greiðslufrest, 

tímabundið eða að fullu, eða stöðva tollafgreiðslu til hlutaðeigandi aðila. Verði frestur 
veittur til greiðslu aðflutningsgjalda skv. þessari grein má ákveða með reglugerð að greiða 
skuli af þeim þá vexti sem ákveðnir verði af ráðherra. 

Heimild til greiðslufrests sem veittur er í einu tollumdæmi skal gilda um tollafgreiðslu á 
innfluttum vörum sama innflytjanda í öðrum tollumdæmum landsins. 

Ráðherra setur með reglugerð eða öðrum fyrirmælum nánari reglur um greiðslufrest á 

aðflutningsgjöldum samkvæmt þessari grein. 

110. gr. 
Innflytjendur, sem lögheimili eiga hér á landi og flytja vörur inn í atvinnuskyni, skulu 

skráðir hjá tollyfirvaldi þar sem lögheimili þeirra er. Í reglugerð skulu sett nánari fyrirmæli 

um tilkynningu til skráningar, skráningarskírteini og viðurlög ef tilkynningarskyldu er ekki 

sinnt. Sama skal gilda um miðlara sem veita fyrrgreindum aðilum þjónustu við tollmeðferð 

og tollafgreiðslu á vöru í atvinnuskyni. 

Lögveðsréttur, uppboð o.fl. 

111. gr. 

Ábyrgð á greiðslu aðflutningsgjalda hvílir á þeim sem kemur fram gagnvart tollyfirvöld- 
um vegna tollmeðferðar á vöru. 

Nú er innflytjandi eða viðtakandi annar aðili en um ræðir í 1. mgr. og ábyrgjast þeir þá 
in solidum greiðslu aðflutningsgjalda. 

Aðflutt vara er jafnframt að veði fyrir aðflutningsgjöldum, dráttarvöxtum, sektum og 

kostnaði, og hefur eigandi ekki rétt til að taka hana í sína vörslu fyrr en afhendingarheimild
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viðkomandi tollstjóra liggur fyrir. Gengur lögveðsréttur þessi fyrir öðrum veðum og er 
óháður grandleysi eiganda. 

Tollstjórar, hver í sínu tollumdæmi, hafa heimild til að halda uppboð og selja 
ótollafgreidda vöru án undanfarins lögtaks eða fjárnáms til lúkningar aðflutningsgjöldum, 
dráttarvöxtum, sektum og kostnaði og er haldsréttur farmflytjanda því ekki til fyrirstöðu. 
Telji tollstjóri að hærra verð megi fá fyrir vöru með öðrum hætti en sölu á uppboði skal 
honum heimilt að leita tilboða í vöruna og selja hæstbjóðanda ef viðunandi tilboð fæst. 

Náist ekki til þeirrar vöru sem af átti að greiða má án undanfarandi birtingar gera lögtak 
fyrir aðflutningsgjöldum, dráttarvöxtum, sektum og kostnaði í öðrum eignum þeirra aðila 
sem um ræðir í 1.-3. mgr. og selja hið lögtekna á nauðungaruppboði. 

Telji tollstjóri ekki ástæðu til að setja vöru á uppboð vegna ástands hennar skal honum 
heimilt að láta eyðileggja hana á kostnað innflytjanda. 

Aðflutningsgjöld greiðast af uppboðsandvirði eða söluandvirði með forgangsrétti næst 
á eftir uppboðs- eða sölukostnaði vörunnar. Heimilt er þó að greiða fyrir geymslu hennar í 
einn mánuð frá komu til landsins. Sé uppboðsandvirði eða söluandvirði vörunnar hærra en 

nemur aðflutningsgjöldum, ásamt dráttarvöxtum, sektum og áföllnum kostnaði skal greiða 
þeim sem eignarréttur gekk úr hendi afganginn að frádregnum öðrum eignarhöftum sem á 
vörunni hvíldu auk alls áfallins kostnaðar. Vitji eigandi ekki þess sem afgangs er samkvæmt 
framangreindu innan árs frá uppboðsdegi eða söludegi fellur andvirðið til ríkissjóðs. 

Vöntun. 

112. gr. 

Ef vöru vantar úr aðkomufari skal lækka aðflutningsgjöld með tilliti til verðmætis þess 
sem vantar í vörusendingu enda hafi verið gerð grein fyrir vöntun á þann hátt sem segir í 60. 

gr. 
Ráðherra getur með reglugerð heimilað lækkun á aðflutningsgjöldum vegna vöntunar, 

þótt ákvæðum 1. mgr. hafi ekki verið fullnægt, ef svo stendur á að vöntunar í vörusendingu 
verður ekki vart þrátt fyrir nákvæma athugun ytri umbúða vörunnar. Beiðni um lækkun 
aðflutningsgjalda vegna vöntunar verður því aðeins tekin til greina að hún berist innan þess 
frests sem ákveðinn er í reglugerð og á hana færðar þær sönnur sem tollyfirvald metur gildar. 

Endursending vöru. 

113. gr. 

Heimilt er samkvæmt nánari skilyrðum sem sett verða í reglugerð eða með öðrum 
fyrirmælum: 

1. Að endurgreiða eða fella niður aðflutningsgjöld af vöru sem send er ónotuð aftur til 
útlanda gegn endurgreiðslu kaupverðs. 

2. Að endurgreiða aðflutningsgjöld af vöru sem reynist gölluð og endursend er til útlanda, 
enda viðurkenni seljandi að hann taki vöruna aftur vegna gallans. 

114. gr. 
Verði breyting á aðflutningsgjöldum og ekki er sérstaklega mælt fyrir á annan veg skal 

leggja hin nýju gjöld á þá vöru eða sendingu sem eigi hefur verið tekin til tollmeðferðar skv. 
2. mgr. 1. gr. þegar breytingin öðlast gildi þrátt fyrir að hún hafi verið flutt inn fyrir þann 

tíma. 

Ef aðflutningsgjöld lækka eða eru felld niður eftir að fullnægjandi skjöl yfir vöru eða 

sendingu hafa verið afhent tollyfirvaldi skv. 2. mgr. 1. gr., en áður en heimild er veitt til 
afhendingar skal greiða hin lægri gjöld eða fella þau niður.
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XIl. KAFLI 

Undirboðs- og jöfnunartollar o.fl. 

115. gr. 
Nú má ætla að erlend vara sé flutt inn eða boðin fram með undirboðskjörum og slíkt 

geti stofnað innlendum atvinnurekstri í hættu eða torveldað hann að mun og er þá ráðherra 

heimilt að leggja á sérstakan undirboðstoll til að hamla gegn slíkum viðskiptum. 
Þá er ráðherra heimilt í sama skyni og með sömu skilyrðum að leggja á sérstakan 

jöfnunartoll ef ætla má að útflutningsverðlaun, uppbætur, endurgreiðslur o.þ.h. erlendis 
hafi sams konar áhrif hér á landi og getið er í 1. mgr. 

Ákvarðanir ráðherra um þetta efni taka gildi frá og með þeim degi sem þær eru birtar í 
Stjórnartíðindum. 

Undirboðs- og jöfnunartolla má ekki leggja á til lengri tíma en sex mánaða í senn. 

116. gr. 

Með undirboði eða undirboðskjörum í lögum þessum er átt við að erlend vara sé flutt 

inn eða boðin fram 
a. á verði sem er lægra en sambærilegt verð í útflutningslandinu á tilsvarandi vöru við 

venjuleg viðskiptaskilyrði, eða 
b. ef slíkt verð er ekki fyrir hendi í útflutningslandinu, þá annaðhvort 

1. á verði sem er lægra en hæsta útflutningsverð á tilsvarandi vöru til einhvers annars 
lands, eða 

2. á verði sem er lægra en framleiðslukostnaður vörunnar í upprunalandinu að viðbættu 

sanngjörnu álagi fyrir sölukostnaði og ágóða. 
Við samanburð þann er um ræðir í 1. mgr. skal taka tillit til mismunandi sölu- og 

afgreiðsluhátta, flutningskostnaðar, skatta og annars slíks aðstöðumunar sem skipt getur 

máli. 

117. gr. 
Undirboðstollur má ekki vera hærri en nemur undirboðinu, þ.e. mismuninum á 

undirboðsverðinu og verðinu sem tekið er til samanburðar. 
Jöfnunartollur má ekki vera hærri en nemur greiðslum eða uppbótum sem beint eða 

óbeint eru látnar í té í sambandi við framleiðslu, vinnslu, útflutning eða flutning varanna. 

118. gr. 

Leggja má undirboðs- eða jöfnunartolla eftir framangreindum ákvæðum á eina eða 

fleiri vörur eða vörutegundir, á vörur frá einum eða fleiri sendendum eða vörur frá einu eða 
fleiri löndum. 

Undirboðs- og jöfnunartolla má leggja á til bráðabirgða, þar til nánari upplýsingar 
liggja fyrir, ef ætla má að dráttur kunni að valda tjóni. Slíka undirboðs- og jöfnunartolla til 
bráðabirgða má þó ekki leggja á til lengri tíma en eins mánaðar og skal sá mánaðartími vera 

innifalinn í þeim sex mánuðum sem um ræðir í síðustu málsgrein 116. gr., ef um það er að 
ræða. 

Ráðherra getur sett nánari ákvæði um undirboðs- og jöfnunartolla og um skil á þeim. 
Um lögvernd tolla þessara fer eftir ákvæðum 111. gr. 

119. gr. 

Ráðherra skal, svo fljótt sem unnt er, skýra Alþingi frá álagningu undirboðs- og 

jöfnunartolla og ástæðum fyrir álagningu þeirra.
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120. gr. 

Ráðherra er heimilt að leggja jöfnunarálag á tollverð innfluttra vara. 
Jöfnunarálagið skal byggt á áætlun um hlutdeild uppsafnaðra aðflutningsgjalda í 

verksmiðjuverði eða framleiðslukostnaði sambærilegra vara sem framleiddar eru hér á 

landi. Með aðflutningsgjöldum í þessu sambandi er átt við tolla og önnur gjöld sem lögð eru 

á innflutt hráefni, efnivörur og annað sem notað er til framleiðslu innanlands á nefndum 
vörum og sérinnflutt flokkast í önnur tollskrárnúmer í tollskrá en innfluttar vörur. Við 
áætlun þessa skal miða við sams konar eða hliðstæðar vörur á sama eða svipuðu framleiðslu- 
stigi þessara vara hér á landi. 

Þegar innflutt vara telst í verulegum atriðum að efni og gerð frábrugðin þeim vörum 
sem framleiddar eru hér á landi er ráðherra heimilt að ákveða að jöfnunarálag skuli lagt á 
tollverð hráefna, efnivara eða annars sem notað hefur verið til framleiðslu sambærilegra 
innflutningsvara. 

Innheimta jöfnunarálags samkvæmt þessari grein hefur eigi áhrif á innheimtu tolls 
samkvæmt tollskrá af vörum sem eigi geta notið tollmeðferðar samkvæmt ákvæðum um 

aðild Íslands að Fríverslunarsamtökum Evrópu og samnings Íslands við Efnahagsbandalag 
Evrópu. 

Ráðherra getur með reglugerð kveðið nánar á um jöfnunarálag og flokkun til 
gjaldskyldu og ákveðið hvað telja skuli verksmiðjuverð eða framleiðslukostnað samkvæmt 
þessari grein. Um lögvernd jöfnunarálags fer samkvæmt ákvæðum 111. gr. 

XIII. KAFLI 

Útflutningur. 

121. gr. 

Útflytjendur skulu afhenda tollstjóra eða umboðsmanni hans í því tollumdæmi sem vara 

er tekin í far, sem flytja á hana til útlanda, skýrslu um vöruna ásamt samriti af farmskírteini, 

útflutningsleyfi og matsvottorði, þar sem þess er krafist, svo og vörureikning um vöruna. 
Setja má í reglugerð nánari ákvæði um gerð skjala þessara og hverra skjala og skilríkja 

er annars krafist varðandi útflutningsvöru og afhendingu hennar erlendis. 

Skýrslu um afla íslenskra veiðiskipa, sem fluttur er út með þeim sjálfum til sölu á 
erlendum markaði, skal skipstjóri gefa í fyrstu höfn sem skipið tekur hér á landi á leið sinni 
frá útlöndum eða næst þegar það leitar hafnar hér á landi, taki skipið ekki höfn áður en það 
flytur aftur afla á erlendan markað. Taki veiðiskipið ekki fyrstu höfn á þeim stað þar sem 
það er gert út ber að senda skýrslu þessa til tollstjóra í því tollumdæmi þar sem 

útgerðarstaður skipsins er. 
Greiða skal útflutningsgjöld og fullnægja útflutningsskilyrðum í því tollumdæmi sem 

útflutningsvara er flutt í far sem flytja á vöruna til útlanda. 

Ráðherra getur með reglugerð eða öðrum fyrirmælum vikið frá ákvæðum 4. mgr. 

Ákvæði 110. gr. skulu gilda með sama hætti um útflytjendur og miðlara sem veita þeim 

þjónustu við útflutning á vörum. 

122. gr. 

Gerist Ísland aðili að milliríkjasamningi sem kveður á um tollalækkanir eða aðra 
tilhliðrun fyrir íslenskar útflutningsvörur við tollafgreiðslu í viðkomandi landi eða löndum og 
vörunum skulu fylgja skilríki um uppruna, tollendurgreiðslur o.fl. er það skylda tollyfir- 
valda, sé fram á það farið, að veita aðstoð við upplýsingar, vottorðagjöf og þess háttar. 

Öll skjöl og vottorð um uppruna vöru, tollendurgreiðslur af þeim o.fl. skv. 1. mgr. 

skulu vera að formi og frágangi eins og ákveðið verður af ráðherra. 

Ráðherra getur með nánar ákveðnum skilyrðum veitt aðilum, sem þess óska, leyfi til að 
gefa út sum eða öll þau skjöl og vottorð sem fjallað er um í 1. mgr. AÐ
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Nú óskar aðildarríki að milliríkjasamningi skv. 1. mgr. að sannreyna sannleiksgildi 
skjala eða vottorða um uppruna, tollendurgreiðslur o.fl. um útfluttar vörur til viðkomandi 

landa eða nauðsynlegt telst af öðrum ástæðum að framkvæma slíka rannsókn, eru 
atvinnurekandi og aðrir, sem hlut eiga að máli, skyldir til að láta tollyfirvaldi í té upplýsingar 
um atriði sem þýðingu hafa fyrir rannsóknina og getur tollyfirvald eftir atvikum látið 

rannsaka atvinnuhúsnæði, reikningshald og bréfaviðskipti nefndra aðila. 

Ráðherra er heimilt að setja nánari reglur um ákvæði 1. og 4. mgr. 
Ráðherra getur með nánar ákveðnum skilyrðum löggilt innlend samtök til að gefa út 

ábyrgðarskjöl og ábyrgjast gagnvart yfirvöldum í öðrum ríkjum greiðslu gjalda af vörum sem 
útfluttar eru héðan til tímabundinna nota eða til umflutnings í því ríki þegar um er að ræða 
útflutningsvörur sem lúta sérstakri meðferð samkvæmt milliríkjasamningi sem Ísland er aðili 
að. 

XIV. KAFLI 

Refsing og önnur viðurlög, upptaka eigna og málsmeðferð. 

Refsing og önnur viðurlög. 
123. gr. 

Það er ólöglegur innflutningur ef vara er flutt til landsins frá útlöndum eða frá tollfrjálsu 
svæði án þess að tollyfirvöldum sé gerð grein fyrir henni samkvæmt fyrirmælum laga 
þessara. Sama gildir ef vara er fjarlægð úr geymslu fyrir ótollafgreiddar vörur eða tekin til 
notkunar án heimildar tollyfirvalda. 

Það telst enn fremur ólöglegur innflutningur ef ótollafgreidd vara sem flutt hefur verið 
um borð í far til útflutnings eða vara sem útflutningur hefur verið leyfður á gegn lækkun eða 

niðurfellingu á tolli eða öðrum gjöldum er án heimildar tollyfirvalda flutt aftur úr farinu eða 

á annan hátt skotið undan útflutningi. 
Nú kemur í ljós að um borð í fari er vara sem ekki er færð á farmskrá eða aðrar tilskildar 

skrár samkvæmt lögum þessum og tollyfirvöldum hefur ekki verið gerð grein fyrir og skal þá 

litið svo á að eigandi hennar hafi gerst sekur um tilraun til ólöglegs innflutnings. Verði 
eigandi vörunnar ekki fundinn ber stjórnandi fars ábyrgð á brotinu. 

Það varðar sektum samkvæmt lögum þessum ef stjórnendur eða aðrir yfirmenn gera 
ekki það sem í þeirra valdi stendur til þess að koma í veg fyrir ólöglegan innflutning með 
förum þeirra eða vanrækja nauðsynlegt eftirlit í því skyni. 

124. gr. 

Brot gegn ákvæðum 123. gr. varða sektum, varðhaldi eða fangelsi allt að tveimur árum, 

nema þyngri refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum. 

Sömu refsingu skal sá sæta sem selur eða afhendir, kaupir eða veitir viðtöku vöru, enda 

viti hann eða megi vita að hún sé ólöglega innflutt. 

125. gr. 

Fyrir tilraun til brots á lögum þessum skal refsað eins og fyrir fullframið brot. 
Ákvæðum almennra hegningarlaga um hlutdeild skal beitt um brot á lögum þessum. 
Nú varðar brot, sem refsing er lögð við í lögum þessum, þyngri refsingu samkvæmt 

ákvæðum almennra hegningarlaga og skal þá refsað eftir þeim lögum. 

126. gr. 
Nú gefur maður tollstarfsmanni ranga skýrslu eða leggur fram gögn sem eru röng eða 

villandi um tegund, magn eða verðmæti farms eða vöru og skal hann þá sæta sektum, nema 

hann sanni að hvorki honum né þeim sem kemur fram fyrir hans hönd verði um kennt.
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Nú verður maður uppvís að því að láta tollstarfsmanni í té rangar upplýsingar, sbr. 1. 
mgr., í því skyni að svíkja undan eða fá ívilnun á tolli eða gjöldum og skal hann þá sæta 
sektum, svo og varðhaldi eða fangelsi ef miklar sakir eru eða brot er ítrekað. Sömu refsingu 
skal sá sæta sem veit eða má vita að upplýsingar, sem hann lætur tollstarfsmönnum í té, eru 
til þess fallnar að hafa framangreind áhrif. 

Að svo miklu leyti sem brot er ekki refsivert skv. 123.-125. gr. skal beita ákvæðum 1. 
og 2. mgr. þessarar greinar um þá sem gefa rangar eða villandi yfirlýsingar eða leggja fram 

röng eða villandi skjöl í sambandi við tollamál. 
Það varðar sektum, svo og varðhaldi eða fangelsi ef miklar sakir eru, að láta í té eða 

valda því að látin séu í té skjöl eða vottorð sem eru röng í mikilvægum atriðum um uppruna 
íslenskrar útflutningsvöru eða önnur atriði um hana sem eiga að tryggja að varan njóti 

fríðinda við innflutning í annað ríki eða skoðist hæf til svæðistollmeðferðar þar vegna 

milliríkjasamninga. Þó má falla frá málsókn ef sá sem misgert er við hefur ekki krafist 
hennar eða málsókn reynist ekki réttmæt á grundvelli þeirra sönnunargagna sem fyrir liggja. 

Nú hefur ráðherra veitt einstaklingi, félagi eða stofnun leyfi til að gefa út skjöl þau og 
vottorð sem nefnd eru í næstu málsgrein hér að framan, sbr. 3. mgr. 122. gr., en ekki verður 
sannað hver hafi undirritað þau, og skal þá viðkomandi leyfishafi, sé um einstakling að 
ræða, eða framkvæmdastjóri, sé um félag eða stofnun að ræða, bera refsiábyrgðina. 

127. gr. 

Það varðar sektum eða varðhaldi að gefa, selja eða afhenda á annan hátt til 
brottflutnings úr fari forða eða aðra muni eða vöru sem heimilt er að hafa tollfrjálst í fari 
nema aðflutningsgjöld hafi áður verið greidd og öðrum fyrirmælum laga um innflutning 
fullnægt. 

128. gr. 

Sá sem af ásetningi eða gáleysi rýfur eða fjarlægir tollinnsigli eða önnur tolleinkenni 
skal sæta sektum, varðhaldi eða fangelsi allt að sex mánuðum. 

Sé lás eða innsigli tollgæslunnar brotið eða fjarlægt, án þess að sá seki finnist, varðar 
það þann sektum sem ábyrgð ber á lásnum eða innsiglinu nema hann geti gert sennilegt að 

brotið sé ekki vanrækslu hans eða starfsfólks hans að kenna og hann tilkynni tollgæslunni 
um brotið þegar í stað og geri nauðsynlegar ráðstafanir til varnar því að hin innsiglaða vara 

verði fjarlægð eða ástandi hennar breytt. 
Ákvæðum 1. mgr. skal einnig beita ef maður aflar sér aðgangs að vörum sem eru undir 

tollinnsigli án þess að rjúfa innsiglið eða skemma. 

129. gr. 
Það varðar sektum, varðhaldi eða fangelsi að selja eða láta á annan hátt af hendi vöru 

sem flutt hefur verið tollfrjálst til landsins samkvæmt lögum nr. 110/1951, um lagagildi 
varnarsamnings milli Íslands og Bandaríkjanna og um réttarstöðu liðs Bandaríkjanna og 
eignir þess, ef viðtakandi nýtur ekki tollfríðinda samkvæmt þeim lögum. Sömu refsingu 

varðar að taka við slíkum vörum, svo og að taka að sér að selja slíkar vörur, enda liggi ekki 

fyrir, er viðskiptin fara fram, fullar sannanir fyrir því að aðflutningsgjöld hafi verið greidd af 

vörunum og öðrum innflutningsskilyrðum fullnægt. 
Sömu viðurlögum varðar það enn fremur að flytja eða reyna að flytja út vörur af samn- 

ingssvæðum samkvæmt varnarsamningi Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku sem fluttar 

hafa verið inn tollfrjálst. Sé varan flutt í farartæki og verði eigandi hennar ekki fundinn ber 
stjórnandi farartækisins ábyrgð á brotinu.
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130. gr. 
Það varðar sektum, svo og varðhaldi eða fangelsi ef miklar sakir eru, misnoti maður 

leyfi, ívilnanir eða tollfríðindi sem honum hafa verið veitt samkvæmt heimild í lögum þessum 
eða öðrum lögum og reglugerðum eða fyrirmælum sem sett eru samkvæmt þeim. 

131. gr. 
Ef maður tregðast við að gefa tollstarfsmönnum upplýsingar, leggja fram skjöl eða veita 

aðstoð sem hann er skyldur til samkvæmt lögum þessum eða reglugerð eða öðrum 
fyrirmælum settum samkvæmt þeim má knýja hann til þess með stöðvun tollafgreiðslu. 

132. gr. 
Það varðar stjórnanda, eiganda eða umráðamann fars sektum ef tilskilin skjöl og 

skilríki fylgja ekki fari, ekki er gerð þar grein fyrir öllum vörum sem skylt er eða þau ekki 
gerð eins og fyrir er mælt í lögum þessum eða ákveðið kann að vera í reglugerð eða öðrum 
fyrirmælum eða vanrækt er að afhenda þau tollgæslumanni. 

Leiði vanræksla sem um ræðir í 1. mgr. til þess að rannsókn eða eftirlit með affermingu 
þurfi að fara fram á farmi fars eða öðru sem far flytur ber eigandi eða umráðamaður þess 
allan kostnað sem af því hlýst. 

Það varðar stjórnanda fars sektum ef við komu fars frá útlöndum eru eigi gefnar upp, 
eigi finnast í farinu eða eigi er á annan hátt gerð viðhlítandi grein fyrir vörum sem samkvæmt 

skýrslum tollyfirvalda á viðkomustað farsins erlendis hafa verið teknar um borð í farið þar 
og stjórnandi þess vissi eða mátti vita um. Sama gildir um birgðir sem samkvæmt 
innsiglisskrá hafa verið geymdar meðal innsiglisbirgða farsins, enda sé um að ræða verulegt 
magn umfram nauðsynlegar og eðlilegar birgðir þess. Sömu refsingu skulu og þeir af áhöfn 
farsins sæta sem undirritað hafa móttökuskilríki eða innsiglisskrá yfir slíkan varning. 

133. gr. 
Það varðar sektum, varðhaldi eða fangelsi ef stjórnandi farartækis eða afgreiðslumaður 

vörugeymslu afhendir ótollafgreidda vöru án leyfis tollstjóra eða umboðsmanns hans. Sömu 
viðurlögum varðar það að veita viðtöku vöru sem er ólöglega afhent. 

134. gr. 

Ef viðtakandi vöru eða sendingar leggur ekki fram til tollmeðferðar gögn, sem 18.-20. 
gr. taka til, eða sölu- eða vörureikningur tilgreinir ekki atriði, sem fyrirskipuð eru skv. 18. 
gr. og verulegu máli skipta, skal greiða toll af því tollverði sem ákveðið verður eftir reglum 
laga þessara með 20% viðauka við það. 

Ef tilgreint er rangt tollskrárnúmer í aðflutningsskýrslu eða hún er röng á þann hátt að 
tollur eða önnur gjöld eru vanreiknuð má innheimta 20% viðauka á þann toll eða önnur 
gjöld sem greiða ber samkvæmt leiðréttri skýrslu. 

Ef ekki er um venjulega verslunarvöru að ræða, vara er að mun skemmd eða alveg 

sérstaklega stendur á getur tollyfirvald fallið frá innheimtu viðauka samkvæmt þessari grein, 
enda færi aðili gildar ástæður sér til málsbóta. 

Sé málinu vísað til opinberrar rannsóknar skal við ákvörðun sektar hafa hliðsjón af 
viðauka sem innflytjanda hefur verið gert að greiða. 

135. gr. 

Önnur brot gegn lögum þessum, reglugerðum eða öðrum fyrirmælum sem sett eru 
samkvæmt þeim varða sektum, svo og varðhaldi eða fangelsi ef sakir eru miklar eða brot 
ítrekað.
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Upptaka eigna. 

136. gr. 
Heimilt er að gera upptæka vöru sem hefur verið flutt eða reynt að flytja ólöglega inn 

eða á annan hátt farið með andstætt ákvæðum laga þessara eða fyrirmæla sem sett eru 
samkvæmt þeim, án tillits til þess hver er eigandi hennar eða til eignarhafta sem á henni 
hvíla, nema vörslumaður hafi komist yfir vöruna á saknæman hátt. 

Nú þykir ekki ástæða til að gera vöru upptæka eða upptöku verður ekki við komið og er 
þá heimilt að gera upptækt hjá sökunaut andvirði vörunnar auk tolla og annarra gjalda af 
henni. 

Ef um stórfellt brot er að ræða eða sakir eru að öðru leyti mjög miklar er heimilt að gera 
upptæk farartæki sem notuð hafa verið til þess að fremja brotið. Upptaka er heimil þótt 
sökunautur sé annar en eigandi farartækis ef ástæða er til að ætla að eigandinn hafi vitað eða 
mátt vita í hvaða tilgangi nota átti farartækið. 

Í stað farartækis má gera andvirði þess upptækt. 
Nú verður refsiábyrgð ekki fram komið og er þá heimilt að beita eignaupptöku. 
Verði ekki upplýst hver sökunautur er skal varan innan 30 daga frá því að hún var flutt 

inn eða finnst verða eign ríkissjóðs án dóms eða úrskurðar. 

137. gr. 

Farartæki sem hefur verið notað eða reynt hefur verið að nota til þess að flytja vörur 
ólöglega til landsins eða til flutnings á slíkum vörum á tollsvæði ríkisins skal vera að veði til 
tryggingar gjöldum, sektum og kostnaði sem stjórnanda farartækis, áhöfn eða öðrum 
starfsmönnum þess verður gert að greiða, og má kyrrsetja það og selja á opinberu uppboði 

til lúkningar framangreindum gjöldum og kostnaði án undangenginnar aðfarargerðar og 
með þeim hætti sem segir í 111. gr. 

Eigi sökunautur lögheimili eða eignir hér á landi skal þó jafnan reynd aðför hjá honum 
áður en gengið er að veðinu, en eigi raskar það rétti til kyrrsetningar skv. 1. mgr. 

138. gr. 
Heimilt er að svipta þann réttindum skv. 68. gr. almennra hegningarlaga sem sekur 

hefur gerst um stórfellt eða margítrekað brot á lögum þessum. 

Málsmeðferð. 
139. gr. 

Með mál vegna brota á lögum þessum skal farið að hætti opinberra mála. 
Tollyfirvöldum er þó heimilt að ákveða sekt fyrir ólöglegan innflutning, ef brot er 

skýlaust sannað og ætla má að brot varði ekki hærri sekt en 50 000 kr., enda játist 
sökunautur undir þá ákvörðun og greiði sektina þegar í stað. Við slíka sektarákvörðun skal 
greina í bókun skýrt og stutt brot það sem um er að tefla, refsiákvæði sem það varðar við og 

ítrekunarverkun á síðari brot, ef því er að skipta. Nú hefur skýlaust sannað brot einnig 
upptöku eignar í för með sér og getur tollyfirvald undir því skilorði, er nú var sagt eða 5. 

mgr. 136. gr., ákveðið eignaupptöku, enda fari verðmæti eigi fram úr 100 000 kr. 
Senda skal saksóknara ríkisins skrá um mál sem lokið er skv. 2. mgr., eftir þeim reglum 

er hann ákveður. 
Nú telur saksóknari að saklaus maður hafi verið látinn undirgangast greiðslu sektar eða 

maður hafi ranglega verið látinn sæta upptöku eignar, sbr. 2. mgr., eða verið látinn ganga 
undir fjarstæð málalok að öðru leyti eða mál sem lokið er samkvæmt sama ákvæði hefði átt 
að ganga til dóms og getur hann þá borið málið undir dómara til ónýtingar á ákvörðun 
tollyfirvalda.
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Hafi einhver af áhöfn fars eða farþegi við komu sína til landsins meira í fórum sínum en 

heimilt er af varningi sem ríkið eða stofnanir þess hafa einkasölu á og framvísar því við 

tollgæsluna áður en tollskoðun hefst á farangri hans skal honum heimilt að halda því gegn 
því að greiða einkasölugjald til hlutaðeigandi einkasölu samkvæmt gjaldskrá er ráðherra 
setur, án þess að sæta kæru fyrir brot, enda sé um takmarkað magn að ræða sem nánar má 
ákveða í reglugerð. 

140. gr. 
Sektir fyrir brot á lögum þessum og andvirði upptækrar vöru renna í ríkissjóð. 

XV. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 
141. gr. 

Tollstarfsmönnum er bannað, að viðlagðri ábyrgð samkvæmt ákvæðum almennra hegn- 
ingarlaga um brot í opinberu starfi, að skýra óviðkomandi aðilum frá því sem þeir komast að 
í starfi sínu um verslunarhagi einstakra manna og fyrirtækja, þar með talin hvers konar vitn- 
eskja sem ráða má af samritum af sölu- og vörureikningum sem tollyfirvöld halda eftir. 

142. gr. 
Tollyfirvaldi er heimilt, í samræmi við reglur sem ríkistollstjóri setur, að taka vöru eða 

sýnishorn af vöru til tollskoðunar. Halda má eftir verðlitlum sýnishornum. 
Innflytjandi sem óskar eftir bindandi upplýsingum um tollflokkun vöru skal senda 

skriflega beiðni þar að lútandi til ríkistollstjóra. Erindi skulu fylgja nauðsynleg gögn, svo 
sem teikning, mynd eða vörulýsing og sýnishorn verði því við komið. 

Ríkistollstjóri skal svara fyrirspurnum skriflega. Afrit af viðkomandi svari, ásamt 

ljósriti af mikilvægustu gögnum, skal senda fjármálaráðuneytinu. 

143. gr. 
Ráðherra skal heimilt að fella niður eða taka upp ný tollskrárnúmer í tollskrá þegar 

beitt er heimild 6. gr. til samræmingar, lækkunar eða niðurfellingar tolls á vöru. 
Ráðherra er einnig heimilt að gera slíkar breytingar á tollskrá til þess að aflað verði 

nauðsynlegra tölfræðilegra upplýsinga um innflutning á einstökum vöruflokkum til landsins. 

Samþykki tollasamvinnuráðið breytingar á tollnafnaskrá ráðsins eða skýringum við 
tollnafnaskrána eða nýja samræmda tollnafnaskrá sem hefur í för með sér breytta flokkun á 
vörum í tollskrám skal ráðherra heimilt að gera nauðsynlegar breytingar á tollskránni, m.a. 

með því að fella niður, breyta eða taka upp ný tollskrárnúmer. Vörugreining í öðrum lögum 

byggð á tollflokkun samkvæmt tollnafnaskránni skal breytt til samræmis án þess að slíkar 
breytingar hafi áhrif á tolla eins og þeir hafa verið ákveðnir í tollskrá eða gjöld eða 

gjaldfrelsi, heimildir, takmarkanir og þess háttar sem kveðið er á um í öðrum lögum. 
Breytingar samkvæmt ákvæðum þessarar greinar skulu birtar í A-deild Stjórnartíðinda. 

144. gr. 

Toll og önnur gjöld skal leggja á og innheimta í heilum krónum þannig að 50 aurar og 
þar yfir teljist 1 króna en lægri fjárhæð sé sleppt. Tollverð og einstaka þætti þess skal 
tilgreina í aðflutningsskýrslu og tollverðsskýrslu með sama hætti. 

145. gr. 

Ráðherra setur reglur um almennan tollafgreiðslutíma. Tollyfirvöld geta heimilað að 
afgreiðsla fari fram á öðrum tímum, enda greiði viðkomandi þann kostnað sem af því leiðir.
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Ráðherra ákveður með reglugerð hvaða gjald skuli innheimta fyrir störf tollstarfs- 
manna sem ekki teljast liður í almennu tolleftirliti. Krafa þessi nýtur lögtaksréttar. 

146. gr. 

Ráðherra setur nánari reglur um skil tollyfirvalda á aðflutnings- og útflutningsskjölum 

og öðrum gögnum að höfðu samráði við Hagstofu Íslands. 

147. gr. 
Ráðherra getur samið við önnur ríki um samstarf á sviði tollmála, m.a. til að samræma 

og einfalda tollmeðferð og til að vinna gegn ólöglegum innflutningi og útflutningi. 

148. gr. 

Ráðherra setur með reglugerð eða öðrum fyrirmælum nánari ákvæði um framkvæmd 
laga þessara. 

149. gr. 

Ákvæði laga þessara um flokkun vara, álagningu, innheimtu, lögvernd, tilhögun 

bókhalds, aðflutnings- og útflutningsskýrslur og önnur skjöl, eftirlit, stöðvun tollafgreiðslu, 
viðurlög, sektir, refsingar og aðra framkvæmd varðandi toll skulu gilda eftir því sem við 
getur átt um aðflutnings- eða útflutningsgjöld sem ákveðin eru samkvæmt öðrum lögum, 

nema annað sé þar ákveðið. 

150. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. september 1987. Frá sama tíma falla úr gildi lög nr. 120 31. 
desember 1976, um tollskrá o.fl., svo og lög nr. 24 10. maí 1977, lög nr. 82 18. maí 1978, lög 
nr. 11 22. apríl 1981, lög nr. 31 26. maí 1981, lög nr. 83 28. desember 1981, lög nr. 2 
2. febrúar 1982, lög nr. 30 4. maí 1982, lög nr. 98 31. desember 1982, 10. gr. laga nr. 2 28. 
febrúar 1983, lög nr. 76 31. desember 1983, lög nr. 27 15. maí 1984, lög nr. 29 15. maí 1984, 
lög nr. 39 25. maí 1984, lög nr. 123 31. desember 1984, lög nr. 110 31. desember 1985, IV. 

kafla laga nr. 3 1. mars 1986, lög nr. 4 11. mars 1986 og lög nr. 16 30. apríl 1986, um breyting 
á þeim lögum; lög nr. 59 28. maí 1969, um tollheimtu og tolleftirlit, og lög nr. 2 11. febrúar 
1970, lög nr. 66 30. apríl 1973, lög nr. 71 31. maí 1976, lög nr. 31 29. maí 1979 og lög nr. 46 
30. maí 1984, um breyting á þeim lögum, og lög nr. 47 11. júní 1960, um tollvörugeymslur 
o.fl. 

Reglugerðir og öll önnur fyrirmæli, sem sett hafa verið samkvæmt lögum þeim sem um 
ræðir í fyrri mgr., skulu þó halda gildi sínu, að svo miklu leyti sem þær brjóta ekki í bága við 
ákvæði laga þessara, uns nýjar reglugerðir og fyrirmæli hafa verið gefin út. 

Ákvæði til bráðabirgða. 
Þrátt fyrir ákvæði 150. gr. skulu 1. og 3. gr. laga nr. 120/1976, um tollskrá o.fl., svo og 

lagaákvæði um breyting á þessum greinum, halda gildi sínu þar til sett hafa verið lög um 

tollskrá. 
Starfsmenn utanríkisþjónustunnar, sem við gildistöku reglugerðar nr. 190/1985 voru í 

starfi erlendis, skulu með sama hætti og áður eiga rétt á niðurfellingu tolla á bifreið sem þeir 

flytja með sér heim eftir eigi skemmra en þriggja ára samfellt starf erlendis. Með bifreiðar 
þessar skal að öðru leyti farið samkvæmt reglugerð nr. 190/1985, um bifreiðamál ríkisins. 

Gjört í Reykjavík, 30. mars 1987. 

Steingrímur Hermannsson. Þorvaldur Garðar Kristjánsson. Magnús Thoroddsen. 

(L.S.)   
Þorsteinn Pálsson.
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JARÐRÆKTARLÖG. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍSLANDS 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki voru: 

I. KAFLI 

Um yfirstjórn. 

1. gr. 

Landbúnaðarráðherra hefur á hendi yfirstjórn allra ræktunarmála og jarðabóta sem lög 

þessi taka til. 

2. gr. 

Búnaðarfélag Íslands, sem stjórnað er af þriggja manna stjórn og kosin er af 

búnaðarþingi, hefur á hendi umsjón með framkvæmd ræktunarmála og jarðabóta sam- 

kvæmt lögum þessum, enda sé skipulag þess og starfsreglur í samræmi við ákvæði laganna. 
Um kosningarrétt og kjörgengi til búnaðarþings, tölu fulltrúa, kjördæmaskipun og 
kosningafyrirkomulag innan hvers kjördæmis fer eins og fyrir er mælt í lögum Búnaðarfélags 

Íslands. 

3. gr. 

Hver sá, sem stundar búskap á lögbýli og búvöruframleiðslu til sölu á almennum 

markaði, á rétt til að vera félagsmaður í búnaðarfélagi. Í hverju sveitarfélagi þar sem 

búvöruframleiðsla er stunduð skal vera starfandi búnaðarfélag og starfssvæði þess að jafnaði 
miðað við viðkomandi sveitarfélag, enda séu fullgildir félagsmenn ekki færri en sex að tölu. 

Verði fullgildir félagar í búnaðarfélagi fimm eða færri skal búnaðarfélagið sameinast 

búnaðarfélagi nærliggjandi sveitar eftir tillögum hlutaðeigandi búnaðarsambands. 
Heimilt er þó að einstakir menn séu í búnaðarfélagi annars sveitarfélags ef sérstakar 

landfræðilegar ástæður eru fyrir hendi og enn fremur að búnaðarfélag nái yfir tvö 

sveitarfélög eða fleiri þar sem það þykir henta. Fyrir slíkum frávikum og breytingum á 
starfssvæðum búnaðarfélaga þarf samþykki Búnaðarfélags Íslands. 

Heimilt er að halda félagssvæði búnaðarfélags óbreyttu þótt skipan sveitarfélaga 

breytist. 
Búnaðarfélögum er skylt að vera í búnaðarsambandi hlutaðeigandi héraðs. Stjórnum 

búnaðarfélaga er skylt að halda skýrslur og reikninga eftir því sem stjórnir Búnaðarfélags 
Íslands og hlutaðeigandi búnaðarsambands ákveða. Búnaðarsamböndin skulu árlega senda 
Búnaðarfélagi Íslands skýrslur um jarðabætur innan sambandssvæða sinna ásamt afriti af 

ársreikningum sínum. Um skipan búnaðarfélaga og búnaðarsambanda fer að öðru leyti eins 

og segir í lögum Búnaðarfélags Íslands. 

4. gr. 

Störf þau, sem Búnaðarfélagi Íslands eru falin með lögum þessum, annast búnaðar- 

málastjóri með aðstoð ráðunauta félagsins, héraðsráðunauta búnaðarsambandanna og 
sérstakra trúnaðarmanna þessara samtaka. 

Ráðunautar Búnaðarfélags Íslands eru stjórn þess og búnaðarmálastjóra til ráðuneytis 

hver á sínu sviði og veita forustu leiðbeiningarþjónustu í þeim greinum sem lög þessi taka til.
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9. gr. 

Héraðsráðunautar skulu vera svo margir sem nauðsyn krefur að dómi Búnaðarfélags 

Íslands, enda samþykki landbúnaðarráðherra tölu þeirra og starfssvæði. Með sama skilorði 
er tveimur eða fleiri búnaðarsamböndum heimilt að ráða til sín ráðunauta til sameiginlegra 
starfa. 

Héraðsráðunautar hafa á hendi leiðbeiningar og eftirlit með ræktunarframkvæmdum og 
öðrum jarðabótum hver á sínu starfssvæði í þeim greinum sem lög þessi taka til. Þeir skulu 
árlega skila skýrslu um störf sín til þeirra búnaðarsambanda er þeir starfa fyrir. Heimilt er að 

fela sama héraðsráðunaut að gegna starfi í fleiri en einni grein leiðbeiningarþjónustunnar. 

Þá er heimilt að fela héraðsráðunaut framkvæmdastjórn búnaðarsambands. 

Þar sem héraðsráðunautar að dómi Búnaðarfélags Íslands komast ekki yfir verkefni sín, 
svo sem úttekt jarðabóta, er heimilt að ráða sérstaka trúnaðarmenn, enda samþykki 
landbúnaðarráðherra tölu þeirra og launakjör. 

6. gr. 

Héraðsráðunautar skulu hafa lokið kandídatsprófi (B.S.-prófi) í búvísindum frá 
búvísindadeild Bændaskólans á Hvanneyri eða hliðstæðu námi við erlenda landbúnaðarhá- 
skóla. Ráðunautar Búnaðarfélags Íslands skulu auk þeirrar menntunar hafa lokið sérnámi á 
starfssviði sínu eða hafa starfsreynslu sem stjórn Búnaðarfélags Íslands metur jafngilda. 

Trúnaðarmenn skulu hafa lokið búfræðiprófi frá búnaðarskóla, garðyrkjuprófi frá Garð- 
yrkjuskóla ríkisins eða annarri menntun í landbúnaði sem stjórn Búnaðarfélags Íslands 
metur jafngilda. 

1. gr. 

Kostnaður við framkvæmd laga þessara greiðist úr ríkissjóði eftir reikningi er 

landbúnaðarráðherra samþykkir. Búnaðarfélag Íslands áætlar fjárþörf til framkvæmda 

samkvæmt lögum þessum og gerir tillögur til landbúnaðarráðherra um fjárveitingu á næsta 
ári áður en frumvarp til fjárlaga er lagt fyrir Alþingi. Í því skyni er ráðherra heimilt með 
reglugerð að ákveða fyrir hvaða tíma úttekt jarðræktar og húsabóta skuli lokið. Þá getur 
landbúnaðarráðherra mælt svo fyrir að fengnu áliti Búnaðarfélags Íslands að sótt skuli um 
framlög til ákveðinna framkvæmda samkvæmt lögum þessum fyrir fram og greiðast þá 

framlög á sama ári og framkvæmt er. 
Ríkissjóður greiðir búnaðarsamböndum 65% af launum héraðsráðunauta og trúnaðar- 

manna. Hluti ríkissjóðs í launagreiðslum fer eftir kjarasamningum opinberra starfsmanna. 
Ríkissjóður greiðir allt að 65% af ferðakostnaði héraðsráðunauta og trúnaðarmanna 
samkvæmt ákvörðun landbúnaðarráðherra að fengnum tillögum Búnaðarfélags Íslands. 

8. gr. 

Hver sá, er njóta vill ríkisframlags samkvæmt lögum þessum, skal vera fullgildur 

félagsmaður í búnaðarfélagi, sbr. 3. gr. Ákvæði þessara laga um ríkisframlög til jarðabóta ná 

til allra jarðeigna í landinu sem teljast lögbýli samkvæmt skilgreiningu ábúðarlaga, nr. 64 31. 

maí 1976, með síðari breytingum, að undanskildum þeim jörðum og jarðarhlutum sem liggja 
innan skipulagssvæða sveitarfélaga og ætluð eru til annars en landbúnaðar. 

Þar sem framræsla votlendis getur leitt til þess að land breyti varanlega um svip eða að 

merkum náttúruminjum verði raskað er skylt að hafa sérstaklega hliðsjón af lögum um 

náttúruvernd, nr. 47 16. apríl 1971. 
Framlög eru ekki veitt til jarðræktar og húsabóta á lögbýlum sem eigi hafa verið setin 

tvö ár eða lengur næst á undan framkvæmdaári eða nytjuð frá öðrum lögbýlum, nema fyrir 

liggi heimild til bústofnunar þar samkvæmt jarðalögum, nr. 65 31. maí 1976, með síðari 
breytingum.
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9. gr. 

Nú þykir nauðsynlegt að láta af hendi ræktað land til almennra þarfa og skal þá ávallt 

leitað umsagnar héraðsráðunautar um þá ráðstöfun. 
Ræktað land í lögum þessum telst vera: tún, matjurtagarðar, akrar og engi og/eða 

beitilönd sem verulegar landbætur hafa orðið á við framræslu og/eða áburð og liggja utan 

skipulags byggingarlóða sveitarfélaga. 
Þegar vegir og veitur hvers konar eru lagðar um ræktað land eða ræktanlegt skal þess 

ávallt gætt að skerða ræktun og ræktunarmöguleika sem minnst. Þess skal gætt að verkið 

valdi sem minnstum óþægindum við nýtingu landsins. Þeim sem fyrir verkum standa ber að 

leita álits héraðsráðunautar um þetta efni áður en í framkvæmd er ráðist og að hafa samráð 

við hann um framkvæmd verka. 
Þeir sem standa fyrir mannvirkjagerð, svo sem vegagerð og veitulögnum, skulu enn 

fremur haga verkum sínum svo að af þeim leiði ekki eyðingarhættu vegna jarðrasks, 
landbrots eða því um líks. Þeir skulu lagfæra yfirborð landsins og skila því fullgræddu. 

TI. KAFLI 

Um ríkisframlag til jarðabóta. 

10. gr. 
Til jarðabóta, sem taldar eru í þessari grein, skal greiða framlag úr ríkissjóði sem hér 

segir: 

I. Til undirbúnings ræktunar. 

a. Vélgrafnir skurðir og plógræsi, 70% kostnaðar við gröft, plægingu og sprengingu 
berghafta úr skurðum. 

b. Framræsla vegna endurræktunar, þar með talin hreinsun og dýpkun skurða, 70% 
kostnaðar. 

Heildarframlag ríkissjóðs samkvæmt þessum stafliðum skal að hámarki svara 
til 3,5 millj. m? skurðgraftar og 600 km plógræslu á ári hverju. Búnaðarfélag 
Íslands gerir áætlun um framræslu vegna ræktunar samkvæmt könnun héraðsráðu- 
nauta á framræsluþörf á einstökum búnaðarsambandssvæðum. Framræsla vegna 

endurræktunar situr fyrir framlögum samkvæmt þessum stafliðum reynist fram- 

ræsluþörf meiri en hámark heimildar. Landbúnaðarráðherra setur í reglugerð 

ákvæði um undirbúning framræsluframkvæmda, útboð þeirra, svo og umsjón og 

eftirlit með þeim. 
c. Lokræsi með pípum í ræktuðu landi ..................... 80 kr. á m 

II. Til jarðræktar. 

a. Túnrækt á þurrkuðu mýrlendi, nýrækt og endurræktun .... 19 000 kr. á ha 
b. Túnrækt á þurrlendi, nýrækt og endurræktun ............ 13 000 kr. á ha 
c. Korn-ogfræakrar .................000 0... 000. 6 500 kr. á ha 

Framlag samkvæmt þessum staflið er ekki greitt til 

kornræktar grænfóðurverksmiðja. 
d. Grænfóðurrækt ......................0 lr 6 500 kr. á ha 

Framlag samkvæmt þessum staflið er bundið því að um 

sé að ræða grænfóðurræktun til þess að bæta úr fóðurskorti 
vegna kals og annarra ræktunaráfalla af völdum harðinda. 
Enn fremur er framlagið bundið því að ræktunarþörfin hafi 

verið metin og viðurkennd af jarðræktarráðunaut Búnaðar- 
félags Íslands áður en í framkvæmdir er ráðist.
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11. 

IV. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

Til girðinga um ræktunarlönd. 

Fullgildar girðingar með föstum horn- og hliðstólpum ........ 16 kr. á m 

Til áburðargeymslna. 

Aburðarhús og áburðarkjallarar .......................... 600 kr. á m? 

- Til hey- og garðávaxtageymslna, svo og annarra geymsluhúsa. 

a a. Votheyshlöður .................000000 0 670 kr. 

b. Þurrheyshlöður með súgþurrkunarkerfi ................. 1000 kr. 
c. Súgþurrkunarblásari með aflvél, kælivél vegna garð- 

ávaxtageymslu og rafstrengur sem lagður er sérstaklega í 
þessu skyni, framlag 40% af verði tækja og búnaðar. 

Ákvæði til bráðabirgða: 
Framlag að upphæð 340 kr. á m“ skal greiða vegna súg- 

þurrkunarkerfa, sem upp er komið í eldri hlöðum á árunum 

1986-1989. 
d. Garðávaxtageymslur með viðeigandi loftræstibúnaði ...... 1000 kr. 
e. Geymsluhús ................00..0 000 330 kr. 

m 
mí? 

SN
 

SN
 m? 

mí? 

SN
 

Til vatnsveitna vegna heimilis- og búsþarfa. 

Helmingur kostnaðar við vatnsupptöku, þar með talin borun eftir vatni, vatns- 
geymar og leiðsla frá vatnsbóli að bæjarvegg. Framlag þetta greiðist því aðeins að við 

framkvæmdir sé farið eftir áætlun sem Búnaðarfélag Íslands lætur gera eða sam- 

þykkir. 

Til kölkunar á túnum. 

Þar sem rannsóknir hafa að dómi ráðunauta Búnaðarfélags Íslands sýnt að 
hennar sé þörf er heimilt að greiða 50% af kostnaðarverði viðurkennds áburðarkalks 
eins og það er á hafnarstað að viðbættum eðlilegum flutningskostnaði umfram 50 km 
til viðkomandi bónda. Skilyrði er að kölkunin sé framkvæmd eftir ráðleggingum 
héraðsráðunautar og undir eftirliti hans og skal hún við það miðuð að nægja til a.m.k. 
fimm ára. 

Til uppeldishúsa á garðyrkjubýlum. 

a. Til byggingar uppeldishúsa með lýsibúnaði: Framlag 2100 kr. á m“, allt að 200 m“ 
að flatarmáli á býli. 

b. Til lýsingar í gróðurhúsum: Framlag 420 kr. á m, allt að 300 m“ að flatarmáli á 
býli. 

c. Til kolsýrugjafar í gróðurhúsum: 40% af verði tækja og búnaðar. 

Til loðdýrabygginga. 

Framlag nemi 30% af áætluðu kostnaðarverði þessara bygginga, allt að 600 m“ að 

flatarmáli á býli. 

Til ræktunar skjólbelta. 

Framlag nemi 75% kostnaðar við trjáplöntukaup og 50% kostnaðar við 

nauðsynlegar girðingar vegna ræktunarinnar. Skilyrði fyrir framlagi er að verkið sé 

unnið í samræmi við áætlun sem héraðsráðunautur og skógarvörður hafa gert og Skóg- 

rækt ríkisins samþykkt.
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XI. Til sérstakra verkefna. 

Á árunum 1987-1991 skal árlega greiða framlag úr ríkissjóði til þess að meta þörf 

fyrir jarðabætur á einstökum bújörðum sem framlags geta notið samkvæmt lögum 

þessum og til áætlanagerðar um slíkar framkvæmdir. 
Árleg framlög skulu að upphæð jafngilda 2,5% af heildarframlagi til jarðabóta 

skv. I.-X. tölulið þessarar greinar viðkomandi ár. Ráðherra ákveður með reglugerð 

ráðstöfun þessa fjár að fengnum tillögum Búnaðartélags Íslands. 

11. gr. 

Landbúnaðarráðherra ákveður með reglugerð, að fengnum tillögum Búnaðarfélags 

Íslands, þau skilyrði sem jarðabætur skv. 10. gr. þurfa að uppfylla til þess að heimilt sé að 

taka þær út og greiða framlag til þeirra. Þá getur ráðherra, að fengnu samþykki stjórnar 

Búnaðarfélags Íslands, stjórnar Stéttarsambands bænda og stjórnar Stofnlánadeildar 

landbúnaðarins, sett stærðarmörk á framkvæmdir sem framlags geta notið skv. 10. gr. 

12. gr. 

Á framlög, sem ákveðin eru í 10. gr. þessara laga, skal greiða verðuppbót samkvæmt 

vísitölu er sýni breytingar á tilkostnaði framkvæmda frá meðalkostnaði þeirra á árinu 1986. 

Hagstofa Íslands ákveður grundvöll þessarar vísitölu í samráði við Búnaðarfélag Íslands, 

Byggingastofnun landbúnaðarins og landbúnaðarráðuneytið. Hagstofa Íslands reiknar 

vísitöluna síðan miðað við meðalkostnað hvers árs. Fyrirmæli fyrri málsliða þessarar greinar 

gilda um greiðslu verðlagsuppbóta á framlög til framkvæmda frá og með árinu 1987. 

Af jarðabótaframlögum þeim, sem talin eru í 10. gr., skulu 4% renna til hlutaðeigandi 

búnaðarsambands og 2% til búnaðarfélags hlutaðeigandi jarðabótamanns. Af framlögum til 

loðdýrabygginga skal þó aðeins greiða 4% til viðkomandi búnaðarsambands. 

13. gr. 

Búnaðarfélag Íslands skal halda skrá yfir jarðabætur á lögbýlum og framlög til þeirra 

samkvæmt lögum þessum. 

14. gr. 

Búnaðarfélagi Íslands er heimilt að taka gjald fyrir sérstök og umfangsmikil þjónustu- 
verkefni sem unnin eru fyrir einstaka bændur eða aðra aðila og flokkast ekki undir almennar 
leiðbeiningar. 

Landbúnaðarráðherra ákveður gjaldskrá vegna þessara verkefna, að fengnum tillögum 

Búnaðarfélags Íslands. 

15. gr. 

Til þess að ná sem næst jöfnunarverði á framræslu með opnum skurðum um land allt 

skal Búnaðarfélag Íslands halda eftir ákveðnu gjaldi af framlagi til framræslu skv. a- og b- 

liðum I. liðar 10. gr. Verðjöfnunargjald þetta má að hámarki nema 3% af meðalkostnaði við 

framræsluna. Verðjöfnunargjaldið skal nota til þess að greiða niður kostnað við framræslu 
þar sem hann vegna óhagstæðrar aðstöðu er meiri en meðalkostnaður, enda teljist 

framræslan nauðsynleg jarðabót að mati Búnaðarfélags Íslands. Landbúnaðarráðherra 
ákveður árlega fyrir 1. maí, að fengnum tillögum Búnaðarfélags Íslands, upphæð verðjöfn- 

unargjalds vegna framræslu það ár, meðferð þess og ráðstöfun.
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16. gr. 
Hafi jarðabætur, sem framlags geta notið samkvæmt lögum þessum, verið unnar af 

búnaðar- eða ræktunarsamböndum, er Búnaðarfélagi Íslands heimilt að halda eftir af 
jarðabótaframlögum upphæð til greiðslu á vinnuskuldum, enda hafi borist um það krafa frá 
stjórn viðkomandi sambands. 

Ill. KAFLI 

Almenn ákvæði. 
17. gr. 

Þyki héraðsráðunaut eða trúnaðarmanni að jarðabótaframkvæmd sé ekki í samræmi við 
ákvæði laga þessara og reglugerðir samkvæmt þeim hefur hann rétt til að neita úttekt og þá 
um leið framlagi til hennar. Ágreiningi, sem upp kann að koma þessa efnis, skal skotið til 
Búnaðarfélags Íslands sem sker úr honum. Stjórn Búnaðarfélags Íslands er rétt að leita 
úrskurðar landbúnaðarráðherra í þeim málum sem hún telur orka tvímælis. 

18. gr. 
Sá sem segir héraðsráðunaut, trúnaðarmanni eða Búnaðarfélagi Íslands vísvitandi rangt 

til um framkvæmdir og gerð þeirra mannvirkja er ríkisframlags eiga að njóta samkvæmt II. 
kafla eða brýtur að öðru leyti ákvæði þessara laga í einhverju því er verulegu máli skiptir skal 
sæta sektum frá 10 000-100 000 kr., og ef það er gert í eiginhagsmunaskyni má þyngja 
refsinguna um helming. 

Brjóti héraðsráðunautur, trúnaðarmaður eða starfsmaður Búnaðarfélags Íslands þær 
fyrirskipanir, er honum eru settar í erindisbréfi, eða fari ekki eftir fyrirmælum laga þessara 
eða reglugerða samkvæmt þeim skal hann sæta sömu refsingu er að ofan getur nema þyngri 
refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum. Með mál út af brotum á þessari grein skal farið að 
hætti opinberra mála. 

19. gr. 

Landbúnaðarráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd þessara laga 

að fengnum tillögum Búnaðarfélags Íslands. 

20. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt eru numin úr gildi jarðræktarlög, nr. 79 29. maí 

1972, með síðari breytingum, og lög nr. 58 3. nóv. 1915, um mælingar á túnum og 
matjurtagörðum. 

Gjört í Reykjavík, 30. mars 1987. 

Steingrímur Hermannsson. Þorvaldur Garðar Kristjánsson. Magnús Thoroddsen. 

(L.S.) — 
Jón Helgason.
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LÖG 
um fæðingarorlof. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍSLANDS 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki voru: 

1. gr. 

Fæðingarorlof samkvæmt lögum þessum merkir leyfi frá launuðum störfum vegna 

meðgöngu og fæðingar. 

2. gr. 

Foreldrar, sem gegna launuðum störfum og eiga lögheimili á Íslandi, eiga rétt á fjögurra 

mánaða fæðingarorlofi samkvæmt lögum þessum. Frá 1. jan. 1989 skal fæðingarorlof vera 

fimm mánuðir og frá 1. jan. 1990 sex mánuðir. 
Skipti foreldrar með sér fæðingarorlofi verður sameiginlegt orlof þeirra aldrei lengra en 

segir í 1. mgr. 

3. gr. 

Heimilt er konu að hefja töku fæðingarorlofs allt að einum mánuði fyrir áætlaðan 

fæðingardag sem staðfestur skal með læknisvottorði. Beri fæðingu að fyrir áætlaða töku 

fæðingarorlofs telst fæðingarorlofið hafið á fæðingardegi. 

4. gr. 

Vilji móðir hefja störf að nýju áður en lokið er fæðingarorlofi skal hún tilkynna það 

atvinnurekanda með 21 dags fyrirvara. Faðir, sem ætlar að taka hluta fæðingarorlofs, skal 

tilkynna það atvinnurekanda með 21 dags fyrirvara og jafnframt hve lengi hann verður frá 

störfum. 

S. gr. 

Ættleiðandi foreldrar, uppeldis- eða fósturforeldrar eiga með sama hætti rétt til þriggja 

mánaða fæðingarorlofs (fjögurra mánaða frá 1. jan. 1989 og fimm mánaða frá |. jan. 1990) 

vegna töku barns að fimm ára aldri þess. Töku fæðingarorlofs samkvæmt grein þessari má 

hefja er fyrir liggur staðfesting barnaverndarnefndar eða sveitarfélags um fósturráðstöfun 

eða leyfi til ættleiðingar eftir því sem við á. Tilkynna skal atvinnurekanda um töku 

fæðingarorlofs með 21 dags fyrirvara, nema sérstakar aðstæður geri það ókleift. 

6. gr. 

Skylt er, þar sem því verður við komið, að færa barnshafandi konu til í starfi ef það er 

þess eðlis að heilsu hennar eða fósturs er af því hætta búin, enda verði ekki við komið 

breytingum á starfsháttum. Slík tilfærsla skal ekki hafa áhrif á launakjör viðkomandi til 

lækkunar.
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7. gr. 
Óheimilt er að segja barnshafandi konu upp starfi nema gildar ástæður séu fyrir hendi. 

Sama gildir um foreldri í fæðingarorlofi. 
Brjóti atvinnurekandi gegn ákvæði fyrri málsgreinar skal hann greiða bætur. Við 

ákvörðun bóta skal m.a. taka mið af ráðningartíma starfsmanns hjá viðkomandi atvinnu- 
rekanda. 

8. gr. 
Ákvæði laga þessara skerða ekki þann heildarrétt sem verkalýðsfélög kunna að hafa 

samið um umfram það sem í lögum þessum greinir. 

9. gr. 
Um greiðslur í fæðingarorlofi fer samkvæmt ákvæðum laga nr. 67/1971, um almanna- 

tryggingar, með síðari breytingum. 

10. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1988. 

Gjört í Reykjavík, 31. mars 1987. 

Steingrímur Hermannsson. Þorvaldur Garðar Kristjánsson. Magnús Thoroddsen. 
(L. S.) 

  

Ragnhildur Helgadóttir. 

5. apríl 1987 Nr. 58 

AUGLÝSING 
um að forseti Íslands sé kominn heim og tekinn við stjórnarstörfum. 

Forseti Íslands, Vigdís Finnbogadóttir, er komin úr för sinni til útlanda og hefur á ný 
tekið við stjórnarstörfum. 

Forsætisráðuneytið, 5. apríl 1987. 

Steingrímur Hermannsson. 
  

Guðmundur Benediktsson.
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LOG 

um breyting á lögum um almannatryggingar, nr. 67/1971, 

með síðari breytingum. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍSLANDS 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki voru: 

1. gr. 

16. gr. laganna orðast svo: 
Fæðingarstyrkur skal vera 15 000 kr. á mánuði í fjóra mánuði við hverja fæðingu til 

móður sem lögheimili á hér á landi, sbr. þó 2. mgr. Frá 1. jan. 1989 skal fæðingarstyrkur 
greiddur í fimm mánuði og frá 1. jan. 1990 í sex mánuði. Hefja má greiðslu fæðingarstyrks 
allt að einum mánuði fyrir áætlaðan fæðingardag sem staðfestur skal með læknisvottorði. 
Upphæð fæðingarstyrks skal hækka með sama hætti og aðrar bætur lífeyristrygginga. 

Ákvæði greinar þessarar taka ekki til félagsmanna í samtökum opinberra starfsmanna, 
bankamanna eða annarra stéttarfélaga, er njóta óskertra launa í fæðingarorlofi samkvæmt 
kjarasamningum, þann tíma er óskert laun eru greidd. 

Greiða skal fæðingarstyrk í þrjá mánuði ef um er að ræða andvanafæðingu eftir 28 vikna 

meðgöngutíma. Sé um að ræða fósturlát eftir 20 vikna meðgöngu greiðist fæðingarstyrkur í 

tvo mánuði. 
Greiðslur fæðingarstyrks falla niður frá þeim degi er foreldri lætur frá sér barn vegna 

ættleiðingar, uppeldis eða fósturs eða til varanlegrar dvalar á stofnun. Þegar um er að ræða 
tilvik samkvæmt þessari málsgrein skal fæðingarstyrkur þó aldrei greiddur skemur en í tvo 
mánuði eftir fæðingu. 

Framlengja skal greiðslu fæðingarstyrks um einn mánuð fyrir hvert barn umfram eitt ef 

fleiri fæðast í einu. Framlengja skal og greiðslu fæðingarstyrks um einn mánuð ef um er að 

ræða alvarlegan sjúkleika barns sem krefst nánari umönnunar foreldris. Slík þörf skal 
rökstudd með vottorði læknis og staðfest af tryggingaráði. 

Fæðingarstyrkur skal og greiddur ættleiðandi foreldri, uppeldis- eða fósturforeldri 

vegna töku barns yngra en fimm ára í þrjá mánuði (fjóra frá 1. jan. 1989 og fimm frá 1. jan. 

1990) frá því er fyrir liggur staðfesting barnaverndarnefndar eða sveitarfélags um fósturráð- 

stöfun eða leyfi til ættleiðingar eftir því sem við á. 

Sé barnshafandi konu nauðsynlegt af heilsufars- eða öryggisástæðum að leggja niður 
störf meira en mánuði fyrir áætlaðan fæðingartíma barns skal hún eiga rétt til fæðingarstyrks 
þann tíma, þó aldrei lengur en í 60 daga, enda verði ekki við komið breytingum á 
starfsháttum hennar eða tilfærslu í starfi. Tryggingayfirlæknir skal meta hvort þörf er fyrir 

hendi samkvæmt ákvæði þessu. 

2. gr. 

Ný grein kemur er verður 26. gr. laganna og orðast svo: 
a. Foreldrar í fæðingarorlofi, sem lögheimili eiga á Íslandi, eiga rétt á greiðslu fæðingar- 

dagpeninga samkvæmt grein þessari, enda leggi þeir niður launuð störf þann tíma. Þeir 

sem eiga rétt samkvæmt kjarasamningum til óskertra launa í fæðingarorlofi eiga þó ekki 
rétt til greiðslu fæðingardagpeninga samkvæmt ákvæði þessu.



31. mars 1987 193 Nr. 59 

. Fæðingardagpeningar skulu vera tvöfaldir sjúkradagpeningar einstaklings eins og þeir 
eru ákveðnir á hverjum tíma. 

. Fæðingardagpeningar skulu greiddir í fjóra mánuði. Frá 1. jan. 1989 skulu þeir greiddir í 
fimm mánuði og frá 1. jan. 1990 í sex mánuði. 

. Fullra fæðingardagpeninga njóta þeir sem unnið hafa 1032-2064 dagvinnustundir á 
síðustu 12 mánuðum fyrir töku fæðingarorlofs. Hálfra fæðingardagpeninga njóta þeir 
sem unnið hafa 516-1031 dagvinnustund á síðustu 12 mánuðum fyrir töku fæðingaror- 
lofs. Launuð vinna í grein þessari merkir öll vinna að tekjuöflun, jafnt atvinnurekenda 
sem launþega. Um mat á atvinnuþátttöku foreldris skal setja ákvæði í reglugerð. 

. Heimilt er konu að hefja töku fæðingarorlofs allt að einum mánuði fyrir áætlaðan 
fæðingardag sem staðfestur skal með læknisvottorði og miðast greiðsla fæðingardagpen- 
inga við þann tíma. Beri fæðingu að fyrir áætlaða töku fæðingarorlofs miðast greiðslur 
fæðingardagpeninga við fæðingardag. 
Nú hefur móðir fengið fæðingardagpeninga í a.m.k. einn mánuð eftir fæðingu og á þá 
faðir rétt á greiðslu fæðingardagpeninga í stað móður ef hún óskar þess, enda leggi hann 
niður launaða vinnu á meðan. Foreldrar geta og skipt með sér fæðingarorlofi, t.d. verið 

bæði í orlofi á sama tíma að fullu eða hluta, þó þannig að greiðslur til þeirra 
sameiginlega nemi ekki meira en fjögurra mánaða fæðingardagpeningum (fimm eða 
sex, sbr. c-lið). 
Taki foreldrar samanlagt ekki allt það fæðingarorlof sem þeir eiga rétt á falla niður 

fæðingardagpeningagreiðslur fyrir þann tíma sem ekki er nýttur. 

. Fæðingarorlof og greiðslur fæðingardagpeninga framlengjast um einn mánuð fyrir hvert 
barn umfram eitt ef fæðast fleiri í einu. 

- Framlengja skal og greiðslu fæðingardagpeninga um einn mánuð ef um er að ræða 
alvarlegan sjúkleika barns sem krefst nánari umönnunar foreldris. Slík þörf skal 
rökstudd með læknisvottorði og staðfest af tryggingaráði. Hvort foreldri sem er getur, 
að ósk móður, dvalið hjá barni þann mánuð. 

. Þegar sérstaklega stendur á vegna heilsufars barns er heimilt að fengnu vottorði læknis 
sem annast hefur barnið að foreldri taki hluta af fæðingarorlofi án þess að því sé gert 
skylt að ljúka því í einu lagi. Hvert tímabil má þó ekki vera skemmra en mánuður. 

. Sé barnshafandi konu nauðsynlegt af heilsufars- eða öryggisástæðum að hætta störfum 

meira en mánuði fyrir áætlaðan fæðingartíma barns skal hún eiga rétt til greiðslu 
fæðingardagpeninga þann tíma, þó aldrei lengur en í 60 daga, enda verði ekki komið við 
breytingum á starfsháttum hennar eða tilfærslu í starfi. Tryggingayfirlæknir skal meta 
hvort lenging fæðingarorlofs er nauðsynleg samkvæmt þessu ákvæði. 

. Greiðslur fæðingardagpeninga falla niður frá þeim degi er foreldri lætur frá sér barn 
vegna ættleiðingar, uppeldis eða fósturs eða til varanlegrar dvalar á stofnun. Þegar um 

er að ræða tilvik samkvæmt þessari málsgrein skulu fæðingardagpeningar þó aldrei 

greiddir skemur en tvo mánuði eftir fæðingu. Greiða skal fæðingardagpeninga í þrjá 
mánuði ef um er að ræða andvanafæðingu eftir 28 vikna meðgöngutíma. Sé um að ræða 
fósturlát eftir 20 vikna meðgöngu greiðast fæðingardagpeningar í tvo mánuði. 

. Ættleiðandi foreldrar, uppeldis- eða fósturforeldrar eiga rétt til greiðslu fæðingardag: 
peninga í fæðingarorlofi vegna töku barns yngra en fimm ára. 

„ Fæðingardagpeningar greiðast úr lífeyrisdeild Tryggingastofnunar ríkisins gegn framvís- 
un vottorðs læknis og sönnunar um launagreiðslur og atvinnuþátttöku viðkomandi 
samkvæmt nánari reglum sem ráðherra setur í reglugerð. 

. Útgjöld lífeyristrygginga vegna fæðingardagpeninga skulu greidd af framlagi atvinnu- 
rekenda til lífeyristrygginga. 

. Enginn getur samtímis notið fæðingardagpeninga og sjúkradagpeninga.
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3. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1988. Jafnframt falla úr gildi frá sama tíma lög nr. 

97/1980, um fæðingarorlof, breyting á lögum um almannatryggingar, nr. 67/1971, með síðari 
breytingum. Þegar lög þessi hafa hlotið staðfestingu skal fella meginmál þeirra inn í lög nr. 
67/1971, um almannatryggingar, ásamt síðari breytingum, og gefa þau út svo breytt. 

Ákvæði til bráðabirgða. 
Þeir foreldrar, sem kunna að vera í fæðingarorlofi við gildistöku laganna og fá greiðslur 

samkvæmt núgildandi ákvæði 16. gr. almannatryggingalaga, skulu fá greiddan fæðingarstyrk 
og eftir atvikum fæðingardagpeninga í samræmi við lög þessi frá gildistöku þeirra þannig að 
samfelldar greiðslur frá Tryggingastofnun ríkisins vegna fæðingar verði fjórir mánuðir. 
Þegar lenging fæðingarorlofs kemur til framkvæmdar skulu þeir foreldrar, er þá fá greiðslur 
frá Tryggingastofnun ríkisins, einnig njóta lengingarinnar. 

Gjört í Reykjavík, 31. mars 1987. 

Steingrímur Hermannsson. Þorvaldur Garðar Kristjánsson. Magnús Thoroddsen. 

(L.S.) 
  

Ragnhildur Helgadóttir. 

Nr. 60 í a 14. apríl 1987 BRÁÐABIRGÐALÖG j 
um breyting á lögum nr. 48/1987, um Vísindaráð og Vísindasjóð, 

Rannsóknaráð ríkisins og Rannsóknasjóð. 

Forseti ÍsLlanps 

gjörir kunnugt: Menntamálaráðherra hefur tjáð mér, að komið hafi í ljós, að sá aðdragandi 
að skipun Vísindaráðs sem gert er ráð fyrir í nýsettum lögum um Vísindaráð og 
Vísindasjóð, Rannsóknaráð ríkisins og Rannsóknasjóð mundi að óbreyttu valda 
verulegri röskun á vinnu að úthlutun styrkja úr Vísindasjóði á þessu ári. Til þess að 

úthlutunaraðilar geti lokið störfum sínum í tæka tíð með óskertu umboði beri því 
brýna nauðsyn til að seinka gildistöku hinna nýju laga til 1. júlí n.k. 

Fyrir því eru hér með sett bráðabirgðalög samkvæmt 28. gr. stjórnarskrárinnar á 
þessa leið. 

1. gr. 

Fyrri málsliður 1. málsgr. 23. gr. laga nr. 48 19. mars 1987, um Vísindaráð og 
Vísindasjóð, Rannsóknaráð ríkisins og Rannsóknasjóð orðist svo: 

Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1987. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 14. apríl 1987. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.)   

Sverrir Hermannsson. 
  

Stjórnartíðindi A 5, nr. 19—60. Útgáfudagur 14. apríl 1987.
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16. Júní 1987 195 Nr. ól 

BRÁÐABIRGÐALÖG 
um breyting á lögum nr. 30 28. apríl 1966, um meðferð, skoðun og 

mat á sláturafurðum, með síðari breytingum. 

Forseri ÍsLanDs 

gjörir kunnugt: Landbúnaðarráðherra hefur tjáð mér, að heimild ráðherra til að leyfa 

slátrun í ólöggiltum sláturhúsum sé ekki lengur fyrir hendi skv. lögum nr. 30/1966, 

sbr. breytingu með lögum nr. 21/1980. Á undanförnum árum hafi verið unnið að 
byggingu nýrra sláturhúsa. Hins vegar þurfi enn um sinn að leyfa slátrun í ólöggiltum 

sláturhúsum, þar sem yfirdýralæknir eða héraðsdýralæknir telja að slátrun og 

meðferð sláturafurða geti tekist á viðunandi hátt, og beri því brýna nauðsyn til að 

framlengja heimild ráðherra til að leyfa slátrun í þessum sláturhúsum. 

Fyrir því eru hér með sett bráðabirgðalög skv. 28. gr. stjórnarskrárinnar, á þessa 

leið: 

1. gr. 

2. mgr. 2. gr. laganna orðist svo: 

Ráðherra getur þó, þar sem brýn nauðsyn krefur, tímabundið leyft slátrun í sláturhús- 

um sem ekki eru svo úr garði gerð að löggilding geti farið fram á þeim, ef yfirdýralæknir eða 

hlutaðeigandi héraðsdýralæknir telja að slátrun og meðferð sláturafurða geti tekist þar á 

viðunandi hátt. Undanþágu má þó ekki veita nema til 1. júní 1988. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 16. júní 1987. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) - 
Jón Helgason. 

AB 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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AUGLÝSING 
um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta Íslands. 

Forseti Íslands, Vigdís Finnbogadóttir, fór í dag til útlanda. 

Í fjarveru hennar fara forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæsta- 

réttar með vald forseta Íslands, samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar. 

Forsætisráðuneytið, 4. júlí 1987. 

Steingrímur Hermannsson. 
  

Guðmundur Benediktsson. 

Nr. 63 8. júlí 1987 

AUGLÝSING 
um að forseti Íslands sé kominn heim og tekinn við stjórnarstörfum. 

Forseti Íslands, Vigdís Finnbogadóttir, er komin úr för sinni til útlanda og hefur á ný 

tekið við stjórnarstörfum. 

Forsætisráðuneytið, 8. júlí 1987. 

Steingrímur Hermannsson. 
  

Guðmundur Benediktsson. 

Nr. 64 S. júlí 1987 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 96 31. desember 1969 

um Stjórnarráð Íslands. 

Forseri ÍsLanps 
gjörir kunnugt: Að ég samkvæmt tillögu forsætisráðherra staðfesti eftirfarandi reglugerð um 

breyting á reglugerð nr. 96 31. desember 1969 um Stjórnarráð Íslands, með áorðnum 
breytingum. 

1. gr. 
13. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

Utanríkisráðuneyti fer með mál er varða: 
Skipti forseta Íslands og annarra þjóðhöfðingja. 

Sendiráð og ræðismannsskrifstofur Íslands erlendis. 

Sendiráð og ræðismannsskrifstofur erlendra ríkja á Íslandi. 
Skipti við erlend ríki. 
Réttindi Íslendinga og íslenska hagsmuni erlendis. 

Samninga við önnur ríki og gerð þeirra. H
m
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7. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Aðild Íslands að alþjóðlegum samtökum, stofnunum, ráðstefnum og fundum, er 

varða opinbera hagsmuni og eigi ber undir annað ráðuneyti, samkvæmt ákvæðum 

þessarar reglugerðar eða eðli máls. 

Diplomatisk vegabréf, þjónustuvegabréf og áritun vegabréfa. 

. Kynningu Íslands og íslenskra efna með öðrum þjóðum, nema slík mál séu lögð til 
annars ráðuneytis. 
Framkvæmd varnarsamnings Íslands og Bandaríkjanna, þar á meðal innan marka 

varnarsvæðanna, lögreglumál, dómsmál, tollamál, póst- og símamál, flugmál, 
radarstöðvamál, heilbrigðismál, félagsmál og önnur þau mál, er leiðir af dvöl hins 
erlenda varnarliðs í landinu, sbr. lög nr. 106 17. desember 1954 um yfirstjórn mála á 

varnarsvæðunum o.fl. 
Útflutningsverslun. 

Undirbúning og framkvæmd viðskiptasamninga. 

Skipti Íslands við alþjóðleg viðskiptasamtök. 

Vörusýningar erlendis. 
Þróunarsamvinnu og neyðarhjálp. 

14. gr. orðist svo: 

Viðskiptaráðuneyti fer með mál, er varða: 

S
Þ
 

Verslun og viðskipti önnur en útflutningsverslun. 

Skipti Íslands við alþjóðleg efnahagssamtök og fjármálastofnanir. 

Gjaldeyri. 
Seðlabanka Íslands, aðra banka og sparisjóði, sem eigi ber undir annað ráðuneyti. 

Gjaldmiðil og myntsláttu. 
Verðskráningu og verðlag, nema lögð séu til annars ráðuneytis. 

Hlutafélög, samvinnufélög og önnur félög um verslun eða annan atvinnurekstur. 

Verslunarskrár og firmu. 

3. gr. 

Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt 8. gr. laga nr. 73/1969 um Stjórnarráð Íslands 

öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 8. júlí 1987. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Steingrímur Hermannsson.
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AUGLÝSING 
um skipting starfa ráðherra. 

Samkvæmt tillögu forsætisráðherra og með skírskotun til 15. gr. stjórnarskrárinnar, 

laga nr. 73/1969 um Stjórnarráð Íslands, og reglugerðar samkvæmt þeim frá 31. desember 

1969, er störfum þannig skipt með ráðherrum: 
Þorsteinn Pálsson fer með forsætisráðuneytið. 
Steingrímur Hermannsson fer með utanríkisráðuneytið. 
Birgir Ísleifur Gunnarsson fer með menntamálaráðuneytið. 

Friðrik Sophusson fer með iðnaðarráðuneytið. 

Guðmundur Bjarnason fer með heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið. 

Halldór Ásgrímsson fer með sjávarútvegsráðuneytið. 
Jóhanna Sigurðardóttir fer með félagsmálaráðuneytið. 

Jón Baldvin Hannibalsson fer með fjármálaráðuneytið. 
Jón Helgason fer með landbúnaðarráðuneytið. 

Jón Sigurðsson fer með dóms- og kirkjumálráðuneytið, viðskiptaráðuneytið og 
Hagstofu Íslands. 

Matthías Á. Mathiesen fer með samgönguráðuneytið. 

Með úrskurði þessum falla úr gildi eldri ákvæði um skipting starfa ráðherra. 

Forsætisráðuneytið, 8. júlí 1987. 

Þorsteinn Pálsson. 
  

Guðmundur Benediktsson. 

  

Stjórnartíðindi A 6, nr. 61-65. Útgáfudagur 8. júlí 1987.
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10. júlí 1987 199 Nr. 66 

BRÁÐABIRGÐALÖG 
um aðgerðir í sjávarútvegi. 

ForserTi ÍsLanDs 

gjörir kunnugt: Sjávarútvegsráðherra hefur tjáð mér, að brýna nauðsyn beri til að grípa nú 
þegar til efnahagsráðstafana til þess að hemja verðbólgu og treysta jafnvægi í 

þjóðarbúskapnum, þar á meðal séu ráðstafanir í sjávarútvegi til að draga úr þenslu og 

jafna aðstöðu milli greina innan sjávarútvegsins. Hafa þeir flokkar sem að ríkisstjórn- 
inni standa tekið inn í stjórnarsáttmála sinn ákvæði þar að lútandi. 

Fyrir því eru hér með sett bráðabirgðalög samkvæmt 28. grein stjórnarskrárinnar 

á þessa leið: 

Í. gr. 

Fjárveitingu vegna endurgreiðslu söluskatts í sjávarútvegi skal á árinu 1987 varið sem 
hér segir: 

a. 

b. 

Til fiskvinnslufyrirtækja í hlutfalli við áætlaða uppsöfnun söluskatts í hverri vinnslugrein 
og í hlutfalli við fob-verðmæti útfluttra sjávarafurða hvers fyrirtækis til loka júlímánaðar 
1987 eftir sömu reglum og gilt hafa. 
Það sem eftir kann að standa af þeim 455 m.kr., sem skyldu renna til fiskvinnslunnar á 

árinu 1987, þegar greiðslur skv. a-lið hafa verið inntar af hendi, skal renna til 

Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins. Þessu fé skal skipt milli deilda sjóðsins í hlutfalli við 
fob-verðmæti útfluttra sjávarafurða á síðari hluta ársins og áætlaða uppsöfnun sölu- 
skatts að mati Þjóðhagsstofnunar. Fé þetta skal bundið til ársloka 1988 en eftir þann 

tíma getur sjóðsstjórn að fengnu samþykki ráðherra ákveðið að því megi ráðstafa eftir 

almennum reglum sjóðsins. 

. Helmingur þeirra 220 m.kr., sem skyldu renna til Fiskveiðasjóðs Íslands á árinu 1987, 
skal lagður inn á sérstakan bundinn reikning í vörslu sjóðsins. Ráðherra getur að 

fengnum tillögum sjóðsstjórnar sett reglur um ráðstöfun fjár af þessum reikningi til 

niðurgreiðslu vaxta vegna stofnfjárlána fiskiskipa. 
d. Til Útflutningsráðs Íslands skulu á árinu 1987 renna 25 m.kr. 

2. gr. 

Greiða skal sérstakt gjald af ísfiski, sem fluttur er óunninn á erlendan markað, eins og 

nánar er ákveðið í lögum þessum. Gjaldið rennur í Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins. 

Flytji skip eigin afla á erlendan markað er sá afli undanþeginn gjaldi skv. 1. mgr. 

Gjaldið skal ákveðið sem tiltekin fjárhæð á hvert kílógramm ísfisks. Sjávarútvegsráð- 

herra skal að fenginni umsögn stjórnar Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðar ákveða með 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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reglugerð fjárhæð gjaldsins til þriggja mánaða í senn og má gjaldið vera mishátt eftir 

fisktegundum. Við þessa ákvörðun skal ráðherra taka mið af áætlaðri inngreiðslu til 
Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins vegna útflutnings á botnfiskafurðum miðað við hvert 

kílógramm hráefnis skv. mati Þjóðhagsstofnunar. 

3. gr. 

Tollstjórinn í Reykjavík hefur eftirlit og yfirumsjón með innheimtu gjalds skv. 2. gr. 

laga þessara. 
Lýsi útflytjandi gjaldskylds ísfisks því skriflega yfir fyrir viðkomandi tollstjóra að 

fiskurinn sé ætlaður til sölu erlendis fellur gjald samkvæmt 2. gr. í gjalddaga við skil á 
gjaldeyri vegna sölunnar, þó eigi síðar en þrjátíu dögum eftir brottfarardag flutningsfars. 
Liggi slík yfirlýsing ekki fyrir við afgreiðslu flutningsfars er gjaldið kræft þegar í stað og er 
viðkomandi tollstjóra þá óheimilt að afgreiða flutningsfar nema gegn greiðslu gjaldsins. 
Viðskiptabanki útflytjanda skal við gjaldeyrisskil halda eftir því gjaldi, sem ákveðið er í 3. 

mgr. 2. gr. laga þessara, og skila því til Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins. 

4. gr. 

Sé gjald skv. 2. gr. laga þessara ekki greitt á gjalddaga skal greiða dráttarvexti, sbr. 11l. 

kafla laga nr. 25/1987, af vangreiddri fjárhæð. Gjaldið nýtur lögtaksréttar. UÚtflytjandi og 

eigandi útflutts ísfisks bera óskipta ábyrgð á greiðslu gjalds skv. 2. gr. og getur tollstjórinn í 

Reykjavík gengið að hvorum þeirra um sig til greiðslu gjaldsins. Tollstjóri getur stöðvað 
afgreiðslu útflutningsskjala þeirra aðila sem eru í vanskilum með gjald skv. 2. gr. laga 
þessara. 

5. gr. 

Gjaldi til Verðjöfnunarsjóðs skv. 2. gr. skal skipt milli deilda sjóðsins í hlutfalli við 

heildarútflutningsverðmæti botnfiskafurða, er undir hverja deild falla á næstliðnu ári. 

6. gr. 

Sjávarútvegsráðherra setur nánari reglur um framkvæmd laga þessara, þ. á m. um 

innheimtu gjalds til Verðjöfnunarsjóðs, eftirlit með skilum þess og upplýsingaskyldu 

gjaldskyldra aðila. Honum skal og heimilt að setja fyllri ákvæði um gjaldskyldu og skiptingu 
innheimts gjalds. 

1. gr. 

Brot gegn lögum þessum varða sektum nema þyngri refsing liggi við eftir öðrum lögum. 

8. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. Gjald skv. 2. gr. skal innheimt vegna útflutnings frá og með 
15. júlí 1987. 

Gjört í Reykjavík, 10. júlí 1987. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Halldór Ásgrímsson.
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BRÁÐABIRGÐALÖG 
um breytingu á lögum nr. 46/1985 um framleiðslu, verðlagningu og 

sölu á búvörum, með síðari breytingum. 

ForsETi ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Landbúnaðarráðherra hefur tjáð mér, að í stjórnarsáttmála flokkanna, sem 

nú hafa myndað ríkisstjórn, séu ákveðnar efnahagsráðstafanir, er brýna nauðsyn beri 

til að hrinda í framkvæmd nú þegar til að treysta stöðu ríkissjóðs, draga úr þenslu, 
bæta stöðu þjóðarbúsins út á við og til að stuðla að jöfnun lífskjara. Þar á meðal eru 

ráðstafanir í landbúnaðarmálum, er auk annars stuðla að eflingu innlendrar fóð- 

urframleiðslu. 

Fyrir því eru hér með sett bráðabirgðalög samkvæmt 28. grein stjórnarskrárinn- 

ar, á þessa leið: 

1. gr. 

Við d-lið 1. mgr. 30. gr. laganna bætist nýr töluliður er verði 3. töluliður, svohljóðandi: 

Sérstakt grunngjald sem má nema allt að 4 krónum af hverju kg hinnar innfluttu vöru. 

2. gr. 

Við 30. gr. laganna bætist ný málsgrein, svohljóðandi: 
Sérstakt grunngjald skv. 3. tl. d-liðar 1. mgr. er grunntaxti. Ráðherra er heimilt að 

hækka hið sérstaka grunngjald allt að því að það hækki í réttu hlutfalli við hækkun, sem kann 

að verða á vísitölu byggingarkostnaðar, sbr. lög nr. 42/1987. Grunntaxtinn er miðaður við 

vísitölu 1.júlí 1987, þ.e. 100 stig. 

3. gr. 

32. gr. orðist svo: 

Sé ákveðið að lækka fóðurgjöld sem lögð hafa verið á samkvæmt heimild í d-lið 30. gr. 
eða fella þau niður, skal endurgreiða hlutfallslega það sem innheimt kann að hafa verið af 

birgðum, sem til eru þegar lækkun eða niðurfelling er ákveðin. 
Séu heimildir til álagningar fóðurgjalda samkvæmt d-lið 1. mgr. 30. gr. nýttar, skal á 

sama hátt heimilt að láta hækkun ná til fóðurbirgða sem eru í vörslu innflutnings- og 

dreifingaraðila, er hækkun tekur gildi. Þessir aðilar skulu veita nauðsynlega aðstoð við 

talningu á birgðum, en tollstjórar skulu staðreyna birgðauppgjör og annast innheimtu og skil 
gjaldanna, sbr. 33. gr. 

4. gr. 

1. mgr. 34. gr. orðist svo: 

Tekjur af grunngjaldi og sérstöku grunngjaldi skv. 1. og 3. tl. d-liðar 30. gr. renna í 

ríkissjóð. 

5. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík 10. júlí 1987. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) — 
Jón Helgason.
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BRÁÐABIRGÐALÖG 
um ráðstafanir í fjármálum. 

Forseti ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Fjármálaráðherra hefur tjáð mér, að brýna nauðsyn beri til að grípa nú 

þegar til efnahagsráðstafana í því skyni að styrkja stöðu ríkissjóðs, draga úr þenslu, 
bæta stöðu þjóðarbúsins út á við, og til að stuðla að jöfnun lífskjara. Hafa þeir 

flokkar, sem að ríkisstjórninni standa, tekið inn í stjórnarsáttmála sinn ákvæði þar að 

lútandi. 

Fyrir því eru hér með sett bráðabirgðalög samkvæmt 28. grein stjórnarskrárinnar 
á þessa leið: 

I. KAFLI 
Um bifreiðagjald. 

1. gr. 

Frá og með 1. janúar 1988 skal greiða til ríkissjóðs bifreiðagjald af bifreiðum sem 

skráðar eru hér á landi. 

Með gjaldskyldri bifreið samkvæmt lögum þessum er átt við vélknúið ökutæki sem 

uppfyllir eitt eða fleiri eftirtalinna skilyrða: 

a. Vélknúið ökutæki sem aðallega er ætlað til fólks- eða vöruflutninga og er á fjórum 

hjólum eða fleiri eða á þremur hjólum og er 400 kg að eigin þyngd eða meira og hannað 

er til hraðari aksturs en 30 km á klukkustund eða aka má svo hratt án verulegra 
breytinga. 

Vélknúið ökutæki sem aðallega er ætlað til að draga annað ökutæki og hannað er til 

hraðari aksturs en 30 km á klukkustund. 

. Vélknúið ökutæki sem aðallega er ætlað til fólks- eða vöruflutninga eða til að draga 
annað Ökutæki og er búið beltum og eftir atvikum stýrimeiðum/stýrihjólum og er 400 kg 

að eigin þyngd eða meira. 

. Fjórhjól er fellur í tollskrárnúmer 84.02.18, sbr. VII. kafla laga þessara. 

Verði ágreiningur um gjaldskyldu bifreiðar sker fjármálaráðherra úr. 

2. gr. 

Bifreiðagjald skal vera sem hér segir: 

. Af bifreiðum sem eru að eigin þyngd allt að 2500 kg skal greiða 2 kr. fyrir hvert 

kílógramm af eigin þyngd bifreiðar, þó aldrei lægra gjald en 1 000 kr. vegna hverrar 

bifreiðar á hverju gjaldtímabili, sbr. 3. gr. 

Af bifreiðum sem eru að eigin þyngd 2500 kg eða þyngri skal greiða 5 000 kr. á hverju 

gjaldtímabili vegna hverrar bifreiðar, sbr. 3. gr. 

3. gr. 

Gjalddagar bifreiðagjalds eru 1. janúar ár hvert vegna gjaldtímabilsins 1. janúar til 30. 

Júní og 1. júlí ár hvert vegna gjaldtímabilsins 1. júlí til 31. desember, en eindagi er síðasti 

dagur næsta mánaðar eftir gjalddaga. Skal gjaldið innheimtast þar sem bifreið er skráð á 

gjalddaga. Gjald vegna nýskráðra bifreiða skal greiðast í hlutfalli við skráningartíma þeirra á 

gjaldtímabilinu og telst gjaldskyldan frá og með afhendingu skráningarmerkis. Gjaldið 
reiknast fyrir heila mánuði þannig að 15 dagar eða fleiri teljast heill mánuður en færri dögum 

skal sleppt. Bifreiðagjald skal þó aldrei vera lægra en 500 kr. Gjald vegna nýskráðra bifreiða 

fellur í eindaga við skráningu.
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Bifreiðagjald skal sá greiða sem er skráður eigandi á gjalddaga. Hafi orðið eiganda- 

skipti að bifreið án þess að þau hafi verið tilkynnt til skráningar hvílir greiðsluskyldan 
jafnframt á hinum nýja eiganda. 

Eigi skal endurgreiða gjald af bifreið, sem greitt hefur verið af, þótt eigandaskipti verði, 
hún flutt í annað skráningarumdæmi eða afskráð. Gildir greiðslan fyrir bifreiðina hver sem 
eigandi hennar er eða hvert sem hún er flutt á landinu. 

Fjármálaráðherra er heimilt að endurgreiða, lækka eða fella niður bifreiðagjald af 
bifreiðum sem eru í eigu öryrkja er notið hafa styrks til bifreiðakaupa samkvæmt reglugerð 
nr. 170/1987. 

4. gr. 

Við árlega aðalskoðun bifreiðar, sem gjaldskyld er samkvæmt þessum kafla, skal 

eigandi hennar eða umráðamaður færa sönnur á að greitt hafi verið af henni gjaldfallið 

bifreiðagjald. Að öðrum kosti skal skoðunarmaður neita um skoðun á bifreiðinni, taka af 

henni skráningarmerki og afhenda þau lögreglustjóra. Lögreglustjóri skal ekki afhenda þau 

aftur fyrr en færðar hafa verið sönnur á greiðslu bifreiðagjaldsins. 

Skráning eða umskráning bifreiðar skal ekki fara fram nema gjaldfallið bifreiðagjald 
hafi áður verið greitt af henni. 

Ef bifreiðagjald er ekki greitt fyrir eindaga skal lögreglustjóri, eftir kröfu innheimtu- 
manns, taka af bifreiðinni skráningarmerki til geymslu svo sem að framan segir. 

5. gr. 
Bifreiðagjald samkvæmt 2. gr. og lágmarksgjald samkvæmt 3. gr. eru grunngjöld. Fjár- 

málaráðherra er heimilt að hækka gjöld þessi í réttu hlutfalli við hækkun sem kann að verða 
á vísitölu byggingarkostnaðar, sbr. lög nr. 42/1987. Grunngjöld bifreiðagjalds og lágmarks- 

gjalds eru miðuð við vísitölu 1. júlí 1987, þ.e. 100 stig. 

6. gr. 

Sé bifreiðagjald ekki greitt í síðasta lagi á eindaga skal greiða ríkissjóði dráttarvexti, sbr. 

11. kafla laga nr. 25/1987, af því sem ógreitt er, talið frá og með gjalddaga. 

7. gr. 

Innheimtu bifreiðagjalds annast lögreglustjórar, í Reykjavík tollstjóri, og fer um 

reikningsskil eftir því sem fjármálaráðherra ákveður. Heimilt er að fela Bifreiðaettirliti 

ríkisins innheimtu bifreiðagjalds. 

Bifreiðagjald nýtur lögtaksréttar. 

8. gr. 
Fjármálaráðherra er heimilt að kveða nánar á um framkvæmd þessa kafla í reglugerð. 

II. KAFLI 
Um sérstakan söluskatt. 

9. gr. 

Greiða skal í ríkissjóð sérstakan söluskatt af innlendum viðskiptum og innfluttum 

vörum til eigin neyslu eða nota innflytjenda eins og nánar er mælt fyrir um í þessum kafla. 

10. gr. 

Af andvirði seldrar vöru, þ.m.t. úttekt til eigin nota, af innfluttum vörum til eigin nota 
er um ræðir í 1. tölul. 11. gr. og af endurgjaldi fyrir hvers konar starfsemi eða þjónustu, er 

um ræðir í 2. tölul. 11. gr., skal greiða sérstakan söluskatt er nemur 10% — tíu af hundr- 
aði —.
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11. gr. 

Af sölu eftirtalinnar vöru og þjónustu skal greiða sérstakan söluskatt: 

1. Vöru sem um ræðir í Í. til og með IV. flokki 1. gr. tollskrárlaga nr. 120/1976 með síðari 

breytingum og ætlaðar eru til manneldis. Þó skal ekki greiða sérstakan söluskatt af 
framangreindum vörum séu þær söluskattsskyldar samkvæmt lögum nr. 10/1960, um 

söluskatt, með síðari breytingum, og reglugerðum settum samkvæmt þeim. 
2. Þjónustu lögfræðinga, löggiltra endurskoðenda, verkfræðinga, tæknifræðinga, við- 

skiptafræðinga, arkitekta og annarra hliðstæðra aðila. Sama á við um bókhaldsþjón- 

ustu, framtalsaðstoð, tölvuvinnslu, þ.m.t. þjónustu kerfisfræðinga, hvers konar ráð- 

gjöf, þjónustu fasteignasala, seljenda notaðra bifreiða og auglýsingaþjónustu, þ.e. 

gerð, miðlun og ráðgjöf varðandi auglýsingar. Þó skal ekki greiða sérstakan söluskatt af 

þjónustu lækna, tannlækna og annarri eiginlegri heilbrigðisþjónustu, svo og þjónustu 

presta og útfararþjónustu. 

12. gr. 

Fjármálaráðherra er heimilt að fella niður sérstakan söluskatt af einstökum matvörum 

eða matvöruflokkum, drykkjarvörum eða drykkjarvöruflokkum, sbr. 1. tölul. 11. gr. 

Fjármálaráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd þessarar niðurfell- 

ingar, svo og um bókhald og framtal þeirra sem versla með þessar vörur. Jafnframt getur 

hann sett fyllri ákvæði um skattskyldu skv. 2. tölul. 11. gr. 

13. gr. 

Ákvæði laga nr. 10/1960, um söluskatt, með síðari breytingum, og reglugerðum settum 
samkvæmt þeim, þar á meðal um refsingar, skulu gilda eftir því sem við á um sérstakan 

söluskatt. 

14. gr. 

Ráðherra er heimilt að kveða nánar á um framkvæmd þessa kafla í reglugerð. 

III. KAFLI 
Um breyting á lögum nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt, 

með síðari breytingum. 

15. gr. 

69. gr. Á laganna orðist svo: 
Vegna barna, sem um ræðir í 69. gr., skal ríkissjóður greiða framfæranda barns auk 

barnabóta sérstakan barnabótaauka enda séu skilyrði 3. og 4. mgr. uppfyllt. Sérstakur 

barnabótaauki skal óskertur nema 30 000 kr. 

Barnabótaauki skv. 2. mgr. vegna barna sem eru á framfæri hjóna, sbr. 63. gr., skal 

skerðast um 7,5% af því sem samanlagður útsvarsstofn hjónanna fer fram úr 505 000 kr. uns 

hann fellur niður er samanlagður útsvarsstofn hjóna nær 905 000 kr. Á sama hátt skal 
barnabótaauki vegna barna á framfæri einstæðra foreldra skerðast um 7,5“% af því sem 
útsvarsstofn foreldris fer fram úr 344 250 kr. uns hann fellur niður er útsvarsstofn foreldris 

nær 744 250 kr. 

Barnabótaauki vegna barna á framfæri hjóna skerðist um 1,5% af því sem eignarskatts- 
stofn hvors hjóna um sig fer fram úr | 568 250 kr. uns hann fellur niður er eignarskattsstofn 

hvors hjóna nær 2 568 250 kr. Á sama hátt skerðist barnabótaauki vegna barna á framfæri 
einstæðra foreldra um 3,0% af því sem eignarskattsstofn foreldris fer fram úr 2 091 000 kr. 

uns hann fellur niður er eignarskattsstofn foreldris nær 3 091 000 kr. 

Um barnabótaauka, þar á meðal um ráðstöfun hans, skulu að öðru leyti gilda ákvæði 
69. gr.
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IV. KAFLI 
Um skatt af erlendum lánum, leigusamningum o.fl. 

16. gr. 

Innlendir aðilar skulu greiða skatt til ríkissjóðs af erlendum lántökum, fjármagnsleigu, 
kaupleigu og hliðstæðum samningum, að því marki sem umsamdar lántökuheimildir eru 

notaðar, eins og nánar er mælt fyrir um í þessum kafla. 

Innlendir aðilar skv. 1. mgr. eru einstaklingar, búsettir hér á landi, án tillits til 
ríkisfangs, fyrirtæki sem eru skrásett hér á landi, og erlendir einstaklingar og fyrirtæki, 
búsettir eða skrásett erlendis, að því leyti sem þau reka starfsemi hér á landi. 

Skattskyldan hvílir á lántökum og leigutökum og skal hún nema 1% af höfuðstól láns- 
eða leigusamninga með gildistíma til allt að 6 mánaða, 2% af samningum með gildistíma frá 
6 mánuðum til 12 mánaða og 3% af samningum með gildistíma yfir 12 mánuði. 

Skattskylda samkvæmt þessari grein nær einnig til samninga um afhendingu í fríðu, þ.e. 
með vörum, þjónustu eða framkvæmdum. 

Samanlagður samningstími skattskyldra láns- og leiguviðskipta samkvæmt kafla þessum 
segir til um í hvaða gjaldflokk þau falla. 

17. gr. 

Banki eða sparisjóður sem hefur milligöngu um gerð eða framkvæmd skattskyldra 

samninga samkvæmt 16. gr. skal innheimta skatt samkvæmt þessum kafla án endurgjalds. 

Greiðsla skattsins skal eiga sér stað eigi síðar en við fyrstu afhendingu samningsandvirðis. 
Innheimtum skatti skulu bankar og sparisjóðir skila inn á reikning ríkissjóðs í 

Seðlabanka Íslands fyrir 10. dag næsta mánaðar eftir að innheimtan á sér stað. Greiðslu skal 
fylgja skilagrein í því formi og með þeim gögnum sem Seðlabanki Íslands ákveður. 

Skili bankar og sparisjóðir ekki innheimtum skatti hvers mánaðar í síðasta lagi á 
gjalddaga skulu þeir greiða dráttarvexti, sbr. III. kafla laga nr. 25/1987, af hinni vangoldnu 

fjárhæð frá og með þeim degi. 

18. gr. 

Sé skattskyldur samningur skv. 16. gr. gerður án milligöngu banka eða sparisjóðs skal 

skuldari leggja fram samningsskjöl í Seðlabanka Íslands innan fimm virkra daga frá því að 

samningur var gerður og greiða skattinn um leið. Greiði þeir sem um ræðir í þessari grein 
ekki skattinn innan tilskilins frests skal þeim gert að greiða álag er nemi 5% af þeirri fjárhæð 

sem vangreidd er fyrir hvern byrjaðan virkan dag eftir gjalddagann, þó ekki hærra en 25%. 
Eftir það skulu þeir greiða dráttarvexti, sbr. ILL. kafla laga nr. 25/1987, er reiknast skulu frá 

og með 15. degi næsta mánaðar eftir gjalddagann. 
Yfirfærsla gjaldeyris í banka eða sparisjóði vegna skattskyldra samninga samkvæmt 

ákvæðum þessa kafla er óheimil nema skattur hafi verið greiddur. 

19. gr. 

Ríkissjóður skal undanþeginn skatti samkvæmt þessum kafla svo og stofnanir hans og 

ríkisfyrirtæki eftir því sem ráðherra kann að ákveða með reglugerð. 

Skattskyld lán sem fara til endurlána sem afurðalán vegna útflutningsframleiðslu eru 

undanþegin skatti samkvæmt 16. gr. Fjármálaráðherra kveður nánar á um undanþágu þessa 

í reglugerð. 
Undanþegnar skatti eru skuldbreytingar milli sömu aðila á samsvarandi samningsfjár- 

hæð útistandandi viðskipta er stofnað var til fyrir gildistöku laga þessara enda fari hún fram 
fyrir 1. júlí 1988. 

Heimflutningur lánsandvirðis, sem er í reiðufé, skal fara um hérlendan banka eða 
sparisjóð.
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20. gr. 

Fjármálaráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd kafla þessa. 
Getur hann m.a. kveðið á um að skattgreiðslum megi skipta í fleiri en eina greiðslu til 
samræmis við afhendingartíma samningsandvirðis sé það reitt af höndum í áföngum. 

V. KAFLI 
Um breyting á lögum nr. 37/1961, um ríkisábyrgðir, 

með síðari breytingum. 

21. gr. 
4. gr. laganna orðist svo: 
Hver sá sem ríkissjóður gengur í einfalda ábyrgð fyrir skal greiða honum áhættugjald 

um leið og ábyrgð er tekin sem nema skal 1,5% af ábyrgðarupphæð. 
Taki ríkissjóður á sig sjálfskuldarábyrgð, sbr. 2. gr., skal greiða áhættugjald er nemi 

2,0% af ábyrgðar upphæð um leið og ábyrgð er veitt. 

VI. KAFLI 
Um ábyrgðargjald. 

22. gr. 
Bankar, lánasjóðir, lánastofnanir, fyrirtæki og aðrir þeir aðilar sem lögum samkvæmt 

njóta ábyrgðar ríkissjóðs, hvort sem hún byggist á eignaraðild ríkissjóðs eða öðru, skulu 
greiða 0,0625% ábyrgðargjald til ríkissjóðs af skuldbindingum sínum í erlendum gjaldeyri, 
þ.m.t. ábyrgðum, eins og höfuðstóll þeirra er að meðaltali á hverju gjaldtímabili, sbr. þó 24. 
gr. Lántökur sem áhættugjald hefur verið greitt af samkvæmt 4. gr. laga nr. 37/1961, um 
ríkisábyrgðir, sbr. V. kafla þessara laga, eru undanþegnar gjaldi þessu. 

Ábyrgðargjald samkvæmt 1. mgr. skal greiða ársfjórðungslega eftir á, í fyrsta sinn 
vegna 3. ársfjórðungs 1987. Gjalddagi vegna hvers ársfjórðungs er 15. dagur næsta mánaðar 
eftir að gjaldtímabili lýkur. Sé ábyrgðargjald ekki greitt á gjalddaga skal greiða dráttarvexti, 
sbr. 11. kafla laga nr. 25/1987, af því sem ógreitt er. 

23. gr. 
Seðlabanki Íslands annast útreikning og álagningu ábyrgðargjalds samkvæmt 22. gr. 

Ríkisábyrgðarsjóður hefur með hendi innheimtu gjaldsins og skilar því í ríkissjóð. 

24. gr. 
Afurðalán vegna útflutningsframleiðslu skulu undanþegin ábyrgðargjaldi samkvæmt 

22. gr. 
Seðlabanki Íslands er undanþeginn ábyrgðargjaldi samkvæmt 22. gr. 

25. gr. 
Fjármálaráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd gjaldtöku 

samkvæmt ákvæðum þessa kafla, þar á meðal um upplýsingaskyldu gjaldskyldra aðila, 
útreikninga, álagningu og innheimtu.
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VII. KAFLI 
Um breyting á lögum nr. 120/1976, 

um tollskrá o.fl., með síðari breytingum. 

26. gr. 
Eftirfarandi breytingar eru gerðar á 1. gr. tollskrárlaga: 

a. Við tollskrárnr. 87.02.14 bætist orðin: 
„þó ekki fjórhjól“ 

b. Við nr. 87.02 bætist nýr skiptiliður, 18, er orðist svo: 

18—- Fjórhjól, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármálaráðuneytisins .. 90% 

VINI. KAFLI 
Ýmis ákvæði. 

21. gr. 
Ákvæði XII. kafla laga nr. 7$/1981, um tekjuskatt og eignarskatt, með síðari 

breytingum, skulu gilda um refsingar vegna brota gegn ákvæðum IV. kafla laga þessara. 

28. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Þó skulu ákvæði 1. tölul. 11. gr. ekki koma til framkvæmda fyrr en 1. ágúst 1987. Þá 
skulu ákvæði 2. tölul. 11. gr. ekki koma til framkvæmda fyrr en 1. september 1987. 

Ákvæði HI. kafla laganna skulu koma til framkvæmda við álagningu tekjuskatts og 
eignarskatts á árinu 1987 vegna tekna á árinu 1986 og eigna í lok þess árs. 

Ákvæði til bráðabirgða. 
I 

Vegna tímabilsins 11. júlí til 31. desember 1987 skal greiða bifreiðagjald er nemi 2 kr. 
fyrir hvert kílógramm af eigin þyngd bifreiðar. Gjaldið skal þó aldrei vera lægra en 1 000 kr. 
og aldrei hærra en 5 000 kr. Gjalddagi bifreiðagjalds samkvæmt þessu bráðabirgðaákvæði er 
15. október 1987 og eindagi 30. nóvember 1987. Ákvæði 1. kafla laga þessara skulu að öðru 
leyti gilda um bifreiðagjald samkvæmt bráðabirgðaákvæði þessu eftir því sem við getur átt. 

II 
Hati fyrir gildistöku laga þessara, sbr. 2. mgr. 28. gr., verið gerður samningur um sölu 

vöru, vinnu eða þjónustu sem skattskyld er samkvæmt Il. kafla laga þessara, en afhending 
hins selda fer fram eftir gildistöku þeirra, skal skila sérstökum söluskatti, sbr. IH. kafla 
laganna, af þessum viðskiptum í ríkissjóð. Kaupanda ber í þessum tilvikum að greiða 
seljanda viðbót við samningsgreiðsluna er svarar sérstökum söluskatti nema sannað sé að 
skatturinn hafi verið talinn með í kaupverðinu við ákvörðun þess. 

TI 
Allir þeir, sem stunda starfsemi sem skattskyld er samkvæmt 1. tölul. 11. gr. laga 

þessara, skulu tilkynna skattstjóra, þar sem þeir eru heimilisfastir, fyrir 1. ágúst 1987, um 
rekstur sinn eða starfsemi. Þeir, sem stunda starfsemi, sem skattskyld er samkvæmt 2. tölul. 
11. gr. laga þessara, skulu á sama hátt tilkynna starfsemi sína fyrir 20. ágúst 1987. Ákvæði 
11. gr. laga nr. 10/1960, um söluskatt, með síðari breytingum, skulu að öðru leyti gilda um 
tilkynningar samkvæmt þessu bráðabirgðaákvæði. 

Aðilar, sem um ræðir í 1. mgr., er tilkynnt hafa skattstjóra um söluskattsskylda 
starfsemi sína samkvæmt 11. gr. laga nr. 10/1960, eru undanþegnir tilkynningaskyldu 
samkvæmt 1. mgr.
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IV 
Nú hefur innflytjandi, áður en lög þessi ganga í gildi, afhent skjöl til tollmeðferðar sem 

að öllu leyti eru fullnægjandi til þess að unnt sé að tollafgreiða vöru sem gjaldskyld er 
samkvæmt 1. tölul. 11. gr. þegar í stað og skal þá ekki innheimtur sérstakur söluskattur af 

henni við tollafgreiðslu, sbr. 13. gr. laga þessara og j-lið 4. gr. laga nr. 10/1960 enda eigi 

fullnaðartollafgreiðsla sér stað fyrir 10. ágúst 1987. 

Innflytjendur vöru, sem um ræðir í VII. kafla og hafa fyrir gildistöku laga þessara 
afhent skjöl til tollmeðferðar sem að öllu leyti eru fullnægjandi til þess að unnt sé að 

tollafgreiða hana þegar í stað skulu ekki greiða toll af henni samkvæmt þessum lögum við 

tollafgreiðslu enda eigi fullnaðartollafgreiðsla sér stað fyrir 18. júlí 1987. 

vV 
Af vörum sem skattskyldar eru samkvæmt 1. tölul. 11. gr. og greiða ber af sérstakan 

söluskatt við tollafgreiðslu, sbr. 13. gr. laga þessara og j-lið 4. gr. laga nr. 10/1960, en með 

leyfi tollyfirvalda hafa verið afhentar innflytjendum fyrir 1. ágúst 1987 gegn tryggingu fyrir 
greiðslu aðflutningsgjalda skal greiða sérstakan söluskatt nema því aðeins að fullnaðartoll- 
afgreiðsla eigi sér stað fyrir |. september 1987. 

Af vörum sem um ræðir í VII. kafla og hafa með leyfi tollyfirvalda verið afhentar 

innflytjendum fyrir 11. júlí 1987 gegn tryggingu fyrir greiðslu aðflutningsgjalda skal greiða 
toll samkvæmt lögum þessum nema því aðeins að fullnaðartollafgreiðsla eigi sér stað fyrir 
11. ágúst 1987. 

Gjört í Reykjavík, 10. júlí 1987. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.)   
Jón Baldvin Hannibalsson. 

  

Stjórnartíðindi A 7, nr. 66—68. Útgáfudagur 10. júlí 1987.



STJÓRNARTÍÐINDI A 8 — 1987 
  
  

3. júlí 1987 209 Nr. 69 

AUGLÝSING 
um þingsályktun um vegáætlun fyrir árin 1987—-1990. 

Alþingi hefur hinn 18. mars 1987 samþykkt þingsályktun þá, sem hér fer á eftir um 
vegáætlun fyrir árin 1987—-1990. 

Alþingi ályktar, samkvæmt 111. kafla vegalaga, nr. 6/1977, að árin 1987—1990 skuli 
framkvæmdum í vegamálum hagað og vegir flokkaðir samkvæmt eftirfarandi vegáætlun: 

I. ÁÆTLUN UM FJÁRÖFLUN 
(Fjárhæðir í m.kr.) 

  

  

  

  

1987 1988 1989 1990 

1.1. Markaðar tekjur: 

1. Bensíngjald ......................... 1450 1590 1633 1675 

2. Km-gjald .............. 0... 540 588 604 620 
3. Þungaskattur, árgjald ..................... 160 175 180 185 

2150 2353 2417 2480 

1.2.Önnur framlög ........0.0.0.0.... 0 1463 1495 1526 

Samtals 2150 3816 3912 4006 
  

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg



  

  

    

    

    

    

    

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Nr. 69 210 3. júlí 1987 

II. SKIPTING UTGJALDA 

(Fjárhæðir í m.kr.) 

1987 1988 1989 1990 

2.1. Stjórn og undirbúningur: 

1. Skrifstofukostnaður .......... 70 74 77 79 

2. Tæknilegur undirbúningur .... 48 55 62 65 

3. Umferðartalning og vegaeftirlit. 12 13 14 14 

4. Eftirlaunagreiðslur .......... 5 6 6 6 

135 148 159 164 

2.2. Viðhald þjóðvega: 

1. Sumarviðhald 

1. Viðhald malarvega ........ 198 210 214 223 

2. Viðhald vega með 

bundið slitlag ............. 151 160 163 170 

3. Viðhaldbrúa ............. 31 33 34 35 

4. Viðhald varnargarða ...... 4 4 4 4 

5. Heflunvega .............. 112 119 122 126 

6. Rykbinding .............. 41 44 45 47 

7. Vinnsla efnis ............. 105 111 114 118 

8. Vatnaskemmdir og ófyrirséð 23 24 25 26 

9. Vegmerkingar ............ 6 6 6 6 

671 71 727 155 

2. Vetrarviðhald ............... 207 222 234 240 

878 93 —— 961 995 

2.3. Til nýrra þjóðvega: 

1. Stofnbrautir 

1. Almenn verkefni ......... 251 249 254 258 

2. Bundinslitlög ............ 174 180 180 181 

3. Sérstök verkefni .......... 193 183 186 187 

A. Ó-vegir ....0.... 38 61 ól 61 

5. Reykjavíkursvæðið ....... 20 52 55 59 

676 725 736 746 

2. Þjóðbrautir ............0..... 133 142 145 148 

3. Bundin slitlög á þjóðvegi í 

kaupstöðum og kauptúnum ... 24 25 25 25 

4. Girðingar og uppgræðsla ..... 14 15 15 15 

847 907 921 934 

2.4. Til brúagerða: 

1. Brýr 10m oglengri .......... 56 60 ól ól 

2. Smábrýr „00.00.0000... 10 11 1l 11 

— 66 71 — 72 72 

2.5. Til fjallvega o.fl.: 

1. Aðalfjallvegir ............... 5 6 6 8 

2. Aðrir fjallvegir .............. 5 6 6 7 

3. Þjóðgarðavegiro.fl. ......... 4 4 4 5 

5. Reiðvegir ..........0....... 1 1 1 1 

15 17 17 21 

2.6. Til sýsluvega: 75 122 125 128 

2.7. Til vega í kaupstöðum og kaup- 

túnum: 124 143 150 154 

2.8. Til vélakaupa og áhaldahúsa: 0 0 0 0 

2.9. Til tilrauna: 10 12 12 12 

2150 2353 2417 2480 
Óráðstafað 1463 1495 1526 

Samtals 2150 3816 3912 4006 
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Vegnr. 

Kaflanr. 

1 
10—11 

211 

SUNDURLIÐUN 

2.3. Til nýrra þjóðvega. 

1. Stofnbrautir. 

1.1. Almenn verkefni. 

Vegheiti 
Kaflaheiti 

Suðurlandsvegur 

Um Mýrdalssand ..........00.. 0000... 0. 

16—17 Sýslumörk—Sandhólmavegur ................. 

22—28 
30 

04 

01 
01 
02 
08 
09 
12 
12 

54 

Hvolsvöllur—Þjórsá ........0...000. 0... 
Skeiðavegur 

Þjórsárdalsvegur—-Hrunamannavegur .......... 

Biskupstungnabraut 
Laugarvatnsvegur—Skálholtsvegur ............. 

Vesturlandsvegur 

Höfðabakki—Úlfarsfellsvegur ................. 

Eyrarfjallsvegur- Kjósarskarðsvegur ........... 

Reykjanesbraut 
Breiðholtsbraut— Vífilsstaðavegur ............. 
Grindavíkurvegur—Hafnavegur ............... 

Álftanesvegur 

Hafravatnsvegur 

Úlfarsfellsvegur—Vesturlandsvegur ............ 
Vesturlandsvegur 

Rannsóknir í Hvalfirði ........................ 

Önundarhóll—fjárrétt ...........0.0........... 
Um Kalastaðahæð ...............0.0....... 
Ofan Borgarness ..........00.. 000. 

Eskiholtslækur—-Gljúfurá ..................... 

Arnarbæli—Dýrastaðir ....................... 
Hvammshorn—Sanddalsá .................... 

Ólafsvíkurvegur 

02—03 Borg— Hítará ................0 0000... 
04 
05 
07 
11 

57 
07—08  Stykkishólmsvegur 

12 
60 

03 
60 

03 
05 
11 
14 
17 

Hítará—Kaldá .............0....0.. 0... 
Núpá-—-Skógarnesvegur ...............0..0.. 

Vegamót—Hrísdalur .....................0... 

Snæfellsnesvegur— Fossá ..................... 

Snæfellsnesvegur 
  Helgafellssveitarvegur ..... 

Grundarfjörður--Kvíabryggja ................. 

Vestfjarðavegur 

Gröf—Snæfellsnesvegur ...................... 

Vestfjarðavegur 
Mýrartunga—-Klettur ........................ 

Þorskafjarðarvegur—Gröf .................... 
Vattarnes—Eiði ............0.0 0000... 
Vatnsdalsá-Flókalundur ..................... 
Um Dynjandisá .........0000%. 0... 

1987 
fjárv. 

m.kr. 

2,5 
0,5 

22,0 

1988 
fjárv. 

m.kr. 

15,0 

15,9 

4,1 

1,0 
5,5 

9,5 

2,2 

10,9 
26 

6,0 
2,3 

8,5 

Nr. 69 

1989 

fjárv. 

m.kr. 

22,5 

5,3 

3,2 

14,0 

20,1 
18,6 

19,4 

7,9 

15,9
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Vegnr. Vegheiti 
Kaflanr. Kaflaheiti 

61 Djúpvegur 
18 Djúpagil—Arnarneshamar .................... 

62 Barðastrandarvegur 
05 Örlygshafnarvegur Patreksfjörður ............ 

65 Súgandafjarðarvegur 

02 Botn—Laugar .............0..0 000. 
68 Hólmavíkurvegur 

06 Guðlaugsvík—Stikuháls ...................... 
06 Stikuháls—Þambá ....................... 

617 Tálknafjarðarvegur 
01 Bíldudalsvegur— Tálknafjörður ................ 

1 Norðurlandsvegur 
05 Hvammstangavegur— Vatnsnesvegur ........... 
06 Víðidalsvegur vestri— Víðidalsvegur eystri ....... 

14—15 Gilshús—Valadalsá .......................... 
18 Miðhús—Miklibær ......................... 
19 Miklibær—Kjálkavegur ...................... 

72 Hvammstangavegur 
01 Norðurlandsvegur— Hvammstangi ............. 

74 Skagastrandarvegur 
01 Vatnahverfi—Þverárfjallsvegur ................ 

76 Siglufjarðarvegur 
02 Um Gljúfurá .............0.0.000000 0. 
04 Sleitustaðir—-Hofsósbraut .................... 
10 Um Mánárskriður ......................... 
11 Gangamunni--Siglufjörður ................... 

1 Norðurlandsvegur 

03 Þverá—Hörgárdalsvegur ..................... 

04 Hörgárdalsvegur—Krossastaðir ................ 
15 Fnjóskadalsvegur eystri--Norðausturvegur ...... 

18 Austurhlíðarvegur—Kárhóll .................. 
20 Mývatnsvegur—Garður ...................... 

85 Norðausturvegur 

26 Hafralónsá—Langanesvegur .................. 
821 Eyjafjarðarbraut vestri 

01—02 Hvammur—Miðbraut ........................ 

845 Aðaldalsvegur 
02 Staðarbraut—-Norðausturvegur ................ 

1 Austurlandsvegur 

08 Um Teigará .................000 000. 

13 Egilsstaðanes ................. 00 
22 Stigi—Krossá ..........0...000.. 000. 

22 Ós—Karlsstaðir ..............0..... 0... 
25—26 Fossá—Framnes................. 0... 

21 Merki—Valtýskambur ...................... 
38 Mánagarður—Myllulækur .................... 
47 Hnappavellir—Hof .................... 

1987 
fjárv. 
m.kr. 

4,5 

7,0 

5,0 

4,5 

12,0 

3,0 

24,0 

11,0 

8,0 

3. júlí 1987 

1988 
fjárv. 
m.kr. 

14,8 

3,8 

12,7 

3,2 

7,4 

9,5 

3,2 

2,1 

53 

1989 

fjárv. 

m.kr. 

4,2 

6,4 

10,0 

6,2 

3,8 

9,5 
26,5 

2,1 
2,1 

5,3 
4,3 
1,1 
4,2
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Vegnr. 

Kaflanr. 

85 
04 

92 
07 
09 

93 
01 
02 
03 

96 
01 
01 
03 
04 
05 
10 
12 

918 
05 
06 

14 
16—17 
22—28 

30 
04 

415 

416 

213 

Vegheiti 

Kaflaheiti 

Norðausturvegur 
Á Sandvíkurheiði „..............0.00...... 

Norðfjarðarvegur 
Hólmaháls .........0...0. 0. 

Eskifjörður—Sandskeið ...................... 

Seyðisfjarðarvegur 

Um Eyvindará ..........0... 00... 

Steinholt—Langahlíð ........................ 

Neðri-Stafur ............0.0.. 00 

Suðurfjarðavegur 
Vegamót—Handarhald ....................... 

Götuhjall—Eyri ..........0.. 0. 
Um Torfuneslæk .........0....0 0. 

Breiðdalsvík—Staðarborg .................... 

Vopnafjarðarvegur 
Teigará—Sunnudalsvegur ..................... 

Sunnudalsvegur—Hof ..................00..... 

Samtals 

1.2. Bundin slitlög. 

Suðurlandsvegur 
Vík—Dyrhólavegur ...................0.0.... 

Sýslumörk—Sandhólmavegur ................. 

Hvolsvöllur—Þjórsá .............0..0.0... 

Skeiðavegur 

Þjórsárdalsvegur—-Hrunamannavegur .......... 

Biskupstungnabraut 

Búrfellsvegur—Laugarvatnsvegur .............. 

Laugarvatnsvegur—Skálholtsvegur ............. 
Laugarvatnsvegur 

Biskupstungnabraut—Gjábakkavegur .......... 

Þrengslavegur 

Suðurlandsvegur —Þorlákshafnarvegur ......... 

Vesturlandsvegur 

Úlfarsfellsvegur—-Hafravatnsvegur ............. 

Eyrarfjallsvegur—Kjósarskarðsvegur ........... 

Kjósarskarðsvegur—Hvítanes ................. 
Reykjanesbraut 

Krýsuvíkurvegur— Vatnsleysustrandarvegur ..... 
Bessastaðavegur 

Hafnarfjarðarvegur  Álftanesvegur ............ 

Álftanesvegur 
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1987 1988 1989 

fjárv. fjárv. fjárv. 
m.kr. m.kr. m.kr. 

6,4 

5,0 2,1 

11,0 5,3 5,3 

3,0 
14 3,2 

4,0 

12,7 

3,2 

2,1 

6,3 

3,0 

4,2 

11,0 

6,3 

7,0 

251,0  249,0  254,0 

14,0 
2,2 

2,1 

5,2 

7,0 

17,6 8,6 

22 

2,1 

5,4 

8,0 

10,5 

2,2 

3,2 

6,3
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Vegnr. 
Kaflanr. 

431 
02 

1 
01 
09 

54 

214 

Vegheiti 

Kaflaheiti 

Hafravatnsvegur 
Úlfarsfellsvegur— Vesturlandsvegur ............ 

Vesturlandsvegur 

Önundarhóll-fjárrétt ....... 
, Eskiholtslækur—Skarðslækur 

Olafsvíkurvegur 

02—03 Borg—Hítará .............. 

04 
07 
11 

57 

Hítará-Kaldá ............. 

Vegamót—Hrísdalur ........ 

Snæfellsnesvegur—Fossá .... 

Snæfellsnesvegur 
07—08  Stykkishólmsvegur—Helgafellssveitarvegur ..... 
12 

60 
Grundarfjörður—-Kvíabryggja 

Vestfjarðavegur 
07—08  Búðardalur—Sælingsdalsvegur 

60 
03 
05 
14 
23 
24 

ól 
16 
18 

62 
05 

65 
02 

68 
06 
06 
10 

617 
01 

05 
06 
07 
14—15 
18 
19 

72 
01 

74 
01 
02 

Vestfjarðavegur 
Mýrartunga—Hríshóll ....... 
Þorskafjarðarvegur—Gröf ... 

Vatnsdalsá—Flókalundur .... 

Lambadalur—Hjarðardalur .. 

Ingjaldssandsvegur—Bjarnardalur ............. 
Djúpvegur 

Seljaland—Súðavík ......... 
Djúpagil—Arnarneshamar ... 

Barðastrandarvegur 
Örlygshafnarvegur—Patreksfjörður ............ 

Súgandafjarðarvegur 

Botn—Suðureyri ........... 

Hólmavíkurvegur 

Guðlaugsvík—Stikuháls ..... 

Stikuháls—Þambá .......... 

Hvalsá—Tröllatunguvegur ... 

Tálknafjarðarvegur 

Bíldudalsvegur— Tálknafjörður 

Norðurlandsvegur 
Hvammstangavegur— Vatnsnesvegur ........... 

Víðidalsvegur vestri— Víðidalsv   egur eystri ...... IR 

Víðidalsá—Þorkelshóll ....................... 

Gilshús— Valadalsá .......................... 

Miðhús— Miklibær .................0.. 0... 

Miklibær—Kjálkavegur ...................... 

Hvammstangavegur 

Norðurlandsvegur— Hvammstangi ............. 

Skagastrandarvegur 

Vatnahverfi—Þverárfjallsvegur 
Þverárfjallsvegur—Skagavegur 

1987 

fjárv. 
m.kr. 

7,4 

5,6 

9,2 

3. júlí 1987 

1988 1989 
fjárv. fjárv. 
m.kr. m.kr. 

5,4 

3,6 
8,3 

6,5 
3,8 

3,7 
1,2 

12,4 
2,5 

4,2 
1,3 
3,2 

12,6 

9,5 

10,5 

4,2 

6,3 
5,2 

12,0 

1,5 

4,6 
1,0 

7,7 

2,3
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Vegnr. 

Kaflanr. 

75 

01—02 

02 

11 
22 
29—30 
32 
3334 
41—43 

85 
06 

92 
04 
07 

93 
01 
02 
03 

94 
01 

96 
04 
05 
10 
12 

931 
06—08 

215 

Vegheiti 
Kaflaheiti 

Sauðárkróksbraut 

Hegranesvegur vestri—Hegranesþing ........... 

Siglufjarðarvegur 
Norðurlandsvegur—Hjaltastaðir ............... 
Gangamunni-Siglufjörður ................... 

Norðurlandsvegur 
Grjótá—Öxnadalsá ..............0.00.0.0.. 
Hörgárdalsvegur—Krossastaðir ................ 
Eyjafjarðarbraut vestri—Eyjafjarðarbraut eystri.. 
Svalbarðseyri—Grenivíkurvegur ............... 
Fnjóskadalsvegur eystri—Norðausturvegur ...... 
Aðaldalsvegur—Brún ...........0000......... 

Norðausturvegur 
Raufarhöfn—flugvöllur ....................... 

Eyjafjarðarbraut vestri 
Hvammur—Miðbraut ........................ 

Aðaldalsvegur 
Staðarbraut—Norðausturvegur ................ 

Austurlandsvegur 

Ekkjufellssel—Fellabær ...................... 

Skrúðskambur—Krossá ...................... 
Blábjörg—Starmýri .......................... 
Hvalnes—Víkurá ................... 00. 
Össurá—Þorgeirsstaðir ....................... 
Uppsalir—Jökulsá .............000...... 

Norðausturvegur 

Um Nýpslón .........0%.. 000. 
Norðfjarðarvegur 

Neðstabrú—Skriður ..............0.0.0........ 
Um Hólmaháls ............0.%. 000 

Seyðisfjarðarvegur 
Um Eyvindará ...........%.0..0000 00 

Steinholt— Langahlíð ........................ 
Efri-Stafur—-Neðri-Stafur ..................... 

Borgarfjarðarvegur 
Vegamót—Mýnes ..........%.0.. 00. 

Suðurfjarðavegur 

Skriður—-Höfðahús .......................... 
Höfðahús-—Brimnes .............0.. 00. 
Stöðvará—Kambanes ....................0... 
Breiðdalsvík—Staðarborg .................... 

Upphéraðsvegur 

Atlavík—Hafursá ............0.0..0..0. 

Samtals 

  

Nr. 69 

1987 1988 1989 
fjárv. fjárv. fjárv. 
m.kr. m.kr. m.kr. 

9,7 

2,9 3,2 

1,8 

8,0 

6,4 

4,0 

10,0 

1,4 

8,0 

3,2 

3,2 11,6 

4,2 

5,0 

9,5 

4,3 

5,3 

8,7 

10,9 

4,0 

10,0 2,1 

4,2 

3,0 

10,1 

2,0 8,0 

6,7 

9,5 

5,0 

3,0 4,2 

5,0 

5,0 8,5 

174,0  180,0  180,0
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1.1. og 1.2. Almenn verkefni og bundin slitlög 1990. 

3. júlí 1987 

  

1990 
fjárv. 
m.kr. 

Suðurland ..............2 020... 440 

Reykjanes ..............000000 0 34,0 

Vesturland .................002 0000. 18,0 

Vestfirðir ...............0... 0 19,0 

Norðurland vestra ................0. 0... ss 56,0 

Norðurland eystra .............0.000000 0000 55,0 
Austurland ................0. 0... 93,0 

Samtals 439,0 

1.3. Sérstök verkefni. 

1987 1988 1989 1990 
Vegnr. Vegheiti fjárv. fjárv. fjárv. fjárv. 

Kaflanr. Kaflaheiti m.kr. m.kr. m.kr. m.kr. 

1 Suðurlandsvegur 
18 Um Markarfljót ..................... 12,7 

34 Eyrarbakkavegur 

05 Um Ölfusárós ..........0..0.......... 60,0 63,5 42,5 10,6 
36 Þingvallavegur 

06—01  Kárastaðir--Stardalur ................ 9,0 14,8 5,3 
1 Vesturlandsvegur 

17—19 Um Hvalfjörð ................... 15,9 21,3 
41 Reykjanesbraut 

02—03 Reykjavík—Hafnarfjörður ............ 28,0 
1 Vesturlandsvegur 

14 Um Holtavörðuheiði ................. 19,0 22,2 31,9 31,9 

60 Vestfjarðavegur 
22 Um Dýrafjörð ...........0......... 12,7 10,6 21,3 

61 Djúpvegur 
01—05 TengingInn-Djúps ................... 23,0 10,6 21,3 

1 Norðurlandsvegur 

15 Sýslumörk—Skagafjarðarvegur......... 11,0 11,6 

18—21  Miðhús—sýslumörk .................. 21,3 21,2 
1 Norðurlandsvegur 
01—04 Sýslumörk—Ólafsfjarðarvegur ......... 15,9 15,9 

09—10  Eyjafjarðarbraut vestri— 
Vaðlaheiðarvegur ............ 24,0 29,6 

1 Austurlandsvegur 
30—32 Hof—Össurá ........................ 19,0 

85 Norðausturvegur 
10—16  Vopnafjörður—Hérað ................ 1,0 1,0 38,3 

92 Norðfjarðarvegur 
09 Um Oddsskarð ...................... 17,0 20,3 13,8 

Samtals 1930 O183,0  186,0 1870
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1.4. Ó-vegir. 

1987 1988 1989 1990 
Vegnr. Vegheiti fjárv. fjárv. fjárv. fjárv. 

Kaflanr. Kaflaheiti m.kr. m.kr. m.kr. m.kr. 

61 Djúpvegur 
25 Um Óshlíð ........0..... 28,0 13,0 13,0 12,0 

82 Ólafsfjarðarvegur 

06 Um Ólafsfjarðarmúla ................. 10,0 48,0 48,0 49,0 

Samtals 38,0 61,0 61,0 61,0 

1.5. Reykjavíkursvæðið. 

40 Hafnarfjarðarvegur 

03 Kópavogslækur — Vífilsstaðavegur ...... 14,0 52,0 59,0 
41 Reykjanesbraut 

02 Breiðholtsbraut— Vífilsstaðavegur ........ 20,0 31,0 3.0 

03 Vífilsstaðavegur—-Hafnarfjörður ......... 7,0 

Samtals 20,0 52,0 55,0 59,0 

2. Þjóðbrautir. 
1987 1988 1989 

Vegnr. Vegheiti fjárv. fjárv. fjárv. 
Kaflanr. Kaflaheiti m.kr. m.kr. m.kr. 

25 Þykkvabæjarvegur 
02 Hrafntóftir—Þykkvabæjarvegur ............... 2,2 5,3 

26 Landvegur 
01 Suðurlandsvegur—Hagabraut ................. 7,5 5,3 

204 Meðallandsvegur ..........0...000.. 0... „1 
215 Reynishverfisvegur ............000 0000... 2,0 1,1 

219 Péturseyjarvegur ...............00 0... 1,0 

240 Stórhöfðavegur ............00000 0. 6,9 2,6 
252 Landeyjavegur 

06 Ártúnsvegur—Suðurlandsvegur ............... 1,1 
255 Akureyjarvegur ............... 000 2,0 1,6 

261 Fljótshlíðarvegur 

02 Hvolsvöllur—-Hlíðarendi ..................... 4,0 

03—04 Hlíðarendi-Háimúli......................... 5,3 

264 Rangárvallavegur 
02—03 Gunnarshólmi—Suðurlandsvegur ................ 4,0 6,3 

275 Ásvegur 

03—04 Í Þykkvabæ ...........0.0.00 000 1,5 
30 Hrunamannavegur 

07 Haukholt--Einholtsvegur ..................... 3,2 

32 Þjórsárdalsvegur 
01 Skeiðavegur—Stóra-Núpsvegur ................ 6,8 4,2 

33 Gaulverjabæjarvegur 

01 Suðurlandsvegur—Hamarsvegur ............... 2,0 2,1 
02 Hamarsvegur—Stokkseyri .................... 3,2



Nr. 69 218 

Vegnr. Vegheiti 

Kaflanr. Kaflaheiti 

35 Biskupstungnabraut 
05—06  Skálholtsvegur—Einholtsvegur . 

37 Laugarvatnsvegur 
03 Laugarvatn—Reykjavegur ..... 

305 Villingaholtsvegur .............. 
314 Holtsvegur ................ 
358 Einholtsvegur .................. 
374 Hvammsvegur ................. 

42 Krýsuvíkurvegur 
01 Reykjanesbraut— Vatnsskarð .. 

425 Nesvegur 
02 Reykjanesviti—Grindavík ..... 

427 Ísólfsskálavegur 
03 Grindavík— Þórkötlustaðahverfi 

461 Meðalfellsvegur 
01 Vesturlandsvegur—-Kjósarskarðsvegur .......... 

50 Borgarfjarðarbraut 
01 Um Þverá hjá Geitabergi ...... 

02 Um Hestháls ................. 
04 Kleppjárnsreykir— Hvítá ........ 
05 Hvítá —Síðumúlaveggir .......... 
05 Lundar— Varmaland ............ 

56 Kerlingarskarðsvegur 
01 Vegamót—Hjarðarfell ........ 

502 Svínadalsvegur 

Snjóastaðir .................. 
504 Leirársveitarvegur 

Snjóastaðir .................... 

505 Melasveitarvegur 
Snjóastaðir .................. 

508 Skorradalsvegur 
02 Hjá Vatnsenda ............... 

518 Hálsasveitarvegur 
01 Borgarfjarðarbraut—Reykholtdalsvegur ........ 

03 Um Húsafellsskóg ............ 

527 Varmalandsvegur 
01 Einifell—Svartagil ............ 

539 Staðarhraunsvegur 
Snjóastaðir .................. 

540 Hraunhreppsvegur 
Snjóastaðir .................. 

574 Útnesvegur 
Snjóastaðir lagfæringar ...... 

04 Utan Gufuskála .............. 
577 Helgafellssveitarvegur 

01 Snæfellsnesvegur—Snæfellsnesvegur ........... 

1987 
fjárv. 

m.kr. 

1,0 

9,0 

3,6 
24 

3,1 

4,6 

2,0 

0,9 

2,0 

1,0 

1,0 

1,1 

3. júlí 1987 

1988 

fjárv. 

m.kr. 

4,2 
2,1 

1,8 

2,2 

0,5 

2,2 

1,0 

11,7 
5,4 

0,7 

4,4 

1989 

fjárv. 

m.kr. 

4,2 

1,1 

6,7 

7,5 
1,8: 
6,2 

3,2 

10,3
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1987 
Vegnr. Vegheiti fjárv. 

Kaflanr. Kaflaheiti m.kr. 

581 Hörðudalsvegur 

01 Um Geirshlíð .............0..00.0 0. 1,2 

590 Klofningsvegur 
04 Sveinsstaðir—Klofningur ..................... 4,1 

593 Efribyggðarvegur 
01 Hella—Flekkudalsá .......................... 

614 Rauðasandsvegur 
01 Ofan Bjarngötudals ..............0.0...000... 

633 Vatnsfjarðarvegur 
02 Sveinhúsanes—Skálavík ...................... 
03 Skálavík—Kelda .............000..00 0000. 

643 Strandavegur 
07—08  Kjörvogur—Norðurfjörður ................... 4,0 

645 Drangsnesvegur 
01 Strandavegur—Drangsnes .................... 10,0 

704 Miðfjarðarvegur ...............000 000 0,4 

711 Vatnsnesvegur 

03 Um Tjarnará ..............00.. 0000. 
07 Síðuvegur—-Norðurlandsvegur ................ 3,6 

731 Svínvetningabraut 
02—03 Tindar-Blöndubrú .............0.0.0....0..... 3,5 

134 Svartárdalsvegur 

01 Um Fjósaklif .............0000 20. 

745 Skagavegur 
03 Um Laxá í Nesjum ..............0000 0... 
08 ÍLaxárdal ..........00..00... 0. 1,4 

752 Skagafjarðarvegur ...........0.0.....0.00 1,0 
758 Austurdalsvegur ............00000. 02. 0,5 
764 Hegranesvegur vestri ...................... 
767 Hólavegur 

01 Víðinesá—Hólar ......................00..... 
02 Hólar—hesthús ............0...0.00 0... 

769 Ásavegur ...........0... 

783 Höfðastrandarvegur ...................0000.. 2,0 
787 Flókadalsvegur ...............0000 0000. 1,5 

792 Flugvallarvegur í Siglufirði ...................... 2,1 
83 Grenivíkurvegur 

01—02  Norðurlandsvegur — Fnjóskadalsvegur eystri .... 2,0 

803 Kleifarvegur 
02 Garðsvegur—Sólheimar ...................... 

805 Svarfaðardalsvegur 
02 Hreiðarstaðakot—Hóll ....................... 

806 Tunguvegur 

01 Svarfaðardalsvegur—Skíðadalsvegur ........... 4,5 

812 Bakkavegur 
01 Sjávarbakki—Pálmholt ....................... 

1988 

fjárv. 
m.kr. 

2,1 

10,7 

4,3 

4,2 

2,6 

1,1 

26 
1,6 
3,2 

1,7 

4,7 

2,1 

1,0 

14,0 

4,2 

1,1 

8,5 

3,2 

6,8 

1,1
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Vegnr. Vegheiti 

Kaflanr. Kaflaheiti 

814 Staðarbakkavegur 
01 Hörgárdalsvegur—Flaga ...................... 

815 Hörgárdalsvegur 
01 Norðurlandsvegur—Melar .................... 

824 Finnastaðavegur 
01 Finnastaðaá—Gilsbakki ...................... 

830 Svalbarðseyrarvegur 
02 Norðurlandsvegur—-Svalbarðseyri ............. 

844 Bárðardalsvegur eystri 
01 Kálfborgará—Arnarstaðir .................... 

846 Austurhlíðarvegur 
01 Norðurlandsvegur—Stóru-Laugar .............. 

848 Mývatnsvegur 

01 Vagnbrekka—Stekkjarnes .................... 
849 Baldursheimsvegur 

01 Norðurlandsvegur—Litla-Strönd ............... 
850 Flugvallarvegur Mývatnssveit 

01 Kísilvegur—flugvöllur ................000... 
851 Út-Kinnarvegur 

01 Um Leikskálaá .........0...00.. 00... 
852 Sandsvegur 

01 Norðausturvegur—Sandur .................... 
870 Kópaskersvegur 

01—03  Norðausturvegur—flugvöllur .................. 
94 Borgarfjarðarvegur 

01 Vegamót—Eiðar ..........0000...0 00. 
05 Um Bóndastaðaháls............0.0..0..0 000... 
08 Skriður—Framnes ........0..0.. 2... 

923 Jökuldalsvegur 
04 Jökla—Hrafnkelsdalsmynni ................... 

931 Upphéraðsvegur 

06—-08  Atlavík—Hafursá .......0..0000. 0000... 
934 Múlavegur í Fljótsdal .................0.....0... 
943 Hjaltastaðarvegur ............000 0000... 
953 Mjóafjarðarvegur ............2.... 
954 Helgustaðavegur ..............0.000 000... 

955 Flugvallarvegur Norðfirði ....................... 
964 Breiðdalsvegur .........000..... 0000 

Samtals 

3. júlí 1987 

  

1987 1988 1989 
fjárv. fjárv. fjárv. 
m.kr. m.kr. m.kr. 

1,5 

3,7 

4,8 

6,8 

6,7 

0,5 

2,7 3.2 

0,6 

2,6 

2,6 

1,0 

2,1 

2,4 0,7 8,5 
2,0 

3,2 

6,4 

3,2 

2,0 

4.0 

2,5 43 

0,6 

3,2 

4,0 

133,0 1420 1450
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2.4. Til brúagerða. 

1. Til brúa 10 m og lengri. 

1987 1988 1989 1990 
fjárv. fjárv. fjárv. fjárv. 

m.kr. m.kr. m.kr. m.kr. 

Fossá (349) .............0 00 31 
Litlá (1) „0... 5,7 
Þverá hjá Geitabergi (50) ................... 8,0 
Fróðá (54) .......0.0.0.0... 0. 8,0 
Bjarnardalsá (60) .............0..0...... 3,3 
Vatnsdalsá (60) ...........000000.. 0. 10,0 
Dynjandisá (60) ........0000000.0.. 4,0 
Guðlaugsvíkurá (68) ..........0.0.0000. 6,3 
Hofsá á Hofsósi (þjóðvegur í þéttbýli) ........ 7,6 
Hofsós (275) .......0000 000 4,8 
Skurður hjá Krossi (sýsluvegur) .............. 2,4 
Svínadalsá (461) ............0.00.00000.... 3,5 
Straumfjarðará (54) ........................ 12,2 
Gilsfjörður — rannsóknir (60) ................ 1,0 
Bæjará (60) .......00.000 0000. 3,9 
Gljúfurá (76) ........00000000 000 4,2 
Grænilækur (1) ................0... 5,6 
Hafralónsá (85) ........000000 000. 21,3 
Morsá (fjallvegur) .................0........ 1,1 1,1 
Tungufljót (359) ............0.0 00 25,2 
Bugða (461) ............00.0 0000. 6,9 
Geiradalsá (60) ...............0.0..0 0... 6,8 
Tjarnará (711) ............0)..... 5,3 
Öxnadalsá (815) .......0.0.0.000 0. 7,3 
Leikskálaá (851) ...........000000... 4,6 
Teigará (1) .........0.0.0.0.0000 00. 3,8 
Ölfusá—göngubrú (1) ...................... 15,5 
Álftá (54) 0... 8,0 
Breiðdalsá (1) .................0000 0. 23,6 
Aðrarbrýr ............... 0. 13,9 

Samtals 56,0 60,0 61,0 61,0 
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Il. FLOKKUN VEGA 

3.1. Þjóðvegir eftir kjördæmum. 

Suðurlandskjördæmi. 

1 Suðurlandsvegur: Af sýslumörkum á Skeiðarársandi, um Fljótshverfi og Síðu, yfir 
Eldhraun og Skaftártungu, um Mýrdalssand, Mýrdal, Sólheimasand, Eyjafjöll, Rangár- 
velli, Holt, Þjórsá, Flóa, Ölfus og Hellisheiði að sýslumörkum við Sandskeið. 

22 Dalavegur: Frá Básaskersbryggju í Vestmannaeyjum um Heiðarveg að flugstöð. 

25 Þykkvabæjarvegur: Af Suðurlandsvegi vestan við Ytri- Rangá á Ásveg hjá Miðkoti í 

Þykkvabæ. 
26 Landvegur: Af Suðurlandsvegi í Holtum upp Holt og Land um Galtalæk austan við 

Þjórsá hjá Búrfelli nálægt Tungnaá hjá Haldi að Sigölduvirkjun. 
202 Prestbakkavegur: Af Suðurlandsvegi austan Breiðbalakvíslar, um Prestbakkavöll, að 

heimreið að Prestbakka. 

203 Geirlandsvegur: Af Suðurlandsvegi austan Skaftárbrúar, um brú á Stjórn að heimreið 

að Geirlandi. 

204 Meðallandsvegur: Af Suðurlandsvegi við Skaftárbrú, niður Landbrot austanvert, um 
Eldvatnsbrú hjá Syðri-Fljótum, um Langholt og Leiðvöll í Meðallandi, á Suðurlandsveg 
austan Eldvatns. 

205 Klausturvegur: Af Suðurlandsvegi við Skaftárbrú að Kirkjubæjarklaustri. 
208 Búlandsvegur: Af Suðurlandsvegi austan við Tungufljótsbrú í Skaftártungu að Skaft- 

árdal. 
210 Ljótarstaðavegur: Af Búlandsvegi nálægt Gröf, um Gröf og Borgarfell, um brú á 

Tungufljóti undan Snæbýli að vegamótum að Snæbýli. 
211 Álftaversvegur: Af Suðurlandsvegi við Skálmarbrú á Mýrdalssandi, um Herjólfsstaði á 

Hryggjaveg hjá Þykkvabæjarklaustri. 
212 Hryggjavegur: Af Álftaversvegi nálægt Holti um Jóvíkurhryggi á Álftaversveg hjá 

Þykkvabæjarklaustri. 
214 Kerlingardalsvegur: Af Suðurlandsvegi að Kerlingardal. 

215 Reynishverfisvegur: Af Suðurlandsvegi hjá Fossholtum að Presthúsum. 
216 Reynisvegur: Af Reynishverfisvegi norðan Lækjarbakka, um Þórisholt á Reynishverfis- 

veg hjá Reynisdal. 
218 Dyrhólavegur: Af Suðurlandsvegi hjá Litla Hvammi í Mýrdal að heimreið að Dyr- 

hólum. 
219 Péturseyjarvegur: Af Suðurlandsvegi austan Péturseyjar, um Pétursey og Eyjarhóla, á 

Suðurlandsveg vestan Péturseyjar. 

240 Stórhöfðavegur: Af Dalavegi (Skildinganesvegi) ofan Básaskersbryggju, meðfram 

vesturmörkum byggðar að Stórhöfðavita. 

242 Raufarfellsvegur: Af Suðurlandsvegi vestan Kaldaklifsár, um Raufarfellsbæi, á Suður- 

landsveg austan Svaðbælisár. 

243 Leirnavegur: Af Suðurlandsvegi vestan Svaðbælisár, um Rauðsbakka og Leirnahverfi, 

á Suðurlandsveg austan við Steina. 

245 Hverfisvegur: Af Suðurlandsvegi vestan Holtsár, um Holtshverfi, á Suðurlandsveg 

austan Írár. 

246 Skálavegur: Af Suðurlandsvegi vestan Holtsár, um Skálabæi, á Suðurlandsveg austan 

við Hvamm. 
247 Sandhólmavegur: Af Suðurlandsvegi við Hvamm, um Efraholt, á Suðurlandsveg hjá 

Fitjamýri. 

248 Markarvegur: Af Suðurlandsvegi austan Markarfljóts að Stóru-Mörk.
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249 Þórsmerkurvegur: Af Suðurlandsvegi austan Markarfljóts, um Merkurengjar í Húsadal 
í Þórsmörk. 

250 Dímonarvegur: Af Suðurlandsvegi vestan Markarfljóts, norður Markarfljótsaura hjá 
Stóra-Dímon á Fljótshlíðarveg við Merkjaá. 

251 Hólmabæjavegur: Af Suðurlandsvegi á Markarfljótsaurum um Dalsel og Borgareyrar á 
Landeyjaveg nálægt Sandtjörn. 

252 Landeyjavegur: Af Suðurlandsvegi austan Affalls, um Miðey, Bergþórshvol, Þúfu og 
Fróðholt á Suðurlandsveg austan Þverár. 

253 Gunnarshólmavegur: Af Landeyjavegi hjá Votmúlastöðum um Sel á Landeyjaveg hjá 
Gunnarshólma. 

254 Hólmavegur: Af Landeyjavegi sunnan Álftarhóls að Hólmum. 
255 Akureyjarvegur: Af Suðurlandsvegi við Hemlu, um Strönd á Landeyjaveg nálægt 

Akurey. 
261 Fljótshlíðarvegur: Af Suðurlandsvegi á Hvolsvelli inn Fljótshlíð um Múlakot að 

Háamúla. 
262 Vallarvegur: Af Fljótshlíðarvegi hjá Sunnuhvoli um Efra-Hvol að Markaskarði. 
264 Rangárvallavegur: Af Suðurlandsvegi vestan Eystri-Rangár upp Rangárvelli, um 

Keldur og Gunnarsholt niður Rangárvelli á Suðurlandsveg vestan Varmadals. 

266 Oddavegur: Af Suðurlandsvegi vestan við Strönd að Odda. 

267 Selalækjarvegur: Af Suðurlandsvegi við Varmadal að Selalæk. 

268 Þingskálavegur: Af Rangárvallavegi vestan Gunnarsholts, um Þingskála og Hóla, um 
brú á Rangá ofan við Galtalæk á Landveg norðan Galtalækjarskógar. 

271 Árbæjarvegur: Af Suðurlandsvegi vestan Ytri-Rangár, um Árbæ, Snjallsteinshöfða og 

Lækjarbotna á Landveg hjá Þúfu. 
273 Bugavegur: Af Suðurlandsvegi vestan við Lyngás að Vetleifsholti. 

275 Ásvegur: Af Suðurlandsvegi við Landvegamót, um Áshverfi, Sandhólaferju, Háfs- 
hverfi og Þykkvabæ að Húnakoti. 

282 Ásmundarstaðavegur: Af Suðurlandsvegi við Áshól að Ásmundarstöðum. 
284 Heiðarvegur: Af Suðurlandsvegi vestan við Einbúa um Heiði, Kamb og Gíslholt, á 

Hagabraut. 
286 Hagabraut: Af Landvegi ofan Lýtingsstaða um Raftholt, Haga og Stúfholt á Landveg 

neðan við Köldukinn. 
288 Kálfholtsvegur: Af Suðurlandsvegi hjá Einbúa um Hamra og Kálfholt á Suðurlandsveg 

á Lónsheiði. 

30 Skeiða- og Hrunamannavegur: Af Suðurlandsvegi í Flóa, um Skeið, hjá Reykjum, um 

brú á Stóru-Laxá, hjá Hrepphólum, um Flúðir, Skipholt og yfir Hvítá hjá Brúarhlöðum 
á Biskupstungnabraut hjá Kjóastöðum. 

31 Skálholtsvegur: Af Skeiða- og Hrunamannavegi hjá Reykjum um Laugarás og Skálholt 
á Biskupstungnabraut hjá Spóastöðum. 

32 Þjórsárdalsvegur: Af Hrunamannavegi á Sandlækjarholti, um Þjórsárholt sunnan 
Miðfells, upp Þjórsárdal, um Skeljafell norðan Bjarnarlóns, yfir Þjórsá hjá Sandafelli, 
og á Landveg litlu austar. 

33 Gaulverjabæjarvegur: Af Suðurlandsvegi í Flóa um Gaulverjabæ og Stokkseyri á 
Eyrarbakkaveg ofan Eyrarbakka. 

34 Eyrarbakkavegur: Af Suðurlandsvegi austan Ölfusárbrúar á Selfossi um Eyrarbakka og 
Ölfusárós, á Þorlákshafnarveg. 

35 Biskupstungnabraut: Af Suðurlandsvegi vestan Selfoss, um brú á Sogi, Svínavatn, brú á 
Brúará, Vatnsleysu, Múla og Geysi að Gullfossi.
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36 Þingvallavegur: Af Biskupstungnabraut austan við Sog, um Ljósafoss, austan Þing- 

vallavatns, um Gjábakka og Þingvöll, að sýslumörkum á Mosfellsheiði. 

37 Laugarvatnsvegur: Af Biskupstungnabraut hjá Svínavatni, um Laugarvatn á Biskups- 

tungnabraut hjá Múla. 
38 Þorlákshafnarvegur: Af Suðurlandsvegi nálægt Hveragerði til Þorlákshafnar. 

39 Þrengslavegur: Af Suðurlandsvegi í Svínahrauni, um Þrengsli á Þorlákshafnarveg í 

Ölfusi. 

302 Urriðafossvegur: Af Suðurlandsvegi vestan Þjórsár, um Urriðafoss yfir Villingaholts- 

veg, um Gafl á Hamarsveg hjá Skógsnesi. 

303 Ölvisholtsvegur: Af Suðurlandsvegi við Kjartansstaði um Miklaholtshelli að vega- 

mótum við Ölvisholt. 
304 Oddgeirshólavegur: Af Suðurlandsvegi hjá Hraungerði um Oddgeirshóla og Langholt á 

Suðurlandsveg nálægt Túni. 

305 Villingaholtsvegur: Af Suðurlandsvegi í Flóa um Villingaholt, suður með Þjórsá um 

Fljótshóla, á Gaulverjabæjarveg norðan Loftsstaða. 

308 Hamarsvegur: Af Gaulverjabæjarvegi hjá Gaulverjabæ, um Hamar og Skógsnes, á 

Villingaholtsveg hjá Sýrlæk. 

309 Kolsholtsvegur: Af Villingaholtsvegi hjá Vatnsenda að vegamótum að Kolsholtshelli. 

310 Votmúlavegur: Af Eyrarbakkavegi hjá Geirakoti um Votmúla á Gaulverjabæjarveg við 

Smjördali. 

311 Önundarholtsvegur: Af Gaulverjabæjarvegi norðan Meðalholts, um Súluholt, á 

Villingaholtsveg norðan Önundarholts. 

312 Vorsabæjarvegur í Flóa: Af Gaulverjabæjarvegi móts við Seljatungu um Vorsabæ á 

Hamarsveg við Syðri- Velli. 

314 Holtsvegur: Af Gaulverjabæjarvegi nálægt Klængsseli um Holt á Gaulverjabæjarveg á 

Stokkseyri. 

316 Kaldaðarnesvegur: Af Eyrarbakkavegi nálægt Sandvík að vegamótum að Hreiðurborg. 

321 Skeiðháholtsvegur: Af Skeiðavegi við Kílhraun, um Skeiðháholt á Skeiðaveg móti 

Löngumýri. 

322 Ólafsvallavegur: Af Skeiðavegi að Ólafsvöllum. 

324 Vorsabæjarvegur: Af Skeiðavegi hjá Brautarholti að vegamótum að Fjalli. 

325 Gnúpverjavegur: Af Þjórsárdalsvegi vestan Kálfár um Hamarsheiði á Þjórsárdalsveg 

vestan Þverár. 

326 Hælsvegur: Af Gnúpverjavegi vestan Kálfár, hjá Hæl að heimreið að Lækjarbakka. 

328 Stóra-Núpsvegur: Af Þjórsárdalsvegi hjá Minna-Núpi á Gnúpverjaveg við Ásaskóla. 

329 Mástunguvegur: Af Gnúpverjavegi ofan við Ása um Stóru-Mástungu að Laxárdal. 

340 Auðsholtsvegur: Af Hrunamannavegi austan Stóru-Laxár, um Syðra-Langholt að 

Auðsholti. 

341 Langholtsvegur: Af Hrunamannavegi hjá Flúðum á Auðsholtsveg hjá Langholti. 

343 Álfsstétt: Af Eyrarbakkavegi við hina gömlu Álfsstétt um Eyrarbakka á Eyrarbakkaveg 

á móts við Einarshöfn. 

344 Hrunavegur: Af Hrunamannavegi við Flúðir um Hruna á Hrunamannaveg vestan 

Kirkjuskarðs. 

345 Kaldbaksvegur: Af Hrunavegi hjá Hruna að heimreið að Þverspyrnu. 
349 Tungufellsvegur: Af Hrunamannavegi við Dalsá að Tungufelli. 

350 Grafningsvegur neðri: Af Biskupstungnabraut við Alviðru á Grafningsveg efri við 

Úlfljótsvatn. 

351 Búrfellsvegur: Af Þingvallavegi hjá Ásgarði um Búrfell og Klausturhóla á Biskups- 

tungnabraut austan Seyðishóla.
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353 Kiðjabergsvegur: Af Biskupstungnabraut austan Seyðishóla að heimreið að Gelti. 
354 Sólheimavegur: Af Biskupstungnabraut við Minni-Borg um Sólheima, á Biskups- 

tungnabraut austan Svínavatns. 
355 Reykjavegur: Af Biskupstungnabraut hjá Torfastöðum á Laugarvatnsveg hjá Brúará. 
356 Tjarnarvegur: Af Biskupstungnabraut hjá Vatnsleysu á Reykjaveg hjá Tjörn. 
358 Einholtsvegur: Af Biskupstungnabraut við Tungufljótsbrú, um Einholt á Hrunamanna- 

veg sunnan Gýgjarhóls. 
359 Bræðratunguvegur: Af Einholtsvegi norðan Tungufljóts að Ásakoti. 
360 Grafningsvegur efri: Af Þingvallavegi við Írafoss, um Grafning á Þingvallaveg norðan 

Heiðarbæjar. 
364 Eyjavegur: Af Laugarvatnsvegi norðan við Djúpin að heimreið að Útey. 
365 Gjábakkavegur: Af Laugarvatnsvegi hjá Laugarvatni á Þingvallaveg við Gjábakka. 
366 Böðmóðsstaðavegur: Af Laugarvatnsvegi undan Efstadalsfjalli að Böðmóðsstöðum. 
374 Hvammsvegur: Af Suðurlandsvegi vestan Kögunarhóls um Nýbýlahverfi og Gljúfur á 

Suðurlandsveg vestan Kotstrandar. 
375 Arnarbælisvegur: Af Suðurlandsvegi hjá Sandhóli að Auðsholti. 
42 Krýsuvíkurvegur: Frá sýslumörkum í Herdísarvíkurhrauni, um Selvogsheiði á Þorláks- 

hafnarveg við Þrengslaveg. 
48 Kjósarskarðsvegur: Frá sýslumörkum vestan Stíflisdalsvatns, um Fellsenda á Þingvalla- 

veg á Mosfellsheiði. 
52 Uxahryggjavegur: Frá sýslumörkum á Sæluhúsahæðum, um Brunna og Tröllháls á 

Þingvallaveg á Þingvöllum. 

Reykjaneskjördæmi. 
1 Suðurlandsvegur: Frá sýslumörkum við Sandskeið um Lækjarbotna til Reykjavíkur. 
1 Vesturlandsvegur: Frá Reykjavík um Mosfellssveit og Kjalarnes, inn Hvalfjörð, að 
sýslumörkum í Hvalfjarðarbotni. 

36 Þingvallavegur: Frá sýslumörkum á Mosfellsheiði á Vesturlandsveg nálægt Köldukvísl. 
40 Hafnarfjarðarvegur: Frá Reykjavík um Kópavog og Garða á Reykjanesbraut við 

Kaplakrika. 
41 Reykjanesbraut: Frá Reykjavík, austan Kópavogs og Hafnarfjarðar, um Vatnsleysu- 

strandarheiði ofan Keflavíkur um Miðnesheiði til Sandgerðis. 
42 Krýsuvíkurvegur: Af Reykjanesbraut sunnan við Hafnarfjörð, um Krýsuvík að 

sýslumörkum í Herdísarvíkurhrauni. 
43 Grindavíkurvegur: Af Reykjanesbraut á Vogastapa til Grindavíkur. 
44 Hafnavegur: Af Reykjanesbraut í Njarðvík að Höfnum. 
45 Garðskagavegur: Af Víknavegi norðan Keflavíkur um Gerðar og Sandgerði að 

heimreið að Nýlendu á Stafnesi. 
46 Víknavegur: Af Reykjanesbraut í Njarðvík um Njarðvík og Keflavík á Reykjanesbraut 

á vestanverðri Miðnesheiði. 
47 Flugvallarvegur Keflavík: Af Reykjanesbraut ofan Keflavíkur að flugstöð á Keflavíkur- 

flugvelli. 
48 Kjósarskarðsvegur: Af Vesturlandsvegi norðan Laxár, um Reynivelli og Kjósarskarð 

að sýslumörkum vestan Stíflisdalsvatns. 
410 Elliðavatnsvegur: Af Arnarnesvegi við Dimmu um Vatnsenda á Reykjanesbraut ofan 

Hafnarfjarðar. 

411 Arnarnesvegur: Af Suðurlandsvegi við Rauðavatn, um norðurhlíðar Vatnsendahvarfs 
og Rjúpnahæðar yfir Reykjanesbraut við Hnoðraholt á Hafnarfjarðarveg á Arnarnes- 
hæð.
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412 Vífilsstaðavegur: Af Hafnarfjarðarvegi sunnan Silfurtúns, um Garða og Vífilsstaði á 

Elliðavatnsveg við Vífilsstaðavatn. 

415 Bessastaðavegur: Af Hafnarfjarðarvegi í Engidal að Bessastöðum. 

416 Álftanesvegur: Af Bessastaðavegi nálægt Bessastöðum, um Landakot og Sviðholt og 

aftur að vegamótum Bessastaðavegar við Bessastaði. 

417 Bláfjallavegur: Af Suðurlandsvegi neðan Sandskeiðs, norðan Stóra-Kóngstells og á 

Krýsuvíkurveg nálægt Óbrynnishólum. 

420 Vatnsleysustrandarvegur: Af Reykjanesbraut við Kúagerði, um Vatnsleysuströnd að 

Vogum. 

421 Vogavegur: Af Reykjanesbraut móti Vogum að Vogakauptúni. 

422 Njarðvíkurvegur: Af Reykjanesbraut vestan Vogastapa um Innri-Njarðvík á Reykja- 

nesbraut við trésmiðjuna Ramma. 

425 Nesvegur: Af Hafnavegi í Höfnum um Reykjanes á Grindavíkurveg ofan Grindavíkur. 

427 Ísólfsskálavegur: Af Grindavíkurvegi í Grindavík um Ísólfsskála á Krýsuvíkurveg 

sunnan Krýsuvíkur. 

430 Úlfarsárvegur: Af Vesturlandsvegi norðan brúar á Úlfarsá sunnan Úlfarsfells á 

Hafravatnsveg. 

431 Hafravatnsvegur: Af Suðurlandsvegi norðan Hólmsár, um Miðdal, á Vesturlandsveg 

við Þverholt. 

433 Reykjalundarvegur: Af Hafravatnsvegi að Reykjalundi. 

458 Brautarholtsvegur: Af Vesturlandsvegi norðan Klébergs að Brautarholti. 

460 Eyrarfjallsvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Kiðafelli, sunnan Eyrarfjalls á Vesturlandsveg 

hjá Felli. 

461 Meðalfellsvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Skorá, norðan Meðaltellsvatns á Kjósar- 

skarðsveg sunnan brúar á Laxá hjá Vindáshlíð. 

Vesturlandskjördæmi. 

1 Vesturlandsvegur: Frá sýslumörkum í Hvalfjarðarbotni, út fyrir Hafnarfjall, yfir 

Borgarfjörð hjá Borgarnesi, um Eskiholt, Norðurárdal, að sýslumörkum á Holtavörðu- 

heiði. 
50 Borgarfjarðarbraut: Af Vesturlandsvegi við Ferstiklu, um Dragháls, Hestháls og 

Bæjarsveit, yfir brú á Hvítá hjá Kljáfossi, um Stafholtstungur á Vesturlandsveg hjá 

Haugum. 

51 Akranesvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Lambhaga að Akranesi. 

52 Uxahryggjavegur: Af Hvítárvallavegi við Hvítárvelli, um Hest, Götuás, Lundarreykja- 

dal og Uxahryggi að sýslumörkum hjá Sæluhúsahæðum. 

53 Hvítárvallavegur: Af Vesturlandsvegi hjá Seleyri um Andakíl, yfir brú á Hvítá hjá 

Hvítárvöllum á Vesturlandsveg norðan Eskiholts. 

54 Ólafsvíkurvegur: Af Vesturlandsvegi við Borgarnes, um Mýrar, Vegamót og Fróðár- 

heiði til Ólafsvíkur. 
55 Heydalsvegur: Af Ólafsvíkurvegi hjá Kolbeinsstöðum, um Hnappadal og Heydal, á 

Snæfellsnesveg vestan Bíldhóls. 
56 Kerlingarskarðsvegur: Af Ólafsvíkurvegi við Vegamót yfir Kerlingarskarð á Snæfells- 

nesveg á Kóngsbakkahæðum. 

57 Snæfellsnesvegur: Af Vestfjarðavegi við Stóraskóg, um Hörðudal, Skógarströnd, 

Helgafellssveit og Grundarfjörð á Ólafsvíkurveg við Fróðá. 

58 Stykkishólmsvegur: Af Snæfellsnesvegi innan Gríshólsár að Stykkishólmi. 

59 Laxárdalsvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Saurum, um Laxárdal, að sýslumörkum á 

Laxárdalsheiði.
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502 Svínadalsvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Miðfelli, norður yfir Laxá hjá Hóli, um Eyri á 

Borgarfjarðarbraut gegnt Geitabergi. 

503 Akrafjallsvegur: Af Grundartangavegi hjá Klafastöðum um Innra-Hólm að Akranesi. 

504 Leirársveitarvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Leirárbrú, um Leirá á Svínadalsveg vestan 

við Hól. 
505 Melasveitarvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Skorholti, um Melasveit á Vesturlandsveg 

hjá Belgsholti. 

506 Grundartangavegur: Af Akranesvegi hjá Litlu-Fellsöxl að Grundartangahöfn. 

507 Mófellsstaðavegur: Af Hvítárvallavegi sunnan Andakílsár, um Mófellsstaði á Borgar- 

fjarðarbraut sunnan Skorradalsvatns. 

508 Skorradalsvegur: Af Hvítárvallavegi norðan brúar á Andakílsá, um Fossabæi, með 

Skorradalsvatni að norðan að Fitjum. 

510 Vatnshamravegur: Af Skorradalsvegi hjá Vatnshömrum um Heggsstaði á Uxahryggja- 

vegi hjá Hatti. 

511 Hvanneyrarvegur: Af Hvítárvallavegi að Hvanneyrarskóla. 

512 Lundarreykjadalsvegur: Af Borgarfjarðarbraut hjá Fossatúni, um Lundarreykjadal 

norðanverðan og brú á Grímsá hjá Oddsstöðum á Uxahryggjaveg hjá Brautartungu. 

513 Bæjarsveitarvegur: Af Borgarfjarðarbraut vestan við Varmalæk að Hvítárbakka. 

514 Laugarholtsvegur: Af Bæjarsveitarvegi að Laugarholti. 

515 Flókadalsvegur: Af Borgarfjarðarbraut norðan Varmalækjar um Múlastaði, Skóga, 

Brennistaði á Borgarfjarðarbraut hjá Litla-Kroppi. 

516 Stóra-Kroppsvegur: Af Borgarfjarðarbraut um flugvöll á Kálfanesmelum, um Stóra- 

Kropp á Borgarfjarðarbraut á Hamramelum. 

517 Reykdælavegur: Af Borgarfjarðarbraut hjá Kleppjárnsreykjum, um Reykholtsdal 

sunnanverðan, yfir brú á Reykjadalsá hjá Steindórsstöðum á Reykholtsdalsveg við 

Úlfsstaði. 
518 Hálsasveitarvegur: Af Borgarfjarðarbraut hjá Gróf, um Reykholt og Úlfsstaðaháls, 

Stóra-Ás, Húsafell og Kalmanstungu á Hvítársíðuveg hjá Bjarnastöðum. 

519 Reykholtsdalsvegur: Af Hálsasveitarvegi hjá Úlfsstöðum, inn Reykholtsdal og fram hjá 

Giljum á Hálsasveitarveg hjá Stóra-Ási. 

522 Þverárhlíðarvegur: Af Borgarfjarðarbraut hjá Síðumúla um Norðtungu og Hjarðarholt 

á Borgarfjarðarbraut vestan Þverár. 

523 Hvítársíðuvegur: Af Þverárhlíðarvegi hjá Síðumúla, um Hvítársíðu og brú á Hvítá hjá 

Bjarnastöðum á Hálsasveitarveg hjá Stóra-Ási. 

524 Þverárvegur: Af Þverárhlíðarvegi sunnan Litlu-Þverár að Kvíum. 

525 Grjóthálsvegur: Af Þverárhlíðarvegi norðan brúar á Litlu-Þverá um Grjót á Norður- 

árdalsveg hjá Hafþórsstöðum. 

526 Stafholtsvegur: Af Borgarfjarðarbraut austan Arnarholts, um Stafholt að Svarfhóli. 

527 Varmalandsvegur: Af Borgarfjarðarbraut austan Arnarholts, um Varmaland og 

Einifell á Norðurárdalsveg hjá Glitstöðum. 

528 Norðurárdalsvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Brekku, um brýr á Norðurá hjá Glitstöð- 

um, um sunnanverðan Norðurárdal á Vesturlandsveg hjá Króki. 

530 Ferjubakkavegur: Af Vesturlandsvegi hjá Brennistöðum, um Ferjubakka, á Hvítár- 

vallaveg vestan Ferjukotssíkis. 
531 Borgarnesbraut: Af Vesturlandsvegi að Borgarnesi. 

532 Þursstaðavegur: Af Ólafsvíkurvegi vestan Borgar að Rauðanesi. 

533 Álftaneshreppsvegur: Af Ólafsvíkurvegi vestan Langár, suður fyrir Hólsvatn um 

Krossnes og Þverholt á Ólafsvíkurveg hjá Arnarstapa. 

534 Álftanesvegur: Af Álftaneshreppsvegi hjá Kolviðarholti að heimreið að Miðhúsum. 
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Grímsstaðavegur: Af Ólafsvíkurvegi hjá Urriðaárbrú um Árbæ að vegamótum að 

Grenjum. 

Laxholtsvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Galtarholti um Laxholt og Stangarholt á 
Ólafsvíkurveg austan Langár. 

Sauravegur: Af Ólafsvíkurvegi á Raftási á Hraunhreppsveg hjá Jaðri. 
Staðarhraunsvegur: Af Ólafsvíkurvegi hjá Raftási að Staðarhrauni. 
Hraunhreppsvegur: Af Ólafsvíkurvegi hjá Fíflholtum um Stóra-Kálfalæk, Akra og 

Þverholt á Álftaneshreppsveg hjá Hrafnkelsstöðum. 

Hítarnesvegur: Af Ólafsvíkurvegi sunnan Kaldár að vegamótum við Krossholt. 

Kolviðarnesvegur: Af Ólafsvíkurvegi vestan Gerðubergslækjar að Laugagerðisskóla. 
Skógarnesvegur: Af Ólafsvíkurvegi vestan við Rauðkollsstaði að Hausthúsum. 

Ölkelduvegur: Af Ólafsvíkurvegi hjá Ölkeldu að Hóli. 

Lýsuhólsvegur: Af Ólafsvíkurvegi hjá Hraunsmúla, um Lýsudal og Lýsuhól á Ólafs- 
víkurveg vestan Vatnsholtsár. 

Útnesvegur: Af Ólafsvíkurvegi sunnan Fróðárheiðar, um Breiðuvík, Hellissand og Rif 

að Ólafsvík. 
Flugvallarvegur Rifi: Af Útnesvegi nálægt Rifi að flugvelli. 
Framsveitarvegur: Af Snæfellsnesvegi hjá Vindási, um Setberg, út fyrir Eyrarfjall á 

Snæfellsnesveg hjá Eiði. 
Helgafellssveitarvegur: Af Snæfellsnesvegi vestan Gríshólsár um Kóngsbakka á Snæ- 
fellsnesveg í Berserkjahrauni. 

Flugvallarvegur Stykkishólmi: Af Stykkishólmsvegi við Nesvog að flugvelli. 

Hörðudalsvegur vestri: Af Snæfellsnesvegi við Blönduhlíð að Seljalandi. 

Hörðudalsvegur eystri: Af Snæfelisnesvegi hjá Hörðubóli um Tungu að Seljalandi. 
Hálsbæjavegur: Af Vestfjarðavegi sunnan brúar á Reykjadalsá, um Hundadal og Bæ á 
Snæfellsnesveg vestan Miðár. 

Hlíðarvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Fellsenda um Kolsstaði og Kringlu á Vestfjarðaveg 

norðan Tunguár. 
Haukadalsvegur: Af Vestfjarðavegi sunnan Haukadalsárbrúar um Haukadal að 
Smyrlahóli. 
Hjarðarholtsvegur: Af Vestfjarðavegi vestan Búðardals, um Hjarðarholt að Lamba- 
stöðum. 
Gillastaðavegur: Af Laxárdalsvegi hjá Dönustöðum, um brú á Laxá, um Gillastaði að 

Lambastöðum. 
Sælingsdalsvegur: Af Vestfjarðavegi norðan Leysingjastaða að Laugaskóla. 
Klofningsvegur: Af Vestfjarðavegi norðan Ásgarðs um Fellsströnd, Klofning og 

Skarðsströnd á Vestfjarðaveg í Saurbæ. 

Efribyggðarvegur: Af Klofningsvegi við Hellu, um Túngarð og Stóru-Tungu á 

Klofningsveg vestan Kjarlaksstaðaár. 

Staðarhólsvegur: Af Klofningsvegi hjá Kirkjuhvoli, um Staðarhól, um brú á Staðar- 

hólsá að vegamótum við Bjarnastaði. 
Vestfjarðavegur: Af Vesturlandsvegi hjá Dalsmynni um Bröttubrekku, Búðardal og 

Svínadal að sýslumörkum í Gilsfjarðarbotni. 
Steinadalsvegur: Af Vesturlandsvegi í Gilsfirði að sýslumörkum. 

Vestfjarðakjördæmi. 

Vesturlandsvegur: Frá sýslumörkum á Holtavörðuheiði að sýslumörkum við Hrúta- 

fjarðará. þ 

Laxárdalsvegur: Frá sýslumörkum á Laxárdalsheiði á Hólmavíkurveg norðan Borð- 

eyrar.
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Vestfjarðavegur: Frá sýslumörkum í Gilsfjarðarbotni, um Þorskafjörð, Skálanes, 

Klettháls, Vattarfjörð, Litlanes, Hjarðarnes og fyrir Vatnsfjarðarbotn, um Helluskarð, 
Dynjandisheiði, Arnarfjörð, Hrafnseyrarheiði, Dýrafjörð, Gemlufallsheiði, Önundar- 

fjörð, Breiðadalsheiði og á Djúpveg í Skutulsfirði. 

Djúpvegur: Af Hólmavíkurvegi við Hólmavík um Staðardaí, Steingrímsfjarðarheiði og 

Lágadal, fyrir Ísafjörð, um Eyrarfjall og Ögur, fyrir Skötufjörð, Hestfjörð og 

Álftafjörð, um Súðavík, Ísafjörð og Óshlíð til Bolungarvíkur. 
Barðastrandarvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Flókalundi í Vatnsfirði, um Barðaströnd 

yfir Kleifaheiði að Patreksfirði. 

Bíldudalsvegur: Af Barðastrandarvegi við Patreksfjörð, um Mikladal, fyrir Tálkna- 

fjarðarbotn, um Hálfdan til Bíldudals, um Suðurfirði til Trostansfjarðar, þaðan á 

Vestfjarðaveg rétt norðan við Helluskarð. 

Flateyrarvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Breiðadal til Flateyrar. 

Súgandafjarðarvegur: Af Vestfjarðavegi á Botnsheiði um Suðureyri fyrir Spilli að 

heimreið að Bæ. 

Hólmavíkurvegur: Af Vesturlandsvegi vestan Hrútafjarðarár, út með Hrútafirði yfir 

Stikuháls, fyrir Bitrufjörð um Ennisháls, Kollafjörð, inn með Steingrímsfirði til 

Hólmavíkur. 

Steinadalsvegur: Frá sýslumörkum á Steinadalsheiði á Hólmavíkurveg í Kollafirði. 

Tröllatunguvegur: Af Vestfjarðavegi sunnan Bakkaár, nálægt Bakka, hjá Valshamri, 
um Tröllatunguheiði á Hólmavíkurveg hjá Húsavík. 

Karlseyjarvegur: Af Reykhólasveitarvegi hjá Reykhólum að höfn í Karlsey. 

Reykhólasveitarvegur: Af Vestfjarðavegi í Berufjarðarbotni út Barmahlíð um 

Reykhóla að Hamarlandi. 

Þorskafjarðarvegur: Af Vestfjarðavegi í Þorskafjarðarbotni yfir Þorskafjarðarheiði á 
Djúpveg á Steingrímsfjarðarheiði. 
Fjarðarhlíðarvegur: Af Vestfjarðavegi á Eiði við Vattarfjörð, að Firði. 

Siglunesvegur: Af Barðastrandarvegi norðan Haukabergsárbrúar um Holt að Skriðna- 

felli. 
Örlygshafnarvegur: Af Barðastrandarvegi hjá Ósum við Patreksfjörð um Hvalsker, 

Sauðlauksdalsvaðal, Örlygshöfn og Hafnarfjall að Hvallátrum. 
Rauðasandsvegur: Af Örlygshafnarvegi hjá Hvalskeri að Saurbæ. 

Kollsvíkurvegur: Af Örlygshafnarvegi hjá Geitagili um Gjögur, Hænuvík, Hænuvíkur- 

háls og Kóngshæð á Örlygshafnarveg á Aurholti. 
Flugvallarvegur Patreksfirði: Af Örlygshafnarvegi innan Sauðlauksdals að flugvelli. 
Tálknafjarðarvegur: Af Bíldudalsvegi norðan Tálknafjarðar um Sveinseyri að Stóra- 

Laugardal. 

Ketildalavegur: Af Bíldudalsvegi um Bíldudal, út með Arnarfirði um Bakka að Selár- 

dal. 

Flugvallarvegur Bíldudal: Af Bíldudalsvegi að flugvelli. 

Svalvogavegur: Af Vestfjarðavegi við Þingeyri um Haukadal, Keldudal og Svalvoga að 

Lokinhömrum. 

Flugvallarvegur Dýrafirði: Af Svalvogavegi utan Þingeyrar að flugvelli. 

Ingjaldssandsvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Gemlufalli um Núp, Alviðruvör og Sands- 

heiði að Sæbóli á Ingjaldssandi. 

Valþjófsdalsvegur: Af Vestfjarðavegi nálægt Holti í Önundarfirði, um Hjarðardal að 

Kirkjubóli í Valþjófsdal. 
Flugvallarvegur Önundarfirði: Af Valþjófsdalsvegi hjá Holti að flugvelli. 

Önundarfjarðarvegur: Af Vestfjarðavegi á Mosvallahálsi að Vífilsmýri. 

A 15*
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631 Flugvallarvegur Ísafirði: Af Djúpvegi utan Kirkjubæjar í Skutulsfirði að flugvelli. 
632 Laugardalsvegur: Af Djúpvegi hjá Hagakoti í Laugardal að Hrafnabjörgum. 

633 Vatnsfjarðarvegur: Af Djúpvegi hjá Eyri við Ísafjörð um Vatnsfjörð, Skálavík og 

Hörgshlíð á Djúpveg í Mjóafjarðarbotni. 

634 Reykjanesvegur: Af Vatnsfjarðarvegi utan Svansvíkur að Reykjanesskóla. 

635 Snæfjallastrandarvegur: Af Djúpvegi um brú á Langadalsá utan við Neðri-Bakka, út 

með Langadalsströnd um Ármúla, fyrir Kaldalón út Snæfjallaströnd að Lyngholti. 
638 Laugalandsvegur: Af Snæfjallastrandarvegi utan Melgraseyrar að heimreið að 

Laugarási. 
641 Krossárdalsvegur: Af Hólmavíkurvegi sunnan Krossárbrúar að Gröf. 
643 Strandavegur: Af Djúpvegi í botni Steingrímsfjarðar, um Bjarnarfjarðarháls, Bala, 

Veiðileysufjörð, Djúpuvík, fyrir Reykjarfjörð um Gjögur og Árnes, að bryggju í 

Norðurfirði. 
645 Drangsnesvegur: Af Strandavegi hjá Hálsgötugili, sunnan við Bjarnarfjarðarháls, út 

Selströnd um Drangsnes og Kaldrananes á Strandaveg í Bjarnarfirði sunnan brúar á 

Bjarnarfjarðará. 
646 Flugvallavegur Gjögri: Af Strandavegi í Reykjarfirði að flugvelli. 
647 Munaðarnesvegur: Af Strandavegi í Norðurfirði að Munaðarnesi. 

Norðurlandskjördæmi vestra. 

Norðurlandsvegur: Frá sýslumörkum við Hrútafjarðará, um Hrútafjörð, yfir Hrúta- 

fjarðarháls, um Miðfjörð, Víðidal, Blönduós, Langadal, Stóra-Vatnsskarð, Vallhólm, 
Blönduhlíð og Norðurárdal að sýslumörkum á Öxnadalsheiði. 

72 Hvammstangavegur: Af Norðurlandsvegi hjá Stóra- Ósi að Hvammstanga. 

74 Skagastrandarvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Blönduósi að Skagaströnd. 
75 Sauðárkróksbraut: Af Norðurlandsvegi við Varmahlíð, um Langholt, Sauðárkrók, 

Hegranes, á Siglufjarðarveg norðan Gljúfurár hjá Vatnsleysu. 

76 Siglufjarðarvegur: Af Norðurlandsvegi austan Héraðsvatnabrúar hjá Syðstu-Grund, 
um Blönduhlíð, Viðvíkursveit, Óslandshlíð, hjá Hofsósi, um Sléttuhlíð, Fljót og 

Almenninga að Siglufirði. 

77 Hofsósbraut: Af Siglufjarðarvegi norðan Grafarár um Hofsós á Siglufjarðarveg sunnan 
Hofsár. 

702 Heggsstaðanesvegur: Af Norðurlandsvegi í Hrútafirði, nálægt Laugarstapa, um Mýrar, 

Bessastaði og Barð á Norðurlandsveg utan við Melstað. 
703 Hálsbæjavegur: Af Norðurlandsvegi á Hrútafjarðarhálsi um Sveðjustaði á Miðfjarðar- 

veg sunnan Melstaðar. 

704 Miðfjarðarvegur: Af Norðurlandsvegi austast á Hrútafjarðarhálsi, fram Miðfjörð 
vestan Miðfjarðarár, um brú á Núpsá hjá Haugi, út Miðfjörð að austan á Norðurlands- 

veg hjá Laugarbakka. 
705 Vesturárdalsvegur: Af Miðfjarðarvegi norðan við brú á Vesturá, sunnan Brekkulækjar 

fram Vesturárdal, að vegamótum gegnt Skeggjastöðum. 

706 Núpsdalsvegur: Af Miðfjarðarvegi hjá Haugi að Torfastöðum. 

711 Vatnsnesvegur: Frá Hvammstanga út Vatnsnes, um Hindisvík yfir Þórsá, suður 

Vesturhóp á Norðurlandsveg hjá Vatnshorni. 

712 Þorgrímsstaðadalsvegur: Af Vatnsnesvegi hjá Tjörn að Ásbjarnarstöðum. 

714 Fitjavegur: Af Norðurlandsvegi á móts við Stórhól, suður Fitjárdal um Ásland yfir 
Miðfjarðarháls á Miðfjarðarveg sunnan við brú á Urriðaá. 

715 Víðidalsvegur vestri: Af Norðurlandsvegi hjá Deildarhóli, um Víðidalstungu, yfir brú á 
Víðidalsá hjá Hvarfi að Kolugili. 

=
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716 Síðuvegur: Af Norðurlandsvegi sunnan Víðidalsárbrúar á Steinsvaði, um Síðu á 
Vatnsnesveg hjá Grund. 

717 Borgarvegur: Af Síðuvegi hjá Síðu, yfir Faxalæk um Stóru-Borg, á Vatnsnesveg hjá 

Þorfinnsstöðum. 
718 Víðidalsvegur eystri: Af Norðurlandsvegi vestan Lækjamóta, austan Víðidalsár á 

Víðidalsveg vestri hjá Hvarfi. 
721 Þingeyravegur: Af Norðurlandsvegi vestan við Sveinsstaði að vegamótum við Leys- 

ingjastaði. 
722 Vatnsdalsvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Sveinsstöðum fram Vatnsdal, vestan ár um 

brú á Vatnsdalsá hjá Undirfelli og út austan ár á Norðurlandsveg nálægt Aralæk. 
723 Grímstunguvegur: Af Vatnsdalsvegi hjá Undirfelli fram Vatnsdal, um Grímstungu og 

Marðarnúp á Vatnsdalsveg hjá Bakka. 
724 Reykjabraut: Af Norðurlandsvegi fyrir norðan Giljá, um Reyki, norðan Svínavatns á 

Svínvetningabraut hjá Tindum. 
725 Miðásavegur: Af Norðurlandsvegi nálægt Torfalæk að Hæl. 

726 Auðkúluvegur: Af Reykjabraut við Reyki, vestan Svínavatns um Auðkúlu á Svínvetn- 

ingabraut sunnan Svínavatns. 

727 Svínadalsvegur: Af Auðkúluvegi hjá Grund að Ljótshólum. 
728 Flugvallavegur Blönduósi: Af Norðurlandsvegi vestan Blönduóss að flugvelli. 
731 Svínvetningabraut: Af Norðurlandsvegi á Blönduósi, austan Laxárvatns og Svínavatns, 

um brú á Blöndu hjá Löngumýri á Norðurlandsveg norðan Svartárbrúar. 
732 Kjalvegur: Af Svínvetningabraut hjá Syðri-Löngumýri að vegamótum Eiðsstaðavegar. 

733 Blöndudalsvegur: Af Svínvetningabraut austan Blöndubrúar hjá Löngumýri að Austur- 

hlíð. 
T34 Svartárdalsvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Bólstaðarhlíð, um Bergsstaði og Hvamm að 

Stafni. 

741 Neðribyggðarvegur: Af Skagastrandarvegi hjá Enni, um Sölvabakka á Skagastrandar- 
veg sunnan Neðri-Lækjardals. 

742 Mýrarvegur: Af Skagastrandarvegi hjá Lækjardal um Mýrar og brú á Laxá og Norðurá 

á Þverárfjallsveg. 

744 Þverárfjallsvegur: Af Skagastrandarvegi utan við brú á Laxá, um Norðurárdal og 
Þverárfjall á Skagaveg hjá Skíðastöðum. 

745 Skagavegur: Af Skagastrandarvegi hjá Skagaströnd, um Kálfshamarsvík, Hafnir, Ketu, 

Laxárdal, Laxárdalsheiði og Gönguskörð á Sauðárkróksbraut á Sauðárkróki. 
748 Reykjastrandarvegur: Af Skagavegi hjá Skarði að Hólakoti. 

749 Flugvallarvegur Sauðárkróki: Af Sauðárkróksbraut á Borgarsandi að flugvelli. 

751 Efribyggðarvegur: Af Skagafjarðarvegi hjá Álftagerði, um Efribyggð á Skagafjarðar- 
veg norðan Meælifells. 

752 Skagafjarðarvegur: Af Norðurlandsvegi sunnan Varmahlíðar, um Mælifell, Tungusveit 

og Vesturdal að Giljum. 
753 Vallhólmsvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Völlum, um Stokkhólma að Vindheimum. 

754 Héraðsdalsvegur: Af Skagafjarðarvegi vestan Svartárbrúar hjá Reykjum, um Stapa að 

Héraðsdal. 

755 Svartárdalsvegur: Af Skagafjarðarvegi hjá Breiðagerði að Ánastöðum. 

758 Austurdalsvegur: Af Skagafjarðarvegi í Vesturdal, austan við Jökulsá vestri um Bústaði 

að vegamótum hjá Skuggabjörgum. 
759 Kjálkavegur: Af Norðurlandsvegi hjá Skeljungshöfða, um Kjálka að Keldulandi. 

761 Fjallsvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Arnarstapa að Fjalli.
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Sæmundarhlíðarvegur: Af Sauðárkróksbraut hjá Geitagerði, um Sæmundarhlíð að 
Fjalli. 
Hegranesvegur vestri: Af Sauðárkróksbraut á vestanverðu Hegranesi um Helluland á 
Hegranesveg eystri við Ketu. 
Hegranesvegur eystri: Af Sauðárkróksbraut hjá Garði að Eyhildarholti. 
Brimnesvegur: Af Siglufjarðarvegi hjá Narfastöðum, um Brimnes á Siglufjarðarveg hjá 

Miklahóli. 
Hólavegur: Af Siglufjarðarvegi hjá Miklahóli, um Viðvík og brú á Hjaltadalsá á 
Laufskálaholti, um Hóla og brú á Hjaltadalsá í Klukkuhvammi á Hjaltadalsveg. 
Hjaltadalsvegur: Af Hólavegi sunnan brúar á Hjaltadalsá við Laufskálaholt að 

Hrafnhóli. 

Ásavegur: Af Siglufjarðarvegi hjá Gálga á Hólaveg við brú á Hjaltadalsá á Laufskála- 

holti. 
Deildardalsvegur: Af Siglufjarðarvegi hjá Gröf, yfir Grafará hjá Kambi á Siglufjarðar- 
veg norðan Ártúns. 

Höfðastrandarvegur: Af Siglufjarðarvegi sunnan Hofsár, yfir Hofsá hjá Enni, um 

Engihlíð á Siglufjarðarveg hjá Litlubrekku. 
Bæjarvegur: Af Siglufjarðarvegi norðan Hofsár, um Bæ, á Siglufjarðarveg hjá 
Mýrarkoti. 

Sléttuhlíðarvegur: Af Siglufjarðarvegi yfir Langalæk, um Skálá austan Sléttuhlíðarvatns 

á Siglufjarðarveg norðan Keldnakots. 
Flókadalsvegur: Af Siglufjarðarvegi á Móshöfða, um Austarahól og Barð, á Siglu- 

fjarðarveg hjá Sólgörðum. 
Sléttuvegur: Af Siglufjarðarvegi vestan Fljótaárbrúar um Sléttu og Skeiðfossvirkjun, á 

Ólafsfjarðarveg nálægt Hvammi. 
Flugvallarvegur Siglufirði: Frá Siglufirði yfir Fjarðará að flugvelli. 

Ólafsfjarðarvegur: Frá sýslumörkum á Lágheiði, um Stíflu, á Siglufjarðarveg á Ketilási. 

Norðurlandskjördæmi eystra. 

Norðurlandsvegur: Frá sýslumörkum á Öxnadalsheiði, um Öxnadal, Þelamörk og 

Kræklingahlíð til Akureyrar, um Svalbarðsströnd, Víkurskarð, Ljósavatnsskarð, Fljóts- 

heiði, Reykjadal, Mývatnsheiði, Mývatnssveit sunnan Mývatns, Mývatnsöræfi, Jökuls- 

árbrú, Grímsstaði á Fjöllum, að sýslumörkum á Biskupshálsi. 

Ólafsfjarðarvegur: Af Norðurlandsvegi á Moldhaugnahálsi, um Arnarneshrepp og 
Árskógsströnd, um Dalvík, fyrir Ólafsfjarðarmúla, um Ólafsfjörð að sýslumörkum á 
Lágheiði. 

Grenivíkurvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Miðvík, um Dalsmynni, Höfðahverfi og 
Grenivík að Akurbakka. 

Norðausturvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Krossi í Ljósavatnsskarði, um Köldukinn, 
Aðaldalshraun, Húsavík, Tjörnes, Kelduhverfi og Jökulsárbrú í Öxarfirði, um Kópa- 

sker, Melrakkasléttu og Raufarhöfn, um Þistilfjörð að sýslumörkum á Brekknaheiði. 

Kísilvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Reykjahlíð í Mývatnssveit, um Hólssand, Hvamms- 

heiði og Reykjahverfi, á Norðausturveg hjá Laxamýri. 

Garðsvegur: Af Ólafsfjarðarvegi í Ólafsfjarðarkaupstað um brú á Ólafsfjarðarós, 

vestan Ólafsfjarðarvatns á Ólafsfjarðarveg hjá Kvíabekk. 
Kleifavegur: Af Garðsvegi vestan Ólafsfjarðaróss meðfram flugvelli að Sólheimum. 

Flugvallarvegur Ólafsfirði: Af Kleifavegi við Ós að flugvelli. 
Svarfaðardalsvegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Árgerði, um Urðir að Atlastöðum. 

Tunguvegur: Af Svarfaðardalsvegi hjá Hreiðarsstöðum á Skíðadalsveg hjá Hvarfi.
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Skíðadalsvegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Hrísum, um brú á Skíðadalsá hjá Hvarfi, um 
Skíðadal að vestan og austur yfir Skíðadalsá á brú sunnan við Hnjúk að vegamótum 
Klængshóls- og Hlíðarvegar. 

Árskógssandsvegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Litla-Árskógi að Árskógssandshöfn. 

Hauganesvegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Stærra-Árskógi að Hauganesi. 

Hjalteyrarvegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Skriðulandi að Hjalteyri. 
Bakkavegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Hofi, um Ós, á Hjalteyrarveg hjá Ytri-Bakka. 
Möðruvallavegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Hofi, um Möðruvelli á Hörgárdalsveg hjá 
Björgum. 

Staðarbakkavegur: Af Hörgárdalsvegi um brú á Hörgá hjá Skugga að Flögu. 
Hörgárdalsvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Bægisá, um brú á Helguhyl og norður 
Hörgárdal að vestan á Ólafsfjarðarveg norðan Hörgárbrúar. 
Dagverðareyrarvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Sólborgarhóli, um Dagverðareyri og 
Gásir á Ólafsfjarðarveg sunnan Hörgárbrúar. 

Blómsturvallavegur: Frá brú á Lónslæk hjá Ásláksstöðum, norður hjá Syðsta-Samtúni, 

yfir Norðurlandsveg að Brávöllum. 
Flugvallarvegur Akureyri: Af Norðurlandsvegi sunnan Akureyrar að flugvelli. 
Eyjafjarðarbraut vestri: Af Norðurlandsvegi á Akureyri, um Grund og Saurbæ, að 
Hólsgerði. 
Kristnesvegur: Af Eyjafjarðarbraut vestri norðan Kristness, um Kristnes á Eyjafjarðar- 
braut vestri sunnan Kristness. 
Miðbraut: Frá Eyjafjarðarbraut vestri við Hrafnagil að Eyjafjarðarbraut eystri við 
Laugaland. 
Finnastaðavegur: Af Eyjafjarðarbraut vestri skammt norðan Hólshúsa, um brýr á 
Finnastaðaá og Skjóldalsá á Dalsveg hjá Litla-Garði. 

Dalsvegur: Af Eyjafjarðarbraut vestri hjá Samkomugerði að Ytra-Dalsgerði. 
Hólavegur: Af Eyjafjarðarbraut vestri hjá Sandhólum, um brú á Eyjafjarðará, um 

Hóla á Eyjafjarðarbraut vestri á móts við Vatnsenda. 

Sölvadalsvegur: Af Hólavegi hjá Gnúpufelli að Draflastöðum. 

Veigastaðavegur: Af Norðurlandsvegi hjá Hallandi, um Veigastaði á Eyjafjarðarbraut 

eystri hjá Eyrarlandi. 
Eyjafjarðarbraut eystri: Af Norðurlandsvegi á Leirum, um Laugaland og brú á 

Eyjafjarðará hjá Möðruvöllum, á Eyjafjarðarbraut vestri norðan Saurbæjar. 

Svalbarðseyrarvegur: Af Norðurlandsvegi að Svalbarðseyri. 

Höfðavegur: Af Grenivíkurvegi við Gljúfurá að Hóli. 

Vaðlaheiðarvegur: Af Veigastaðavegi við Veigastaði, yfir Vaðlaheiði, Fnjóská, á 
Norðurlandsveg hjá Hálsi. 

Illugastaðavegur: Af Norðurlandsvegi hjá Nesi, yfir Vaðlaheiðarveg suður að Illuga- 

stöðum. 

Fnjóskadalsvegur vestri: Af Norðurlandsvegi hjá Víðivöllum að Grímsgerði. 

Fnjóskadalsvegur eystri: Af Norðurlandsvegi austan brúar á Fnjóská, um Fnjóskadal 
austanverðan, á Grenivíkurveg á Dalsmynni. 

Vaglaskógarvegur: Af Vaðalheiðarvegi austan við brú á Fnjóská, um Vaglaskóg að 

Lundi 11. 

Fremstafellsvegur: Af Norðurlandsvegi vestan Kvíslarbrúar, um brú á Djúpá, hjá 

Fremstafelli, á Norðausturveg hjá Landamóti. 
Bárðardalsvegur vestri: Af Norðurlandsvegi við Kvíslarbrú vestan Skjálfandafljóts að 

Mýri. 

Lundarbrekkuvegur: Af Bárðardalsvegi eystri hjá Sandkvísl, að Víðikeri.
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Bárðardalsvegur eystri: Af Norðurlandsvegi hjá Fosshóli, um brú hjá Stóruvöllum á 

Bárðardalsveg vestri. 
Aðaldalsvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Einarsstöðum á Norðausturveg hjá Tjörn. 

Austurhlíðarvegur: Af Norðurlandsvegi gengt Laugum, hjá Laugaskóla út Austurhlíð, 

yfir Reykjadalsá hjá Ökrum, á Aðaldalsveg móts við Hamra. 

Stafnsvegur: Af Norðurlandsvegi sunnan og neðan við Narfastaði að Stafni. 

Mývatnsvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Arnarvatni um Vagnbrekku á Kísilveg hjá 

Grímsstöðum. 
Baldursheimsvegur: Af Norðurlandsvegi skammt austan Arnarvatns að Baldursheimi. 
Flugvallarvegur Mývatnssveit: Af Kísilveg við Reynihlíð að flugvelli. 
Út-Kinnarvegur: Af Norðausturvegi hjá Ófeigsstöðum að Björgum. 

Sandsvegur: Af Norðausturvegi norðan Knútsstaða að Sandi. 
Hvammavegur: Af Aðaldalsvegi norðan Ytra-Fjalls, yfir Laxá hjá Hólmavaði, á 
Kísilveg austan Laxárvirkjunar. 
Staðarbraut: Af Aðaldalsvegi sunnan Syðra-Fjalls, um Laxárvirkjun á Hvammaveg. 
Fagranesvegur: Af Staðarbraut hjá Hellulandi að Fagranesi. 

Laxárdalsvegur: Af Staðarbraut vestan Laxár, um brú á Laxá hjá Sogi að Kasthvammi. 

Flugvallarvegur Aðaldal: Af Norðausturvegi í Aðaldalshrauni að flugvelli. 

Uppsveitarvegur: Af Norðausturvegi norðan við Meiðavelli að Tóvegg. 
Hólsfjallavegur: Af Norðurlandsvegi hjá Grímsstöðum á Fjöllum, um Hólssand á 
Norðausturveg austan Jökulsárbrúar í Öxarfirði. 
Gilsbakkavegur: Af Norðausturvegi hjá Lundi að Gilsbakka. 

Austursandsvegur: Af Norðausturvegi skammt vestan Klifshaga, um Sandárbrú að 

Skógum. 

Öxarfjarðarheiðarvegur: Af Norðausturvegi hjá Klifshaga, um Hrauntanga, á Norð- 

austurveg austan Stóra-Viðarvatns. 

Laxárdalsvegur: Af Norðausturvegi vestan Garðár í Þistilfirði, að Holti. 
Langanesvegur: Af Norðausturvegi við Þórshöfn, um Þórshöfn og Sauðanes að 

flugvelli. 

Kópaskersvegur: Af Norðausturvegi um Kópasker að flugvelli. 
Flugvallarvegur Raufarhöfn: Af Norðausturvegi norðan Ormarslóns að flugvelli. 

Austurlandskjördæmi. 

Austurlandsvegur: Frá sýslumörkum á Biskupshálsi, um Möðrudal, Jökuldalsheiði, 
Jökuldal, yfir Jökulsárbrú hjá Fossvöllum, um Hróarstungu yfir Lagarfljótsbrú hjá 

Egilsstöðum, um Velli, Skriðdal, Breiðdalsheiði, Breiðdal, Berufjörð, Geithellna- 

hrepp, Hvalnesskriður, Lón, Almannaskarð, yfir Hornafjarðarfljótsbrú, hjá Gildra- 

skeri, um Mýrar, Suðursveit, Breiðamerkursand, Öræfi og Skeiðarársand að sýslu- 

mörkum Vestur-Skaftafellssýslu. 

Norðausturvegur: Frá sýslumörkum á Brekknaheiði, um Bakkafjörð, Sandvíkurheiði, 

Vopnafjörð, yfir Hellisheiði, um Jökulsárhlíð á Austurlandsveg hjá Fossvöllum. 

Hafnarvegur í Bakkafirði: Af Norðausturvegi hjá Bakkaá að Hafnarkauptúni. 
Norðfjarðarvegur: Af Austurlandsvegi hjá Egilsstöðum um Fagradal, Búðareyri við 

Reyðarfjörð, Hólmaháls, Eskifjörð, Oddsskarð og til Neskaupstaðar. 

Seyðisfjarðarvegur: Af Norðfjarðarvegi hjá Egilsstöðum, um Fjarðarheiði til Seyðis- 

fjarðar. 

Borgarfjarðarvegur: Af Seyðisfjarðarvegi við Eyvindará, um Eiðaþinghá, Hjaltastaðar- 

þinghá, yfir Selfljótsbrú hjá Heyskálum, Vatnsskarð og Njarðvík að Bakkagerði.
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Suðurfjarðavegur: Af Norðfjarðarvegi í Reyðarfirði um suðurströnd Reyðarfjarðar 
fyrir Vattarnes, um Fáskrúðsfjörð, Gvendarnes, Stöðvarfjörð, Kambanes og á Austur- 
landsveg nálægt Heydölum. 

Breiðdalsvíkurvegur: Af Suðurfjarðavegi hjá Þverhamri til Breiðdalsvíkur. 
Djúpavogsvegur: Af Austurlandsvegi til Djúpavogskauptúns. 

Hafnarvegur: Af Austurlandsvegi að Höfn. 
Strandhafnarvegur: Af Norðausturvegi við Borgarlæk að Ljósalandi. 
Torfastaðavegur: Af Vesturárdalsvegi innan Skógalóns um brú á Vesturá að Torfa- 
stöðum. 
Vesturárdalsvegur: Af Norðausturvegi við Vopnafjarðarkauptún að Búastöðum. 
Flugvallarvegur Vopnafirði: Af Norðausturvegi norðan Hofsár að flugvelli. 

Vopnafjarðarvegur: Af Austurlandsvegi hjá Möðrudal, um Langadal og Hofsárdal á 

Norðausturveg hjá Vatnsdalsgerði. 
Sunnudalsvegur: Af Norðausturvegi austan Hofsár, um brú á Sunnudalsá norðan 
Sunnudals á Vopnafjarðarveg nálægt Teigi. 

Jökuldalsvegur: Af Austurlandsvegi við Gilsá um Hákonarstaði að Vaðbrekku. 
Jökuldalsvegur eystri: Af Austurlandsvegi hjá Hjarðarhaga yfir Jökulsá og út Jökuldal 

austan Jökulsár á Austurlandsveg í Dimmadal. 

Hróarstunguvegur: Af Austurlandsvegi við Jökulsárbrú, um Litla-Bakka og Kirkjubæ, 

yfir Rangá á Austurlandsveg hjá Urriðavatni. 
Húseyjarvegur: Af Hróarstunguvegi hjá Litla-Bakka að Geirastöðum. 
Brekkubæjavegur: Af Hróarstunguvegi hjá Þórisvatni um Brekku á Hróarstunguveg 
hjá Litla-Steinsvaði. 

Fellavegur: Af Austurlandsvegi hjá Urriðavatni að Staffelli. 
Upphéraðsvegur: Af Austurlandsvegi norðan Lagarfljótsbrúar um Fell, Fljótsdal, yfir 
Jökulsá í Fljótsdal, um Skóga og á Austurlandsveg hjá Úlfsstöðum á Völlum. 

Norðurdalsvegur í Fljótsdal: Af Upphéraðsvegi nálægt Valþjófsstað að Þuríðarstöðum. 

Múlavegur í Fljótsdal: Af Upphéraðsvegi austan Jökulsár um brú á Kelduá um Langhús 
að Glúmsstöðum. 
Suðurdalsvegur í Fljótsdal: Af Upphéraðsvegi austan brúar á Kelduárkvísl að Víði- 
völlum fremri. 
Skriðdalsvegur: Af Upphéraðsvegi vestan Grímsár inn Skriðdal um brýr á Geitdalsá og 
Múlaá á Austurlandsveg sunnan Jóku. 
Múlavegur syðri: Af Skriðdalsvegi við Múlabrú að Birkihlíð. 
Axarvegur: Af Austurlandsvegi í Víðigróf í Skriðdal um Öxi og á Austurlandsveg í 
Berufjarðarbotni. 

Flugvallarvegur Egilsstöðum: Af Austurlandsvegi austan Lagarfljótsbrúar að flugvelli. 
Hjaltastaðarvegur: Af Borgarfjarðarvegi sunnan við Bóndastaði um Hjaltastað að 

Dölum. 

Lagarfossvegur: Af Borgarfjarðarvegi nálægt Ásgrímsstöðum um Ekru, yfir Lagarfljót 

hjá Fossi á Hróarstunguveg. 
Hólalandsvegur: Af Borgarfjarðarvegi í Bakkagerði um Hólaland að Vegamótum við 
Hvannstóð. 
Desjarmýrarvegur: Af Borgarfjarðarvegi í Bakkagerði um brú á Fjarðará að heimreið 

að Sólbakka norðan við Hrafnárbrú. 
Vestdalseyrarvegur: Af Seyðisfjarðarvegi í Seyðisfjarðarkaupstað um Vestdalseyri að 

Sunnuholti. 

Mjóafjarðarvegur: Af Norðfjarðarvegi nálægt Köldukvíslarbrú um Mjóafjarðarheiði og 

norðurströnd Mjóafjarðar að Brekku.
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Helgustaðavegur: Af Norðfjarðarvegi í Eskifjarðarkaupstað að Stóru-Breiðuvík. 
Flugvallarvegur Norðfirði: Af Norðfjarðarvegi hjá Þrastarlundi að flugvelli. 
Dalavegur: Af Suðurfjarðavegi norðan Dalsár að Hólagerði. 
Flugvallarvegur Breiðdal: Frá Breiðdalsvík að flugvelli vestan kauptúns. 
Norðurdalsvegur í Breiðdal: Af Austurlandsvegi í Breiðdal um Norðurdal að vega- 
mótum við brú á Norðurdalsá. 
Breiðdalsvegur: Af Austurlandsvegi innan Ásunnarstaða, yfir Breiðdalsá hjá Flögu, 

um Randversstaði á Austurlandsveg sunnan Breiðdalsárbrúar. 

Flugvallarvegur Djúpavogi: Frá Djúpavogi að flugvelli sunnan kauptúns. 
Flugvallarvegur Hornafirði: Af Austurlandsvegi hjá Laxá að flugvelli. 
Rauðabergsvegur: Af Austurlandsvegi austan Djúpár að vegamótum að Holtaseli. 
Flugvallarvegur Öræfum: Af Austurlandsvegi hjá Fagurhólsmýri að flugvelli. 

3.2. Flokkun þjóðvega skv. 3.1. í undirflokka. 

3.2.1. Stofnbrautir. 

Suðurlandsvegur. 433 

Skeiða- og Hrunamannavegur: 51 

Suðurlandsvegur — Flúðir. 54 

Skálholtsvegur. 55 

Gaulverjabæjarvegur: 56 

Stokkseyri — Eyrarbakkavegur. 58 

Eyrarbakkavegur. 57 

Biskupstungnabraut: 574 

Suðurlandsvegur — Skálholtsvegur. 

Þingvallavegur. 60 

Laugarvatnsvegur. 61 

Biskupstungnabraut — Laugarvatn. 62 

Þorlákshafnarvegur. 63 

Þrengslavegur. 64 

Álfsstétt. 65 
Vesturlandsvegur. 

Hafnarfjarðarvegur. 68 

Reykjanesbraut. 617 

Grindavíkurvegur. 

Garðskagavegur: 1 

Reykjanesbraut — Sandgerði. 72 

Víknavegur: 74 

Flugvallarvegur Keflavík. 75 

Arnarnesvegur. 76 

Vífilsstaðavegur. 71 

Bessastaðavegur: 82 

Hafnarfjarðarvegur — Álftanesvegur. 85 
Álftanesvegur. 808 

Vogavegur. 821 

Njarðvíkurvegur. 

Hafravatnsvegur. 823 

Úlfarsárvegur — Vesturlandsvegur. 

Reykjalundarvegur. 

Akranesvegur. 

Ólafsvíkurvegur. 

Heydalsvegur. 

Kerlingarskarðsvegur. 

Stykkishólmsvegur. 

Snæfellsnesvegur. 

Útnesvegur: 

Hellissandur — Ólafsvík. 
Vestfjarðavegur. 

Djúpvegur. 

Barðastrandarvegur. 

Bíldudalsvegur. 

Flateyrarvegur. 

Súgandafjarðarvegur: 

Vestfjarðavegur — Suðureyri. 
Hólmavíkurvegur. 

Tálknafjarðarvegur: 

Bíldudalsvegur — Tálknafjörður. 
Norðurlandsvegur. 

Hvammstangavegur. 

Skagastrandarvegur. 

Sauðárkróksbraut. 

Siglufjarðarvegur. 

Hofsósbraut. 

Ólafsfjarðarvegur. 

Norðausturvegur. 

Árskógssandsvegur. 

Eyjafjarðarbraut vestri: 

Norðurlandsvegur — Miðbraut. 
Miðbraut.
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829 Eyjafjarðarbraut eystri: 93 Seyðisfjarðarvegur. 

Norðurlandsvegur — Miðbraut. 96 Suðurfjarðavegur. 

845 Aðaldalsvegur. 97 Breiðdalsvíkurvegur. 

1 Austurlandsvegur. 98 Djúpavogsvegur. 

92 Norðfjarðarvegur. 99 Hafnarvegur. 

3.2.2. Þjóðbrautir. 
Aðrir þjóðvegir eru þjóðbrautir. 

3.3. Aðalfjallvegir. 

F22 Fjallabaksleið nyrðri: 

Af Landvegi (26) við Sigöldu, yfir Jökulgilskvísl hjá Landmannalaugum, Eldgjá og 
Skaftártungu á Búlandsveg (208) hjá Búlandi (84 km). 

F28 Sprengisandsleið: 

Af Landvegi (26) við Sigölduvirkjun vestan Þórisvatns, um Þveröldu, Tómasarhaga hjá 
Fjórðungsvatni, um Kiðagilsdrög á Bárðardalsveg vestri (842) hjá Mýri í Bárðardal (197 
km). 

F3S Kaldadalsvegur: 

Af Uxahryggjavegi (52) í Brunnum, um Kaldadal á Hálsasveitarveg (518) hjá Húsafelli 
(40 km). 

F37 Kjalvegur: 

Af Biskupstungnabraut (35) hjá Gullfossi, um Bláfellsháls og Hveravelli á Kjalveg 
(732) hjá Eiðsstöðum í Blöndudal (165 km). 

F72 Skagafjarðarleið: 

At Skagafjarðarvegi (752) hjá Giljum í Vesturdal, yfir brú á Jökulsá eystri á Austari- 
Bug, um Laugafell á Sprengisandsveg (F28) við Fjórðungsvatn (81 km). 

F78 Vegur af Eyjafjarðarleið (F82) 4 km austan Laugafellsskála, á Sprengisandsleið (F28) í 
Kiðagilsdrögum (18 km). 

F82 Eyjafjarðarleið: 
At Eyjafjarðarbraut vestri (821) við Hólsgerði, um Eyjafjarðardal á Skagafjarðarleið 
(F72) vestan Laugafellsskála (42 km). 

F98 Gæsavatnaleið: 

At Sprengisandsleið (F28) í Tómasarhaga, um Urðarháls, yfir Jökulsá hjá Upptypping- 
um, yfir brú á Kreppu, um Grjót og á Austurlandsveg (1) austan Möðrudals (178 km). 

Samgönguráðuneytið, 3. júlí 1987. 

Matthías Bjarnason. 
  

Birgir Guðjónsson.



Nr. 70 238 8. júlí 1987 

AUGLÝSING 
um staðfesting forseta Íslands á breytingu á reglugerð nr. 78/1979, 

fyrir Háskóla Íslands, með áorðnum breytingum. 

Forseti Íslands féllst hinn 8. júlí 1987 á tillögu menntamálaráðherra um að staðfesta 

eftirfarandi breyting á reglugerð nr. 78/1979, fyrir Háskóla Íslands, með áorðnum 

breytingum: 

1. gr. 

1. málsliður 2. mgr. 88. gr. hljóði svo: Kennslu í almennri lögfræði og ágripi af 

réttarsögu skal haga þannig, að prófi í þeirri grein verði lokið í janúar eða að vori á 1. 

námsári. Heimilt er að endurtaka prófið að vori eða hausti. 

, 
2. gr. 

Niðurlagsákvæði í 4. mgr. 88. gr. um munnlegt áfangaprót falli niður. 

2 3. gr. 

Orðin „Próf í almennri lögfræði“ í 3. mgr. 89. gr. falli niður. 

4. gr. 

Ákvæði til bráðabirgða fyrir aftan 89. gr. falli niður. 

5. gr. 

Reglugerðarbreyting þessi öðlast þegar gildi. 

Menntamálaráðuneytið, 8. júlí 1987. 

Sverrir Hermannsson.   

Arni Gunnarsson. 

  

Stjórnartíðindi A 8, nr. 69—70. Útgáfudagur 17. júlí 1987.
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AUGLÝSING 
um staðfesting forseta Íslands á breytingu á reglugerð nr. 78/1979, 

fyrir Háskóla Íslands, með áorðnum breytingum. 

Forseti Íslands féllst hinn 8. júlí 1987 á tillögu menntamálaráðherra um að staðfesta 
eftirfarandi breyting á reglugerð nr. 78/1979, fyrir Háskóla Íslands, með áorðnum 

breytingum: 

1. gr. 

Upphaf 1. mgr. 20. gr. orðist svo: 

Umsækjendur um prófessorsembætti, dósentsstöður og lektorsstöður skulu láta fylgja 

umsókn sinni rækilega skýrslu um vísindastörf þau er þeir hafa unnið, ritsmíðar og 
rannsóknir, svo og námsferil sinn og störf. 

2. gr. 

Reglugerðarbreyting þessi er gerð með skírskotun til heimildar í 5. mgr. 11. gr. laga nr. 
11/1979, um Háskóla Íslands, og öðlast gildi 15. september 1987. 

Menntamálaráðuneytið, 8. júlí 1987. 

Sverrir Hermannsson.   
Arni Gunnarsson. 

3. september 1987 Nr. 72 

AUGLÝSING 
um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta Íslands. 

Forseti Íslands, Vigdís Finnbogadóttir, fór í dag til útlanda. 

Í fjarveru hennar fara forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæsta- 

réttar með vald forseta Íslands, samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar. 

Forsætisráðuneytið, 3. september 1987. 

Þorsteinn Pálsson. 
  

Guðmundur Benediktsson. 

  

Stjórnartíðindi A 9, nr. 71— 72. Útgáfudagur 14. september 1987. A 16 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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Nr. 73 240 7. september 1987 

AUGLYSING 

um að forseti Íslands sé kominn heim og tekinn við stjórnarstörfum. 

Forseti Íslands, Vigdís Finnbogadóttir, er komin úr för sinni til útlanda og hefur á ný 
tekið við stjórnarstörfum. 

Forsætisráðuneytið, 7. september 1987. 

Þorsteinn Pálsson. 
  

Guðmundur Benediktsson. 

Nr. 74 10. september 1987 

AUGLÝSING 
um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta Íslands. 

Forseti Íslands, Vigdís Finnbogadóttir, fór í dag til útlanda. 

Í fjarveru hennar fara forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæsta- 
réttar með vald forseta Íslands, samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar. 

Forsætisráðuneytið, 10. september 1987. 

Þorsteinn Pálsson. 
  

Guðmundur Benediktsson. 

Nr. 7S 14. september 1987 

BRÉF HANDHAFA VALDS FORSETA ÍSLANDS 
um að Alþingi skuli koma saman til fundar 

laugardaginn 10. október 1987. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍSLANDS 
samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar. 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Vér höfum ákveðið samkvæmt tillögu forsætisráðherra, að Alþingi skuli 

koma saman til fundar laugardaginn 10. október 1987. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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Um leið og vér birtum þetta, er öllum sem setu eiga á Alþingi, boðið að koma nefndan 
dag til Reykjavíkur og verður þá Alþingi sett að lokinni guðþjónustu í Dómkirkjunni, sem 
hefst kl. 13.30. 

Gjört í Reykjavík, 14. september 1987. 

Þorsteinn Pálsson. Þorvaldur Garðar Kristjánsson. Magnús Thoroddsen. 

(L. S.) 
  
Þorsteinn Pálsson. 

19. ágúst 1987 Nr. 76 

LOG 

um Iðnlánasjóð. 

Forseti ÍsLaNDs 

gjörir kunnugt: Að ég samkvæmt 4. gr. laga nr. 91 31. des. 1986, um breytingu á lögum nr. 

68 10. október 1967, um Iönlánasjóð, hef látið fella meginmál hinna fyrst nefndu laga, 

laga nr. 19 S. apríl 1968, laga nr. 42 16. apríl 1971, laga nr. 50 25. apríl 1973, laga nr. 68 
21. maí 1974, laga nr. 44 16. maí 1977, laga nr. 59 31. maí 1979, laga nr. 44 11. maí 

1982, laga nr. 55 30. maí 1984 og laga nr. 52 7. maí 1986 inn í lög nr. 68 10. október 

1967 og gef þau út svo breytt: 

1. gr. 

Tilgangur Iðnlánasjóðs er að efla framleiðslu og framleiðni í iðnaði með því að veita 

stofnlán og styðja við almennt umbótastarf í iðnaði. 

2. gr. 
löðnlánasjóður er sjálfstæð stofnun. Yfirumsjón hans er í höndum ráðherra þess, er fer 

með iðnaðarmál. 

3. gr. 

Iðnaðarráðherra skipar sjóðnum þriggja manna stjórn, til fjögurra ára í senn. Einn 

stjórnarmanna skipar ráðherra án tilnefningar, en hina eftir tilnefningu stjórnar Landssam- 

bands iðnaðarmanna og stjórnar Félags ísl. iðnrekenda. Ráðherra skipar einn hinna þriggja 
stjórnarmanna formann sjóðsstjórnar. 

Reikningar Iðnlánasjóðs skulu endurskoðaðir af tveimur mönnum, er ráðherra skipar 

til fjögurra ára í senn. 

Eftir hver áramót gefur stjórn sjóðsins ráðherra ýtarlega skýrslu um hag og starfsemi 

sjóðsins á liðnu ári, og skal fylgja henni endurskoðaður ársreikningur. Ársreikning skal birta 
í B-deild Stjórnartíðinda. 

4. gr. 

Iðnaðarbanki Íslands hf. hefur á hendi samkv. sérstökum samningi, daglegan rekstur 

Iðnlánasjóðs. 
Allur kostnaður við stjórn og rekstur sjóðsins greiðist af tekjum hans. 

S. gr. 
Tekjur Iðnlánasjóðs eru: 

1. 0,25% gjald, er innheimtist af iðnaðinum í landinu. Skal það lagt á sama stofn og 

aðstöðugjald er á lagt samkvæmt V. kafla laga nr. 73 26. nóv. 1980, um tekjustofna
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sveitarfélaga, og skal hækkun gjaldsins úr 0,05% í 0,25% koma til framkvæmda á árinu 
1985 á gjaldstofn ársins 1984. Undanþegin gjaldi þessu eru mjólkurbú svo og allur kjöt- 

og fiskiðnaður, þó ekki lagmetisiðnaður. Gjald þetta skal á lagt af skattstjórum og 
innheimt af innheimtumönnum ríkisins. 

Gjalddagi skal vera 1. ágúst ár hvert, og má taka gjaldið lögtaki, sbr. lög nr. 29 16. 

des. 1885. 
Gjald þetta skal vera frádráttarbært sem rekstrarkostnaður við álagningu tekju- 

skatts og tekjuútsvars. 
Verja skal 10% af árlegu iðnlánasjóðsgjaldi frá 1. jan. 1968 til að greiða fyrir 

hagrannsóknum í þágu iðnaðarins og aðgerðum, sem stuðla að þjóðhagslega hagkvæmri 
iðnþróun í landinu. Stjórn sjóðsins ráðstafar þessu fé í samráði við Félag íslenskra 

iðnrekenda og Landssamband iðnaðarmanna. 

2. Framlag ríkissjóðs, 50 milljónir króna (0,5 millj. nýkr.) á ári, í fyrsta sinn 1973. 
3. Vextir. 

6. gr. 
Heimilt er Iðnlánasjóði, að fengnu samþykki ríkisstjórnarinnar, að taka lán í innlendri 

eða erlendri mynt, ef árlegt ráðstöfunarfé sjóðsins nægir ekki til þess að hann geti á 
viðunandi hátt gegnt hlutverki sínu. 

lönlánasjóði er jafnframt heimilt, að fengnu samþykki ríkisstjórnarinnar, að taka allt að 
100 milljón króna lán til þess að mynda nýjan lánaflokk í því skyni að veita sérstök 
hagræðingarlán til viðbótar almennum lánum, er að mati sjóðsstjórnarinnar teldust stuðla 

verulega að því að auka framleiðni og bæta aðstöðu iðnfyrirtækis til þess að aðlaga sig nýjum 

viðhorfum vegna breyttra viðskiptahátta, svo sem tollabreytinga og fríverslunar. Mega lán 
þessi vera með betri kjörum en lán sjóðsins almennt, svo sem lægri vöxtum, lengri lánstíma 

eða afborgunarlaus fyrst í stað, allt eftir því, sem nánar yrði ákveðið í reglugerð. 
Ef Iönlánasjóður býður út almennt skuldabréfalán samkvæmt þessari grein, mega 

skuldabréfin, svo og vextir af þeim, vera undanþegin framtalsskyldu og skattlagningu á sama 

hátt og sparifé, sbr. 21. gr. laga nr. 90 7. október 1965, um tekjuskatt og eignarskatt. 
Eigi er Iðnlánasjóði heimilt að endurlána erlent lánsfé, nema með gengisákvæði. 
Þegar um lántökur til almennrar starfsemi sjóðsins er að ræða, skal þó heimilt að skipta 

gengisáhættu hlutfallslega á ákveðna flokka útlána, enda sé lánsféð þá endurlánað með 
almennum útlánsvöxtum Iðnlánasjóðs. 

Þegar Iðnlánasjóður tekur erlend lán, sem bundin eru við endurlán til tiltekinna 
framkvæmda, skal féð endurlánað með gengisákvæði og hæfilegum vaxtamismun og 
kostnaði til Iðnlánasjóðs. Þó er sjóðnum heimilt að endurlána lánsfé frá Iðnþróunarsjóði án 

gengisákvæða, enda tryggi stjórn Iðnlánasjóðs hag hans með öðrum hætti. 

7. gr. 

Stofna skal í Iðnlánasjóði vöruþróunar- og markaðsdeild, er hafi eftirfarandi tilgang: 

— að stuðla að vöruþróun og aukinni samkeppnishæfni iðnaðarins. 
— að örva nýsköpun. 
— að auka útflutning iðnaðarvara. 

8. gr. 
Hlutverk sitt skai vöruþróunar- og markaðsdeild rækja m. a. með eftirfarandi 

aðgerðum: 
1. Lánum til vöruþróunar, hönnunar og annarrar nýsköpunar. 

2. Lánum til útflutnings- og markaðsstarfsemi. 
3. Framlagi til Útflutningsráðs Íslands, skv. 4. tl. 9. gr. laga þessara.
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4. Framlögum til nýrra útflutningsverkefna, þróunarverkefna og til rannsókna í iðnaði. 
Árleg framlög og/eða styrkir mega aldrei leiða til skerðingar á höfuðstól deildarinnar. 

5. Kaupum og sölum á hlutabréfum í starfandi fyrirtækjum og þátttöku í stofnun nýrra 

fyrirtækja. 
Lán skv. 1. og 2. tl. er heimilt að hafa afborgunarlaus í allt að þrjú ár, og jafnframt er 

heimilt að afskrifa lánin heppnist verkefnið ekki. Stjórn sjóðsins setur nánari reglur um 

starfsemi vöruþróunar- og markaðsdeildar. 

9. gr. 

Ráðstöfunarfé vöruþróunar- og markaðsdeildar er: 
Eigið fé IÖnrekstrarsjóðs 1. júlí 1984. 
44 hlutar af því gjaldi, sem innheimt er af iðnaðinum í landinu, sbr. 1. tl. 5. gr. laganna. 
Framlag ríkissjóðs, er skal að lágmarki vera jafnhátt gjaldi skv. 2. tl. þessarar greinar. 

%/ hlutar af því gjaldi, sem innheimt er af iðnaðinum í landinu, sbr. 1. tl. 5. gr. laganna, 
og skal þeim hluta ráðstafað óskiptum til Útflutningsráðs Íslands. 

5. Afborganir, verðbætur og vextir af lánum vöruþróunar- og markaðsdeildar. 

6. Aðrar tekjur. 

Þ 
æ
 

10. gr. 

Stjórn sjóðsins er heimilt að veita ábyrgð á lánum hjá viðskiptabönkum og sparisjóðum 

eftir nánari reglum, er stjórn sjóðsins setur. Ábyrgðir, sem kynnu að falla á Iðnlánasjóð, 
skulu dregnar frá ráðstöfunarfé vöruþróunar- og markaðsdeildar. 

11. gr. 

Stofna skal í Iðnlánasjóði lánadeild iðngarða, er hafi þann tilgang að lána stofnfé til 
sveitarfélaga, félagssamtaka og einstaklinga, sem reisa iðnaðarmannvirki í því skyni að efla 

íslenskan iðnað eða skapa með öðrum hætti starfsaðstöðu til handa iðnfyrirtækjum, sem 

greiða iðnlánasjóðsgjald skv. 5. gr., enda öðlist þau á fullnægjandi hátt að mati stjórnar 
Iðnlánasjóðs leigu- og/eða kauprétt að þeirri aðstöðu eða mannvirki, sem lánað er til. 

Umsækjendur um lán til iðngarða geri stjórn Iðnlánasjóðs fullnægjandi grein fyrir áformum 

sínum samhliða lánsumsókn. 

12. gr. 

Tekjur lánadeildar iðngarða eru: 
1. Framlög, er veitt kunna að verða úr ríkissjóði eða á annan hátt. 
2. Á fyrstu fjórum starfsárum lánadeildarinnar, frá og með 1980 til og með ársins 1983, 

renni allt að 250 milljónum króna (2,5 millj. nýkr.) á ári af umráðafé Iðnlánasjóðs til 
deildarinnar. 

3. Andvirði sérstakra lána, sem stjórn Iðnlánasjóðs, að fengnu samþykki iðnaðarráðherra, 

aflar til deildarinnar, sbr. 6. gr. 
4. Vextir og vísitöluálag. 

13. gr. 

Almenn lánakjör Iðnlánasjóðs skulu gilda um lán úr lánadeild iðngarða, en að öðru 

leyti setur iðnaðarráðherra, í samráði við stjórn Iðnlánasjóðs, með reglugerð nánari ákvæði 
um starfsemi deildarinnar. Í reglugerðinni skal þess gætt að með aðstöðu innan iðngarðs sé 
fyrirtækjum, sem eiga í samkeppni í sömu grein, ekki mismunað eða stuðlað að neikvæðri 
samkeppni innan byggðarlaga eða á landsvísu.
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14. gr. 

Við Iðnlánasjóð skal starfrækt deild er nefnist tryggingardeild útflutningslána. 
Hlutverk tryggingardeildar útflutningslána skal vera: 

1. Að taka að sér að tryggja lán er bankar eða aðrar lánastofnanir veita innlendum 
framleiðendum vöru eða þjónustu til fjármögnunar á útflutningslánum sem veitt eru 

eða útveguð erlendum kaupendum. 
2. Að tryggja kröfur íslenskra útflytjenda á hendur erlendum kaupendum, enda hafi þær 

orðið til vegna útflutnings á íslenskum vörum eða þjónustu. 

3. Að tryggja, þegar sérstaklega stendur á, samkeppnislán til innlendra aðila er kaupa 

vélar, tæki og aðrar fjárfestingarvörur sem framleiddar eru innanlands. 

4. Að selja ábyrgðartryggingar fyrir þjónustu sem íslenskir aðilar veita erlendis. 

15. gr. 

Stjórn Iðnlánasjóðs ákveður iðgjöld og tryggingarhlutföll tryggingardeildar útflutnings- 

lána en þau skulu háð samþykki iðnaðarráðherra og fjármálaráðherra. Við ákvörðun þeirra 

skal miða við að þau standi undir rekstri deildarinnar, greiðslu tjónabóta og myndunar 
varasjóðs er nemi a.m.k. 10% af ábyrgðum deildarinnar á hverjum tíma. Starfsemi 
deildarinnar skal haldið aðgreindri í bókhaldi og reikningum sjóðsins. 

Tekjuafgangur leggst í sérstakan varasjóð og skal honum varið til greiðslu tjónabóta. 

Nægi fé deildarinnar, þar með talinn varasjóður, ekki til greiðslu tjónabóta skal greiða það 

sem á vantar úr Ríkisábyrgðasjóði. Nú fellur greiðsla á Ríkisábyrgðasjóð vegna þess og skal 

þá miðað við að iðgjöld tryggingardeildar útflutningslána breytist þannig að deildin geti 

endurgreitt Ríkisábyrgðasjóði það sem sjóðurinn hefur innt af hendi á næstu tveimur árum. 

Iðnlánasjóður getur veitt deildinni lán til að gera henni kleift að standa við skuldbindingar 

sínar. 

16. gr. 

Greiðsluskilmálar lána, sem tryggingardeild útflutningslána tryggir, skulu vera í 

samræmi við almennar viðskiptavenjur hér á landi sem erlendis með hliðsjón af vörugerð, 
eðli þjónustu, markaðsaðstæðum og öðru sem máli skiptir. 

Heildarskuldbindingar tryggingardeildar útflutningslána vegna trygginga á útflutnings- 

lánum og kröfum mega aldrei nema hærri fjárhæð en jafnvirði 100 millj. sérstakra 

dráttarréttinda (SDR). 
Stjórn Iðnlánasjóðs skal halda sérstaka stjórnarfundi um málefni tryggingardeildar 

útflutningslána. Fjármálaráðherra og iðnaðarráðherra tilnefna fulltrúa sem boðaðir skulu á 

þá stjórnarfundi sem haldnir eru um málefni deildarinnar og hafa þeir málfrelsi og 
tillögurétt. 

Stjórn Iðnlánasjóðs setur tryggingardeild útflutningslána nánari starfsreglur sem háðar 
skulu samþykki iðnaðarráðherra. 

17. gr. 

Ríkissjóður ábyrgist allar skuldbindingar Iðnlánasjóðs og greiðir þær, ef eignir og 

tekjur sjóðsins hrökkva ekki til. 

18. gr. 

Iðnlánasjóður veitir stofnlán sem hér segir: 

Til véla- og tækjakaupa fyrir iðnaðinn. 

Til byggingar verksmiðju- og iðnaðarhúsa. 

Til endurskipulagningar iðnfyrirtækja. 
Til hagræðingar í iðnrekstri í samræmi við ákvæði 6. gr. 

Til framkvæmda, er auka hollustu og öryggi og bæta starfsumhverfi á vinnustöðum. 

Til kaupa á tölvubúnaði og tölvukerfum. A
R
 

Endurprentað blað. 
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Iðnlánasjóði er heimilt, ef sérstakar ástæður mæla með að mati sjóðsstjórnar, að lána 
iðnfyrirtækjum til fasteignakaupa. 

Nú lætur lánbeiðandi smíða vélar innanlands, og er sjóðsstjórninni þá heimilt að veita 
honum bráðabirgðalán, meðan á smíði stendur, gegn þeim tryggingum, er hún metur gildar. 

Þeir aðilar, sem gjald greiða til Iðnlánasjóðs af rekstri sínum, samkv. 5. gr. laga 
þessara, skulu að öðru jöfnu hafa forgang að lánum úr sjóðnum. 

19. gr. 
Upphæð lána má nema allt að 70 af hundraði kostnaðarverðs, enda sé það, að dómi 

sjóðsstjórnarinnar, ekki hærra en eðlilegt má teljast, samkvæmt verðlagi á hverjum tíma. 
Byggingar og vélar skulu metnar til lántöku á kostnað lántaka, eftir því sem þörf er á, 

svo sem nánar kann að verða fyrir mælt í reglugerð. 
Um lánveitingar til nýrrar framleiðslu, svo og um lánveitingar, sem sjóðsstjórnin telur 

leika vafa á, hvort veita skuli, skal hún leita álits sérfróðra manna. Allan kostnað vegna 
slíkra athugana og álitsgerða skal lánbeiðandi bera, enda hafi honum verið tilkynnt um það 

fyrir fram. 

20. gr. 

Lán má veita úr sjóðnum gegn þessum tryggingum: 
1. Gegn öruggu veði í þeim húsum, sem lánað er til, ásamt tilheyrandi lóð og 

lóðarréttindum. 
2. Gegn 1. veðrétti í þeim vélum og tækjum, sem lánað er til. 
3. Gegn ríkisábyrgð eða ábyrgð þriðja aðila, er sjóðsstjórn telur fullnægjandi. 

Sjóðsstjórninni er auk þess rétt að taka frekari tryggingar en hér eru tilgreindar, svo að 
lán verði fulltryggt að hennar dómi. 

Sjóðsstjórnin getur neitað að taka veð í nýjum vélum, ef vafasamt er um endursölu- 

möguleika þeirra, sbr. 3. mgr. 19. gr. laga þessara. 

Hús og vélar eru því aðeins fullgild veð fyrir lánum úr Iðnlánasjóði, að þau séu vátryggð 
í vátryggingarstofnun, sem sjóðurinn tekur gilda. 

Iðnlánasjóður getur hvenær sem er heimtað skilríki fyrir því, að veðsettum eignum sé 

vel við haldið og veðið hafi ekki rýrnað. 

21. gr. 

Óheimilt er stjórn Iðnlánasjóðs og trúnaðarmönnum hennar að láta óviðkomandi 

aðilum í té nokkuð af þeim upplýsingum, sem gefnar eru í sambandi við lántökubeiðnir eða 
lántökur úr sjóðnum. 

22. gr. 
Lánstími má eigi vera lengri en 25 ár. Lán til vélakaupa skulu þó ekki vera lengri en til 

10 ára, nema sérstakar ástæður mæli með og örugg trygging fyrir hendi, að mati 
sjóðsstjórnar. Stjórn Iðnlánasjóðs ákveður að öðru leyti lánskjör með þeirri undantekningu 

þó er greinir í 22. gr. 

23. gr. 

Sjóðsstjórnin ákveður, að fengnu áliti bankastjórnar Seðlabanka Íslands og með 

samþykki iðnaðarráðherra, vexti af lánum Iðnlánasjóðs. 

24. gr. 
Umsóknir um lán úr Iðnlánasjóði skulu vera skriflegar og fylgi þeim: 

1. Ytarleg lýsing á því, hvernig verja eigi lánsfénu. 

2. Upplýsingar um tryggingar, sem lánsbeiðandi getur veitt fyrir láni.
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3. Rekstrar- og efnahagsreikningur lánsbeiðanda, ef um starfandi fyrirtæki er að ræða. 
4. Aðrar upplýsingar, sem lánsbeiðandi telur máli skipta. 

Rétt er, að sjóðsstjórnin óski eftir þeim upplýsingum, sem hún telur sig þurfa til þess að 

geta ákveðið, hvort óhætt sé og réttmætt að veita umbeðið lán. 

25. gr. 
Verði eigendaskipti að eign, sem veðsett er Iðnlánasjóði, er stjórn sjóðsins heimilt að 

heimta lánið endurgreitt að fullu eða nokkru leyti, ef henni þykir ástæða til, enda skal bæði 
seljanda og kaupanda skylt að tilkynna sjóðsstjórninni eigendaskiptin þegar í stað. 

26. gr. 
Nú er lán úr Iöðnlánasjóði eigi greitt á réttum gjalddaga eða veðið gengur svo úr sér eða 

rýrnar að verðgildi, að það er eigi svo tryggt sem vera skal, eða nýr eigandi vanrækir að taka 
lánið að sér, og er þá stjórn sjóðsins heimilt að telja eftirstöðvar lánsins fallnar í gjalddaga 
þegar, án uppsagnar. 

27. gr. 

Þegar lán er fallið í gjalddaga, hefur lðnlánasjóður heimild til að láta selja veðið við 

opinbert uppboð, án undanfarins dóms, sáttar eða fjárnáms samkvæmt ákvæðum í 

lögræðislögum, nr. 68 30. maí 1984, 39. gr., eða láta leggja Iðnlánasjóði það út til eignar, ef 
þörf gerist. 

28. gr. 

Et veð er selt á nauðungaruppboði eða við gjaldþrotaskipti, ber uppboðshaldara að 
geta þess í uppboðsgerðinni, að eignin sé veðsett Iðnlánasjóði, og skal stjórn sjóðsins gert 

aðvart svo tímanlega, að hún geti látið fulltrúa sinn vera við uppboðið. 

20. gr. 

Iðnlánasjóður er undanþeginn öllum sköttum til ríkis og sveitarfélags. 

30. gr. 
Setja má með reglugerð nánari ákvæði um starfsemi Iðnlánasjóðs, enda brjóti þau ekki 

í bága við nein ákvæði í lögum þessum. 

31. gr. 

Ákvæði 1. tl.5. gr.,3.tl.8. gr.,2.tl.,3.tl. og4.tl.9. gr. skulu tekin til endurskoðunar 

fyrir árslok 1988. 

Gjört í Reykjavík, 19. ágúst 1987. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) 
  

Friðrik Sophusson. 

Endurprentað blað. 
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AUGLÝSING 
um að forseti Íslands sé kominn heim og tekinn við stjórnarstörfum. 

Forseti Íslands, Vigdís Finnbogadóttir, er komin úr för sinni til útlanda og hefur á ný 
tekið við stjórnarstörfum. 

Forsætisráðuneytið, 26. september 1987. 

Birgir Ísl. Gunnarsson.   
Guðmundur Benediktsson. 

  

Stjórnartíðindi A 10, nr. 73—77. Útgáfudagur 30. september 1987.
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Nr. 78 248 5. október 1987 

AUGLÝSING 
um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta Íslands. 

Forseti Íslands, Vigdís Finnbogadóttir, fór í dag til útlanda. 
Í fjarveru hennar fara forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæsta- 

réttar með vald forseta Íslands, samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar. 

Forsætisráðuneytið, 5. október 1987. 

Þorsteinn Pálsson.   
Guðmundur Benediktsson. 

Nr. 79 9. október 1987 

AUGLÝSING 
um að forseti Íslands sé kominn heim og tekinn við stjórnarstörfum. 

Forseti Íslands, Vigdís Finnbogadóttir, er komin úr för sinni til útlanda og hefur á ný 
tekið við stjórnarstörfum. 

Forsætisráðuneytið, 9. október 1987. 

Þorsteinn Pálsson. 
  

Guðmundur Benediktsson. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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LÖG 
um kosningar til Alþingis. 

ForseETi ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Að ég samkvæmt 48. gr. laga um breyting á lögum um kosningar til 

Alþingis, nr. 52 14. ágúst 1959, með áorðnum breytingum, nr. 2 5. mars 1987, hef 
látið fella meginmál þeirra laga, svo og ákvæði laga nr. 6 6. apríl 1966, nr. 48 30. apríl 

1968, nr. 15 $. apríl 1974, nr. 90 31. desember 1981, nr. 4 15. mars 1983 og nr. 66 1. 

Júní 1984, allra um breyting á lögum um kosningar til Alþingis, nr. 52 14. ágúst 1959, 

inn í þau lög og gef þau út svo breytt: 

I. KAFLI 
Kosningarréttur og kjörgengi. 

1. gr. 

Kosningarrétt við kosningar til Alþingis eiga allir sem: 

. eru 18 ára eða eldri þegar kosning fer fram, 

- eiga íslenskan ríkisborgararétt, og 
3. eiga lögheimili hér á landi eða hafa átt það á síðustu fjórum árum, talið frá 1. desember 

næstum fyrir kjördag. 

t
o
 

2. gr. 

Kjörgengur við kosningar til Alþingis er hver sá sem kosningarrétt á samkvæmt 1. gr. 
og hefur óflekkað mannorð. Þeir dómendur, sem hafa ekki umboðsstörf á hendi, eru þó 

ekki kjörgengir. 

3. gr. 

Enginn telst hafa óflekkað mannorð sem er sekur eftir dómi um verk sem er svívirðilegt 
að almenningsáliti, nema hann hafi fengið uppreist æru sinnar. 

Dómur fyrir refsivert brot hefur ekki flekkun mannorðs í för með sér, nema 

sakborningur hafi verið fullra 18 ára að aldri er hann framdi brotið og refsing sé 4 mánaða 

fangelsi óskilorðsbundið hið minnsta eða öryggisgæsla sé dæmd. 

II. KAFLI 
Kjördæmi. 

4. gr. 

Kjósendur neyta kosningarréttar síns í sérstökum kjördæmum eftir þeim reglum og með 

þeim skilyrðum er lög þessi setja. Landinu er skipt í kjördæmi sem hér segir: 

1. Reykjavíkurkjördæmi. 

Til þess telst Reykjavík. 

2. Reykjaneskjördæmi. 

Til þess teljast: Gullbringusýsla, Grindavíkurkaupstaður, Keflavíkurkaupstaður, 
Njarðvíkurkaupstaður, Kjósarsýsla, Garðakaupstaður, Hafnarfjarðarkaupstaður, 

Kópavogskaupstaður og Seltjarnarneskaupstaður. 

3. Vesturlandskjördæmi. 

Til þess teljast: Borgarfjarðarsýsla, Akraneskaupstaður, Mýrasýsla, Snæfellsnes- 

og Hnappadalssýsla, Ólafsvíkurkaupstaður og Dalasýsla. 

4. Vestfjarðakjördæmi. 

Til þess teljast: Austur-Barðastrandarsýsla, Vestur-Barðastrandarsýsla, Vestur- 

Ísafjarðarsýsla, Bolungarvíkurkaupstaður, Ísafjarðarkaupstaður, Norður-Ísafjarðar- 

sýsla og Strandasýsla.
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Norðurlandskjördæmi vestra. 

Til þess teljast: Vestur-Húnavatnssýsla, Austur-Húnavatnssýsla, Skagafjarðar- 
sýsla, Sauðárkrókskaupstaður og Siglufjarðarkaupstaður. 
Norðurlandskjördæmi eystra. 

Til þess teljast: Eyjafjarðarsýsla, Akureyrarkaupstaður, Dalvíkurkaupstaður, 

Ólafsfjarðarkaupstaður, Suður-Þingeyjarsýsla, Húsavíkurkaupstaður og Norður-Þing- 

eyjarsýsla. 
Austurlandskjördæmi. 

Til þess teljast: Norður-Múlasýsla, Seyðisfjarðarkaupstaður, Suður-Múlasýsla, 
Eskifjarðarkaupstaður, Neskaupstaður og Austur-Skaftafellssýsla. 

. Suðurlandskjördæmi. 

Til þess teljast: Vestur-Skattatellssýsla, Vestmannaeyjakaupstaður, Rangárvalla- 

sýsla, Árnessýsla og Selfoss. 

5. gr. 
Þingsæti eru 63 og skiptast milli kjördæma á þennan hátt: 

54 þingsæti skiptast þannig milli kjördæma: 

Reykjavíkurkjördæmi ................. 14 þingsæti 

Reykjaneskjördæmi .................. 8 þingsæti 

Vesturlandskjördæmi ................. 5 þingsæti 
Vestfjarðakjördæmi .................. 5 þingsæti 
Norðurlandskjördæmi vestra ........... 5 þingsæti 
Norðurlandskjördæmi eystra ........... 6 þingsæti 

Austurlandskjördæmi ................. 5 þingsæti 

Suðurlandskjördæmi .................. 6 þingsæti 

. 8 þingsætum skal ráðstafað fyrir hverjar almennar alþingiskosningar með því að skipta 
þeim á milli kjördæma. Við þá skiptingu er lögð til grundvallar tala kjósenda á kjörskrá í 

hverju kjördæmi í næstu almennum alþingiskosningum á undan. 

Um skiptingu þingsætanna gilda þessar reglur: 

1. Í hverju kjördæmi skal deila tölu kjósenda á kjörskrá í næstu almennum 
alþingiskosningum á undan með tölunum 11, 15, 19, 23 o. s. frv. eins oft og þörf 

krefur. Útkomutölur eru skráðar fyrir hvert kjördæmi. 

Nú hefur kjördæmi hlotið, samkvæmt a-lið, fleiri þingsæti en 5 og skal þá fella niður 
hæstu útkomutölur kjördæmisins, eina fyrir hvert þingsæti umfram 5. 

3. Ráðstafa skal einu þingsæti í senn. Fyrsta sætið hlýtur það kjördæmi sem hæsta 

útkomutölu hefur. Sú tala er síðan felld niður. Annað þingsætið kemur í hlut þess 

kjördæmis sem nú hefur hæsta útkomutölu o. s. frv. uns öllum sætunum hefur verið 

ráðstafað. 
4. Nú eru tvær eða fleiri útkomutölur jafnháar þegar að þeim kemur samkvæmt 3. 

tölulið og skal þá hluta um röð þeirra. 

Einu þingsæti er ráðstafað til kjördæmis skv. ákvæðum 4. tölul. 3. mgr. 113. gr. 

Að loknum hverjum almennum kosningum til Alþingis auglýsir dómsmálaráðuneytið í 

tÞ
 

B-deild Stjórnartíðinda hvernig þingsæti samkvæmt a- og b-lið þessarar greinar skiptast milli 
kjördæma í næstu almennum alþingiskosningum. Með þingsætatölu kjördæmis er átt við 

samtölu þingsæta í kjördæminu samkvæmt a- og b-lið. 

III. KAFLI 
Kjördeildir. 

6. gr. 

Hverju kjördæmi skal skipt í kjördeildir og er hver hreppur eða kaupstaður ein 

kjördeild, nema honum hafi verið skipt í fleiri kjördeildir.
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Heimilt er bæjarstjórn og hreppsnefnd með samþykki yfirkjörstjórnar að skipta 
kaupstað eða hreppi í kjördeildir. Hreppum má þó ekki skipta í fleiri kjördeildir en fjórar. 

Í hreppum, þar sem kjördeildir eru færri en fjórar, eiga 15 kjósendur, sem búsettir eru 

innan sama hreppshluta, rétt á, að hann verði gerður að sérstakri kjördeild, ef þeir krefjast 
þess, áður en kjörskrá hefur verið lögð fram, enda sé þessi hluti hrepps afskekktur og erfitt 
um kjörsókn þaðan að áliti yfirkjörstjórnar. 

Kjördeildir skal að jafnaði kenna við kjörstaði í sveitum, en tölusetja þær til 
aðgreiningar í kaupstöðum. 

IV. KAFLI 
Kjörstjórnir og kjörstjórar utan kjörfunda. 

7. gr. 

Kjörstjórnir við alþingiskosningar skulu vera þrennar: 

1. Landskjörstjórn. 
2. Yfirkjörstjórnir. 
3. Undirkjörstjórnir. 

8. gr. 

Sameinað Alþingi kýs eftir hverjar almennar alþingiskosningar fimm manna landskjör- 

stjórn hlutbundnum kosningum og jafnmarga til vara. Landskjörstjórn velur sér sjálf 

oddvita og skiptir að öðru leyti með sér verkum. 

9. gr. 

Í hverju kjördæmi er yfirkjörstjórn. Skal hún skipuð fimm mönnum og jafnmörgum til 

vara, og eru þeir kosnir af sameinuðu Alþingi á sama hátt og landskjörstjórn. Kýs hún sér 
sjálf formann. Yfirkjörstjórnarmenn skulu allir vera búsettir í hlutaðeigandi kjördæmi. Nú 

forfallast landskjörstjórnar- eða yfirkjörstjórnarmaður, eða yfirkjörstjórnarmaður flyst 

búferlum úr kjördæmi og varamaður er ekki tiltækur, og skipar ráðherra menn í þeirra stað 
eftir tillögu þess flokks, sem kaus þá á Alþingi. 

Yfirkjörstjórn skal með nægum fyrirvara á undan kosningum auglýsa aðsetur sitt, þar 

sem hún veitir viðtöku framboðslistum og þar sem hún dvelst, meðan kosning fer fram, og 

skal aðsetur hennar vera eins miðsvæðis í kjördæminu og kostur er, enda liggi það vel við 
samgöngum. 

10. gr. 
Í hverri kjördeild hrepps eða kaupstaðar skal vera undirkjörstjórn, skipuð 3 mönnum, 

er hreppsnefnd eða bæjarstjórn, sem í hlut á, kýs til eins árs úr hópi kjósenda hreppsins eða 
kaupstaðarins og jafnmarga til vara. Hlutfallskosningu skal viðhafa, ef hreppsnefndarmaður 
eða bæjarfulltrúi krefst þess. Hreppstjóri skal þó jafnan vera formaður kjörstjórnar þess 
hrepps eða kjördeildar, sem hann er búsettur í. Annars velur kjörstjórn sér oddvita og 
skiptir að öðru leyti með sér verkum. 

Í kaupstöðum, þar sem kjördeildir eru fleiri en ein, kýs bæjarstjórn 3 manna kjörstjórn 
til þess að hafa með höndum stjórn undirkjörstjórna á hverjum kjörstað. Yfirkjörstjórnir 
skulu jafnan vera reiðubúnar til þess að mæta fyrirvaralaust á fundi á kjördegi til ákvarðana 
og úrskurða í sambandi við kosninguna, ef með þarf. 

11. gr. 
Sá, sem sæti á í landskjörstjórn, yfirkjörstjórn eða undirkjörstjórn, skal víkja sæti, ef 

hann er í kjöri til Alþingis.
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12. gr. 
Varamenn taka sæti í landskjörstjórn, yfirkjörstjórn og undirkjörstjórn í forföllum 

aðalmanna eftir venjulegum reglum, þegar hlutfallskosningar eru viðhafðar, en annars eftir 

þeirri röð, sem þeir eru kosnir. Ef einhver kjörstjórn verður ekki á þennan hátt fullskipuð, 

kveður hún sjálf til þann eða þá, sem þarf til þess, að talan sé fyllt. 

Það er borgaraleg skylda að taka við kosningu í kjörstjórn. 

13. gr. 

Kjörstjórar við atkvæðagreiðslu utan kjörfundar samkvæmt lögum þessum eru: 
a. sýslumenn og bæjarfógetar, yfirborgarfógetinn í Reykjavík og lögreglustjórar utan 

Reykjavíkur. Enn fremur annast atkvæðagreiðslu utan kjörfundar í umboði framan- 

greindra embættismanna og eftir ákvörðun þeirra dómarar og löggiltir fulltrúar við 
embætti þeirra, svo og aðrir fulltrúar þeirra eftir ákvörðun dómsmálaráðuneytisins, 

b. hreppstjórar. Nú eru sýslumaður og hreppstjóri búsettir á sama stað, og skal þá 
sýslumaður vera kjörstjóri, 

c. skipstjórar á íslenskum skipum í millilandasiglingum og á fjarlægum miðum, 

d. forstöðumenn sendiráða og fastanefnda hjá alþjóðastofnunum og sendiræðismenn. 
Aðrir sendierindrekar annast og atkvæðagreiðslu utan kjörfundar eftir ákvörðun 
viðkomandi forstöðumanns, svo og aðrir starfsmenn sendiráða, fastanefnda og sendi- 

ræðisskrifstofa eftir ákvörðun utanríkisráðuneytisins. Enn fremur fara kjörræðismenn 
með atkvæðagreiðslu utan kjörfundar samkvæmt ákvörðun utanríkisráðuneytisins, og 
skal utanríkisráðuneytið auglýsa fyrir hverjar kosningar, hverjir kjörræðismenn verða 
kjörstjórar. 

Ef kjörstjórar eru í framboði, skulu þeir víkja sæti og varamenn gegna störfum þeirra. 

Fulltrúar sýslumanna og bæjarfógeta, yfirborgarfógeta í Reykjavík og lögreglustjóra utan 

Reykjavíkur skulu vera varamenn þeirra, en sýslumenn skipa varamenn hreppstjóra. Fyrsti 
stýrimaður skal vera varamaður skipstjóra. Ekki má utankjörfundaratkvæðagreiðsla fara 

fram á heimili frambjóðanda. 

V. KAFLI 
Kjörskrár. 

14. gr. 

Sveitarstjórnir annast um, að gerðar séu kjörskrár til alþingiskosninga, er fram eiga að 

fara, og skal samningu skráa vera lokið svo tímanlega, að þær verði lagðar fram svo sem fyrir 
er mælt í 19. gr. 

15. gr. 

Á kjörskrá skal taka: 
1. Þá sem uppfylla skilyrði 1. og 2. tölul. 1. gr. og lögheimili áttu í sveitarfélaginu 1. 

desember næst á undan þeim tíma er kjörskrá skal lögð fram samkvæmt 1. málsgr. 19. 

gr. 
2. Þá sem uppfylla skilyrði 1. og 2. tölul. 1. gr. og áttu ekki lögheimili í sveitarfélaginu 1. 

desember næst á undan þeim tíma er kjörskrá skal lögð fram en eiga þó kosningarrétt 

samkvæmt 3. tölulið 1. gr. enda hafi þeir átt lögheimili í sveitarfélaginu þegar þeir fóru 
af landi brott. 

3. Þá sem skortir það eitt á að uppfylla skilyrði 1. og 2. tölul. þessarar greinar að þeir hafa 

ekki náð 18 ára aldri, ef þeir ná þeim aldri fyrir lok þess árs er kosning fer fram. Skal 

þess þá getið í athugasemd við nafn viðkomandi á kjörskránni hvaða mánaðardag hann 
hefur náð þeim aldri og skal rita framan við mánaðardaginn: Fær atkvæðisrétt. Nafn 
hans skal undirstrika eða auðkenna greinilega á annan hátt.
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16. gr. 

Kjörskrá skal rita á eyðublöð, er dómsmálaráðuneytið lætur í té, og skal farið 
nákvæmlega eftir þeim leiðbeiningum, sem ráðuneytið lætur skrá á þau. 

Þegar kjörskrá hefur verið samin, skal oddviti í hreppnum undirrita hana og að minnsta 
kosti einn maður annar úr hreppsnefndinni með honum, en í kaupstöðum borgarstjóri eða 
bæjarstjóri. 

17. gr. 

Nú hefur kjörskrá ekki verið samin eða lögð fram í tæka tíð eða um það hefur ekki verið 
fylgt ákvæðum laga þessara, og skal þá sýslumaður eða bæjarfógeti (í Reykjavík borgarfó- 

geti), jafnskjótt sem hann fær vitneskju um það, gera nauðsynlegar ráðstafanir til, að 
kjörskrá verði tafarlaust samin og leiðrétt það, sem skort hefur á, að færi lögum samkvæmt. 

18. gr. 

Frá því að kjörskrá hefur verið samin og þangað til hún hefur verið lögð fram 
samkvæmt 19. gr., skal almenningur eiga aðgang að staðfestu eftirriti af henni hjá oddvita 
hreppsnefndar eða í skrifstofu borgar- eða bæjarstjóra. Skriflegar aðfinnslur við kjörskrána, 
sem koma fram á þessum tíma, skal taka til meðferðar, er kjörskrá hefur legið frammi 
samkvæmt 19. gr., og á þann hátt, sem fyrir er mælt um aðrar kjörskrárkærur í 20. og 21. gr. 

19. gr. 

Tveimur mánuðum fyrir kjördag skal leggja kjörskrá fram til sýnis á hentugum stað, 

einum eða fleirum, í hverri kjördeild utan kaupstaða. Kjörskrá skal jafnan liggja frammi að 

minnsta kosti á einum stað í hverjum kaupstað eða kauptúni. 
Fjórtán dögum áður en kjörskrá er lögð fram, skal auglýsa, hvar það verður gert, og á 

þann hátt á hverjum stað, sem venja er þar að birta opinberar auglýsingar. Þegar auglýst er í 

blöðum um þetta innan kaupstaða, nægir þó þriggja daga frestur. Heimilt er ráðherra að 
stytta frest þennan eða fella hann alveg niður. 

Kjörskrá skal liggja frammi frá dagmálum til miðaftans dag hvern næstu fjórar vikur, 
eftir að hún var lögð fram. Staðfest eftirrit af kjörskrá má hafa til að leggja fram. 

20. gr. 

Þegar tvær vikur eru til kjördags, skal hver sá, sem kæra vill, að einhvern vanti á 

kjörskrá eða sé ofaukið þar, hafa afhent oddvita hreppsnefndar eða borgar- eða bæjarstjóra 
kæru sína með þeim rökum og gögnum, sem hann vill fram færa til stuðnings máli sínu. Sé 

kæran um það, að einhver sé á skrá tekinn, sem ekki hafi rétt til að standa þar, skal oddviti 

hreppsnefndar eða borgarstjóri eða bæjarstjóri innan 3 daga gagngert senda þeim, sem yfir 

er kært, eftirrit af kærunni. 

21. gr. 

Aðfinnslum þeim við kjörskrána, sem þannig eru fram komnar, sbr. 18. og 20. gr., skal 

hlutaðeigandi hreppsnefnd eða bæjarstjórn skera úr á opinberum fundi, sem haldinn sé eigi 

síðar en einni viku fyrir kjördag. Til þess fundar skulu með 3 daga fyrirvara kvaddir bæði 
þeir, sem fram hafa komið með aðfinnslurnar, og þeir, sem mælt er á móti, eða 

umboðsmenn þeirra. Samkvæmt þeim skjölum, sem aðilar málsins leggja fram, og 
framburði vitna, sem þeir leiða, skal leggja úrskurð á ágreininginn og rita hann með fáum 

orðum í gerðabók hreppsnefndar eða bæjarstjórnar. Úrskurðinn skal þegar tilkynna 

hlutaðeigandi, svo og hreppsnefnd eða bæjarstjórn er mál getur varðað. 
Þegar búið er að leiðrétta og bæta við kjörskrána samkvæmt þessu, skal öll 

hreppsnefndin eða bæjarstjórnin rita nafn sitt undir hana. Eftir þetta verður engin breyting 

gerð á kjörskránni, nema dómur sé á undan genginn.



Nr. 80 254 16. október 1987 

22. gr. 
Kjörskrá skal samin í tveim eintökum, og skal annað eintakið sent oddvita yfirkjör- 

stjórnar þeirrar, er í hlut á, jafnskjótt sem kjörskráin er endanlega undirrituð, en 2 

mánuðum fyrir kjördag skal tilkynna honum tölu þeirra, sem á kjörskrá verða, eftir því sem 

næst verður komist. 

23. gr. 

Nú eru fyrirskipaðar kosningar til Alþingis með svo stuttum fyrirvara, að ekki er unnt 

að láta kjörskrá liggja jafnlengi frammi eða veita þá fresti og fyrirvara, sem hér er gert ráð 

fyrir, og má þá stytta þetta allt hlutfallslega eftir nánari fyrirmælum ráðherra í auglýsingu um 
kosningarnar. 

Ráðherra er og heimilt að stytta alla fresti, eftir því sem nauðsynlegt kann að vera, 

þegar gera þarf ráðstafanir út af vanrækslu hreppsnefndar eða bæjarstjórnar um samning 

kjörskrár, sbr. 17. gr. 

24. gr. 
Sá, sem er óánægður með úrskurð bæjarstjórnar eða hreppsnefndar út af kæru hans yfir 

kjörskrá, á kröfu til, að sér verði fengið eftirrit af úrskurðinum ókeypis, og getur hann sótt 

málið fyrir dómi. Á sama hátt getur sá, sem vegna fjarvistar eða af öðrum ástæðum hefur 
ekki átt kost á að koma fram með kæru út af kjörskrá, áður en kærufrestur er liðinn, sótt 

málið fyrir dómi, hvort sem málið varðar hann sjálfan eða ekki. Máli út af þessu skal dómara 

skylt að hraða svo, að því verði lokið fyrir kjördag, ef unnt er. Skal dómari skipa mann fyrir 

hönd þeirrar bæjarstjórnar eða hreppsnefndar, sem stefnt er. Falli dómur þannig, að 
kjörskrá beri að breyta, skal fullnægja dóminum þegar er sækjandi málsins leggur fram 
eftirrit af honum, og frestar áfrýjun ekki fullnægingu dómsins. Skal kjörstjórn þegar 
tilkynna oddvita yfirkjörstjórnar niðurstöðuna, svo og hreppsnefnd eða bæjarstjórn sem mál 

getur varðað. 

Dómsgjöld skal engin greiða í málum þessum. 

25. gr. 

Allar kosningar til Alþingis skulu fara fram samkvæmt gildandi kjörskrá. Ekki má 

kjósandi greiða atkvæði nema í einu kjördæmi eða einni kjördeild við sömu kosningu til 

Alþingis. Ef maður er á kjörskrá í fleiri kjördæmum en einu eða fleiri kjördeildum en einni, 

ræður hann sjálfur, hvar hann neytir kosningarréttar síns. 

Sá, sem stendur á kjörskrá með athugasemd við nafn sitt (sbr. 15. gr.), skal hafa rétt til 
að greiða atkvæði, ef hann samkvæmt athugasemdinni hefur öðlast atkvæðisrétt á kjördegi, 

en annars ekki. 

Vi. KAFLI 
Framboð. 

26. gr. 

Þegar alþingiskosningar eiga að fara fram, skulu öll framboð tilkynnt skriflega 

yfirkjörstjórn þeirri, sem í hlut á, eigi síðar en 4 vikum fyrir kjördag. 

Gæta skal þess um öll framboð að tilgreina skýrlega fullt nafn frambjóðanda, stöðu og 

heimili, til þess að enginn vafi geti leikið á því, hverjir í kjöri eru. 

21. gr. 

Framboðslista í kjördæmi skal fylgja skrifleg yfirlýsing allra þeirra, sem á listanum eru, 
að þeir hafi leyft að setja nöfn sín á listann, svo og skrifleg yfirlýsing um stuðning við listann 

frá eigi færri en 100 og eigi fleiri en 200 kjósendum í Reykjavík og eigi færri en 50 og eigi 

fleiri en 100 í öðrum kjördæmum.
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Með landsframboði er í lögum þessum átt við framboðslista þá sem saman eiga þegar 
þingsætum er úthlutað samkvæmt 112. og 113. gr. Framboðslistarnir geta verið úr einu 

kjördæmi eða fleirum. Framboðslista skal fylgja skrifleg yfirlýsing meðmælenda hans um 

það fyrir hvaða stjórnmálasamtök listinn er boðinn fram. Allir listar hverra stjórnmálasam- 
taka um sig teljast til sama landsframboðs. Ef fyrrgreinda yfirlýsingu vantar telst listi vera 
sérstakt landsframboð. 

Ef sá, sem ákveður framboðslista eða staðfestir hann endanlega, samkvæmt reglum 
stjórnmálasamtaka, ber fram mótmæli gegn því að listi sé í framboði fyrir þau samtök skal 

úrskurða að slíkur framboðslisti teljist ekki til landsframboðs þeirra. 

28. gr. 

Við hinar sömu alþingiskosningar má enginn bjóða sig fram á fleiri framboðslistum en 
einum. 

29. gr. 

Nú berst yfirkjörstjórn listi, er nafn manns stendur á, án þess að skriflegt leyfi hans 

fylgi, eða maður hefur skriflega leyft nafn sitt á fleiri listum en einum, og skal þá 

yfirkjörstjórn nema það nafn burt af listanum eða listunum. 

30. gr. 

Á framboðslista í kjördæmi skulu að jafnaði vera tvöfalt fleiri nöfn frambjóðenda en 
kjósa á þingmenn í hvert skipti, en aldrei fleiri. Nú berst yfirkjörstjórn listi með fleiri 
nöfnum en tilskilið er, og skal þá nema burt af listanum öftustu nöfnin, sem fram yfir eru 
tilskilda tölu. 

31. gr. 

Það er ekki nauðsynlegt, að kjörgengi frambjóðenda sé sannað fyrir yfirkjörstjórn eða 

landskjörstjórn, en Alþingi úrskurðar um kjörgengi þeirra, sem kosnir eru, jafnframt því 

sem það úrskurðar um, hvort nýkosnir þingmenn séu að öðru leyti löglega framboðnir og 

kosnir. 

32. gr. 
Nú deyr frambjóðandi, áður en kosning fer fram, en eftir að framboðsfrestur er liðinn 

eða á næstu þremur sólarhringum, áður en framboðsfrestur er liðinn, og má þá innan viku, 

ef fullur helmingur meðmælenda listans krefst þess, setja annan mann í stað hins látna á 

listann, enda sé fullnægt öðrum almennum skilyrðum um framboðið. 

VII. KAFLI 
Umboðsmenn. 

33. gr. 
Hverjum framboðslista skal fylgja til yfirkjörstjórnar skrifleg tilkynning frá frambjóð- 

endum listans um það, hverjir tveir menn séu umboðsmenn listans. Ef umboðsmenn listans 

eru ekki tilgreindir eða nauðsynjar hamla umboðsmanni, eru frambjóðendur í aðalsætum 
hver um sig réttir umboðsmenn hans. Þessir umboðsmenn gæta réttar lista þeirra, sem þeir 

eru fyrir, við skoðun og úrskurðun listanna. Þeir gefa þær upplýsingar um listana, er 

yfirkjörstjórn óskar. Þeim er heimilt að vera viðstaddir eða gefa öðrum umboð til að vera 

viðstaddir kosningar á hinum einstöku kjörstöðum og talningu atkvæða. Skyldir eru 

umboðsmenn að hlíta þeim fundarreglum, sem kjörstjórnir setja. 

34. gr. 

Þeir, sem að landsframboði standa, eiga rétt á að hafa tvo umboðsmenn viðstadda, er 
landskjörstjórn úrskurðar samkvæmt 42. gr. hverjum landsframboðum skuli telja þá 

A 17
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framboðslista sem fram hafa komið, svo og við öll störf landskjörstjórnar að úthlutun 

þingsæta. 

Nú rís ágreiningur um hvort framboðslisti telst til þess landsframboðs sem meðmeæl- 

endur hans óska og skal þá landskjörstjórn gefa meðmælendum kost á að tilnefna sérstaka 

umboðsmenn til að gæta hagsmuna sinna þegar úr þeim ágreiningi er skorið. 

VITI. KAFLI 
Kosningaundirbúningur. 

35. gr. 

Allar kjörstjórnir skulu halda gerðabækur og bóka gerðir sínar. 

Landskjörstjórn bókar ákvarðanir sínar um landsframboð, um viðtöku kjörgagna, 

atkvæðasamtölur landsframboða, um úthlutun þingsæta o. s. frv. Yfirkjörstjórnir bóka um 

viðtöku framboða, afgreiðslu þeirra til landskjörstjórnar og viðtöku á ný, útsendingu og 

viðtöku kjörseðla og bréfa, hvers konar úrskurði, talningu atkvæða, úrslit kosninga og 
annað þess háttar. Undirkjörstjórnir bóka um allt sem fyrir er mælt í lögum þessum eða 
skiptir máli um kosningaathöfnina. 

Dómsmálaráðuneytið lætur í té og löggildir gerðabækur landskjörstjórnar og yfirkjör- 

stjórna, en yfirkjörstjórnir láta í té og löggilda gerðabækur undirkjörstjórna. 
Dómsmálaráðuneytið lætur kjörstjórnum í té embættisinnsigli. 

36. gr. 
Dómsmálaráðuneytið heldur bók yfir utankjörfundarkjörgögn og bókar, hve mörg 

kjörblöð með umslögum það sendir hverjum kjörstjóra utan kjörfunda, sbr. 13. gr., og 

tölusetningu þeirra (sbr. 44. gr.). 
Sýslumenn og bæjarfógetar (í Reykjavík borgarfógeti) halda sams konar bækur og færa 

til bókar á sama hátt utankjörfundarkjörgögn þau, er þeir láta frá sér til hreppstjóra og 
skipstjóra. 

37. gr. 
Yfirkjörstjórn skal tilkynna dómsmálaráðuneytinu væntanlega tölu kjósenda í kjör- 

dæmi sínu, jafnskjótt sem henni hefur borist áætlun um það (sbr. 22. gr.), og eigi síðar en 6 

vikum fyrir kjördag. 

38. gr. 
Þegar frestur sá er liðinn, sem ákveðinn er um framboð, heldur yfirkjörstjórn fund á 

næsta virkum degi, og skal umboðsmönnum framboðslista veittur kostur á að vera 

viðstaddir. Finnist þá gallar á framboðslista, skal hlutaðeigandi umboðsmönnum gefinn 

kostur á að leiðrétta þá, og má veita frest í því skyni, eftir því sem tími og atvik leyfa. Séu 

gallar, sem yfirkjörstjórn hefur bent á, ekki leiðréttir innan tilsetts frests, kveður hún upp 
úrskurð um það, hvort listi skuli fyrir það ógildur teljast. Verði ágreiningur innan 

yfirkjörstjórnar um úrskurð, ræður afl atkvæða úrslitum. 

39. gr. 

Nú er framboðslisti úrskurðaður ógildur, og skal eftirrit af úrskurði þá þegar afhent 

hlutaðeigandi umboðsmanni eða umboðsmönnum ásamt eftirriti af lista þeim, sem rækur er 
ger. 

Urskurði yfirkjörstjórnar má umboðsmaður skjóta til landskjörstjórnar innan sólar- 

hrings frá því að hann var kveðinn upp.
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40. gr. 

Dómsmálaráðuneytið skal halda skrá um listabókstafi stjórnmálasamtaka sem buðu 
fram lista við síðustu almennar alþingiskosningar. Skal skráin birt með auglýsingu eigi síðar 
en átta vikum fyrir hverjar almennar alþingiskosningar. Nú eru fyrirskipaðar kosningar með 
svo stuttum fyrirvara að þetta verður ekki gert og skal þá birta auglýsingu þessa innan 

þriggja sólarhringa eftir að kosningar eru fyrirskipaðar. 

Hyggist stjórnmálasamtök, sem hafa ekki skráðan listabókstaf, bjóða fram lista við 

alþingiskosningar skal það tilkynnt dómsmálaráðuneytinu eigi síðar en fjórum vikum fyrir 
kjördag. Tilkynningin skal undirrituð af a. m. k. 50 kjósendum. Ákveður ráðuneytið 
bókstaf samtakanna að fengnum óskum þeirra og með hliðsjón af listabókstöfum annarra 
stjórnmálasamtaka í undangengnum kosningum. 

Breytingar á auglýsingu ráðuneytisins og viðauka við hana skal þegar birta með 
auglýsingu og tilkynna landskjörstjórn og yfirkjörstjórnum. 

41. gr. 

Er yfirkjörstjórn hefur lagt úrskurð á framboðslista merkir hún lista landsframboða 

með hliðsjón af auglýsingu dómsmálaráðuneytisins um listabókstafi stjórnmálasamtaka, sbr. 
40. gr. 

Nú hefur landsframboð fleiri lista en einn í sama kjördæmi og skal þá merkja þá A, 

AA..., B, BB..., o. s. frv. eftir því sem við á. 

42. gr. 

Jafnskjótt og yfirkjörstjórn hefur lokið merkingu framboðslista skal hún senda þá til 

landskjörstjórnar ásamt öllum gögnum sem þeim fylgdu, sbr. 27. gr. Landskjörstjórn tekur 

þá þegar til meðferðar og úrskurðar, ef þörf krefur, hverjum landsframboðum skuli telja þá 

framboðslista sem í kjöri verða við kosningarnar. Þá skal landskjörstjórn og gæta þess að 

listar, sem saman eiga, sbr. 27. gr., séu merktir sama bókstaf í öllum kjördæmum. 
Umboðsmönnum landsframboða skal gefinn kostur á að vera viðstaddir þegar landskjör- 
stjórn kemur saman í þessu skyni, sbr. 34. gr. 

Þegar landskjörstjórn hafa borist gögn frá öllum yfirkjörstjórnum og hún afgreitt 

framboðslista á þennan hátt skal hún þegar í stað gera almenningi kunna lista:* með 

auglýsingu í Lögbirtingablaði, útvarpi og blöðum. Í auglýsingu skal tilgreina bókstaf hvers 

lista, fyrir hvaða stjórnmálasamtök hann er borinn fram og nöfn frambjóðer:da á hverjum 

lista í réttri röð. Auglýsingu skv. þessari mgr. skal birta eigi síðar en þrem vikum fyrir 
kjördag. 

Landskjörstjórn endursendir síðan yfirkjörstjórnum listana ásamt greinargerð um 

afgreiðslu sína. 

43. gr. 

Ef frambjóðandi hefur dáið og annar boðið sig fram í hans stað samkvæmt heimild og 

að fullnægðum skilyrðum 32. gr., skal hlutaðeigandi yfirkjörstjórn tafarlaust tilkynna það 

dómsmálaráðuneytinu, sem birtir listann þannig breyttan í útvarpinu og tilkynnir það öllum 

yfirkjörstjórnum, svo og öllum kjörstjórum utan kjörfunda. 

44. gr. 

Dómsmálaráðuneytið lætur í té kjörseðla þá ásamt fylgibréfum og umslögum, er þar til 

heyra, og notuð verða við atkvæðagreiðslu utan kjörfunda. Það skal og láta í té spjöld með 

glugga á og vasa á bakhlið, ætluð blindum og sjóndöprum. 

Kjörgögn þessi skal dómsmálaráðuneytið afgreiða svo tímanlega, að þau geti verið 

komin í hendur kjörstjóra utan kjörfunda átta vikum fyrir kjördag.
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45. gr. 
Kjörgögn til atkvæðagreiðslu utan kjörfunda skulu vera þannig gerð: 
Kjörseðill, fylgibréf og stofn skulu vera samföst á einu kjörblaði, en aðgreind með 

riflínum. Kjörblöð skulu vera úr haldgóðum pappír, með mismunandi lit við hverjar 
kosningar, og svo þykkum, að skrift verði ekki greind í gegnum hann, þó að borið sé upp við 

birtu. Stofn og fylgibréf sama kjörblaðs skulu auðkennd sömu tölu, og öll kjörblöð, sem 

notuð eru við hverjar almennar kosningar um land allt, tölusett áframhaldandi tölum. Hver 
10 kjörblöð skulu vera heft saman. Kjörseðillinn skal vera alveg auður, brotinn í miðju og 
jaðrar hans límbornir, svo að honum megi loka eins og spjaldbréfi. Jaðrarnir skulu 
aðgreindir frá sjálfum seðlinum með riflínum, svo að auðvelt sé að rífa þá frá og opna þannig 
seðilinn. Á fylgibréfinu skulu vera vottorð kjósenda og kjörstjóra. Kjörblað skal vera svipað 
þessu: 

Nr. .......... 

(Nafn og föðurnafn kjósanda.) 

(Staða, heimili, hreppsnafn eða kaupstaður.) 

ASTON ARNA AARANANAARANANANANARRARNANRARRARAARRRANANRANRRR 

(Staður, dagsetning og ár.) 

Hjá lensa 
(Staða.) 

NE. 

(Heimili, hreppsnafn eða kaupstaður.) 

og get ekki sótt kjörfund á kjörstað mínum, legg það undir drengskap minn og mannorð, að 

ég þvingunarlaust, aðstoðarlaust, í einrúmi og án þess að nokkur maður hafi séð, hef útfyllt 
viðfestan kjörseðil og límt hann aftur. Á sama hátt lýsi ég því yfir, að ég hef engan annan 

kjörseðil frá mér sent og hef ekki kosið annars staðar. 

(Heimili kjósanda.)
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hafi undirskrifað fylgibréfið, sem er rétt dagsett, og að þar umgetinn kjörseðill sé útfylltur 
aðstoðarlaust og í einrúmi, vottar undirritaður. 

(Embættisstaða vottorðsgefanda og heimili.) 

Vitundarvottar 

(Embættisstimpill nægir ekki.) 
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Umslögin skulu gerð úr þykkum, mislitum pappír, hæfilega stór utan um fylgibréfið og 

kjörseðilinn, eftir að kjörseðlinum hefur verið lokað og fylgibréfið með honum áföstum 

einbrotið saman. Þau skulu tölusett sömu tölum og kjörblöðin, og hverju 10 blaða hefti 

fylgja 10 umslög með sömu tölum. 

46. gr. 

Sýslumenn og bæjarfógetar (í Reykjavík borgarfógeti) senda nægilegar birgðir 
utankjörfundarkjörgagna til annarra kjörstjóra, hver í sínu umdæmi, og færa hverja 

sendingu til bókar samkvæmt 36. gr. 

Forðast skal að láta óviðkomandi sjá kjörgögnin. 

41. gr. 

Skipstjórar þeir, sem eru kjörstjórar við atkvæðagreiðslu utan kjörfunda samkvæmt 13. 

gr., skulu gæta þess, að til séu í skipinu fyrir hverjar alþingiskosningar nægar birgðir 

kjörgagna til utankjörfundaratkvæðagreiðslu. 
Í híbýlum skipshafnarinnar í skipinu skal vera að minnsta kosti 1 eintak af bók þeirri er í 

6l. gr. getur. 
Enn fremur er skylda skipstjóra á íslenskum skipum, þá er fyrirskipaðar eru almennar 

alþingiskosningar eða uppkosningar, að láta skipshöfnina vita um kjördaginn, jafnskjótt og 

þeir vita um kosninguna. 

48. gr. 

Þá er skipstjóri veitir viðtöku utankjörfundarkjörgögnum, skal hlutaðeigandi sýslumað- 
ur eða bæjarfógeti (í Reykjavík borgarfógeti) taka af honum drengskaparyfirlýsingu um, að 

kosning í skipi hans skuli fara fram samkvæmt fyrirmælum þessara laga og að engir aðrir 

greiði þar atkvæði en lögskráðir skipverjar.
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49. gr. 

Dómsmálaráðuneytið lætur í tæka tíð yfirkjörstjórnum í té eyðublöð undir kjörseðla þá, 

sem notaðir verða við atkvæðagreiðslu á kjörfundi. 

50. gr. 

Kjörseðlar til atkvæðagreiðslu á kjörfundi skulu vera úr haldgóðum pappír, sem prent 

eða skrift sést ekki í gegnum. Skipta skal um lit kjörseðla við hverjar alþingiskosningar. 

Sl. gr. 

Eyðublað undir kjörseðil til atkvæðagreiðslu á kjörfundi skal gera þannig, að hægt sé að 

prenta listana á það, hvern við annars hlið, og skal ætla um 6 em breidd hverjum lista, en 

lengd skal miðuð við fulla löglega tölu frambjóðenda. 

52. gr. 

Þegar yfirkjörstjórn hefur fengið framboðslista kjördæmisins endursenda frá landskjör- 

stjórn samkvæmt 3. mgr. 42. gr. skal hún láta fullgera kjörseðla þá sem notaðir verða á 

kjörfundi ef kosning á að fara fram í kjördæminu. Við almennar kosningar, svo og 

uppkosningar í sambandi við þær, fellur kosning ekki niður þó að einungis einn listi sé í 
kjöri. 

53. gr. 
Kjörseðla sem notaðir verða á kjörfundi, skal fullgera á þennan hátt: 

Prenta skal listana á eyðublaðið, hvern við annars hlið, í röð eftir bókstöfum þeirra. 

Niður undan bókstaf hvers lista, sem skal vera stór og greinilegur og standa yfir miðjum 
listanum, skulu vera nöfn frambjóðenda listans í réttri röð ásamt stöðu og heimili, ef 

nauðsyn þykir til auðkenningar. Listarnir skulu aðgreindir með feitum langstrikum, og skal 

að minnsta kosti "% cm breitt bil vera fyrir framan nöfnin á hverjum lista. 
Þess skal getið um hvern lista fyrir hvaða stjórnmálasamtök hann er í kjöri á þann hátt 

að prenta með skýru letri neðan við listabókstafinn en ofan við nöfnin á listanum: Listi ...... 
(nafn stjórnmálasamtakanna). 

54. gr. 
Kjörseðlana skal brjóta saman þannig, að óprentaða hliðin snúi út. 

Ekki skal fullgera fleiri seðla en þá, sem sendir eru undirkjörstjórnum, og skal 

yfirkjörstjórn varast að láta óviðkomandi sjá seðlana, áður en hún sendir þá frá sér. 

53. gr. 

Kjörseðlar skulu fullgerðir eigi síðar en 7 dögum fyrir kjördag og skal yfirkjörstjórnin, 
eins fljótt og verða má, afhenda til flutnings á næstu póststöð sem ábyrgðarsendingu þá seðla 

sem senda skal undirkjörstjórn hverri, nema nauðsynlegt sé að senda hraðboða með þá, en 

undirkjörstjórn hverri skal senda jafnmarga seðla sem kjósendur eru á kjörskrá í hennar 

kjördeild og minnst 10% fram yfir. 
Seðlarnir skulu sendir í vönduðum umbúðum, er yfirkjörstjórn innsiglar með embættis- 

innsigli sínu svo vandlega, að eigi sé auðið að opna umbúðirnar og ná út seðlum án þess að 
brjóta innsiglið. 

Seðlum, sem eigi eru afgreiddir til undirkjörstjórnar, gerir yfirkjörstjórn grein fyrir, 

þegar atkvæði eru talin.
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56. gr. 
Jafnframt og yfirkjörstjórn sendir undirkjörstjórnum kjörseðla, skal hún láta hverri 

sendingu fylgja sterk umslög með áprentaðri utanáskrift til yfirkjörstjórnarinnar. Hverri 

undirkjörstjórn skulu fengin 6 umslög, og skal á neðra framhorn vera prentað á tvö þeirra: 

Ónýtir seðlar, á tvö Ágreiningsseðlar og á tvö Afgangsseðlar. 

Umslög þessi skulu vera svo stór, að allir seðlar af hverri þessari tegund komist í eitt 

umslag, en hin umslögin séu til vara. Auk þess skal yfirkjörstjórnin láta fylgja stórt og sterkt 
umslag með áprentaðri utanáskrift sinni og á efra framhorni nafn kjördeildarinnar, og skal í 

það umslag leggja hin umslögin. Yfirkjörstjórn skal jafnframt senda hverri undirkjörstjórn 
löggilta kjörbók til afnota við kosninguna, ef hún hefur hana ekki fyrir, og skýrslu um, hver 

þingmannaefni hafi boðið sig fram. 

IX. KAFLI 
Kjördagur. 

57. gr. 

Þá er almennar reglulegar alþingiskosningar fara fram skal kjördagur vera hinn sami 

um land allt, annar laugardagur í maímánuði. 
Allar kosningar gilda frá hinum almenna kjördegi, þó að einstöku kosningar hafi ekki 

farið fram á þeim degi. 
Kjörtímabilið er fjögur ár. 

X. KAFLI 
Kjörstaðir. Atkvæðakassar. Handbók kosningalaga. 

58. gr. 

Kjörstað í hverri kjördeild ákveða hreppsnefndir eða bæjarstjórnir. 

Sé þingstaður innan kjördeildar, skal hann að jafnaði vera kjörstaður. 

Hreppsnefnd er heimilt, að fengnu samþykki yfirkjörstjórnar, að hafa kjörstað utan 

hreppsfélagsins. 
Kjörstað skal auglýsa almenningi á undan kjörfundi með nægum fyrirvara, nema hann 

sé öllum kjósendum innan kjördeildar nægilega kunnur. 

59. gr. 

Þar, sem kosning fer fram, skal vera herbergi áfast kjörfundarstofunni og svo um búið, 

að ekki verði í það gengið né séð utan frá, og er herbergið kjörklefi. Sé eigi á slíku völ, má í 

þess stað tjalda fyrir eitt hornið í kjörfundarstofunni, svo að ekki sjáist þangað inn. 
Tjald skal festa fyrir glugga, er vera kynnu á kjörklefanum, svo að ekki verði inn 

þangað séð að utan, og skal tjaldið ná svo langt út fyrir gluggann, að ekki sé auðið að stinga 

kjörseðli út að glugganum, svo að hann sjáist að utan. Tjald þetta skal á hæfilega mörgum 

stöðum fest niður á jöðrum með innsigli undirkjörstjórnar. 
Kjörklefar mega vera fleiri en einn. Í hverjum kjörklefa skal vera lítið borð, sem skrifa 

má við. 

60. gr. 

Í hverjum hreppi varðveitir hreppstjóri, en í kaupstað bæjarfógeti (í Reykjavík 
borgarfógeti) atkvæðakassana og poka, sem þeim fylgja, milli kosninga og sér um, að þeir 

séu til taks í tæka tíð þar, sem þarf að nota þá við kosningar. Skulu kassarnir allir vera með 
sömu gerð, eigi minni en 31,5 cm að lengd, 21 cm að breidd og 15,7 cm á hæð, með loki á 

hjörum og góðri læsingu fyrir. Langs eftir miðju lokinu skal vera rifa, er sé 15,7 cm löng að 

minnsta kosti en 6,5 mm víð að ofan, en víðari að neðan. Kössunum skulu fylgja sterkir
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strigapokar, saumlausir, hæfilega stórir til að hafa utan um kassana. Dómsmálaráðuneytið 

lætur í té atkvæðakassa og poka. 

Yfirkjörstjórn ber ábyrgð á, að jafnan séu til nægir atkvæðakassar með pokum til 

afnota í kjördæminu. 

ól. gr. 
Dómsmálaráðuneytið lætur hverri kjördeild í té tvö eintök af lögum þessum, sem það 

lætur gefa út ásamt stjórnarskránni í handhægri útgáfu með skýringum og leiðbeiningum, ef 

þurfa þykir. 

Formenn undirkjörstjórna geyma eintök þessi, og skulu þau jafnan vera við höndina á 
kjörstað, meðan kjörfundur stendur yfir. 

XI. KAFLI 
Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar. 

62. gr. 
Kjósandi, sem gerir ráð fyrir því að hann geti ekki vegna fjarveru eða af öðrum 

ástæðum sótt kjörfund á kjördegi á þeim stað þar sem hann er á kjörskrá, hefur heimild til 

að greiða atkvæði utan kjörfundar eftir þeim reglum sem settar eru í lögum þessum. 

63. gr. 
Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar er því aðeins gild, að notuð séu hin fyrirskipuðu 

kjörblöð og umslög og að kosning fari fram: 
a. í skrifstofu sýslumanns eða bæjarfógeta, borgarfógeta í Reykjavík eða lögreglustjóra 

utan Reykjavíkur, 

b. í skrifstofu eða á heimili hreppstjóra, 

c. um borð í íslensku skipi, þar sem skipstjóri hefur fengið afhent kjörgögn samkvæmt 48. 
gr., enda sé þá kjósandinn skrásettur á skipinu, 

d. í skrifstofu sendiráðs, fastanefndar eða sendiræðisskrifstofu, svo og í skrifstofu 

kjörræðismanns, sem er kjörstjóri samkvæmt 13. gr. 
Kjörstjóra samkvæmt a- og b- lið 1. málsgr. 13. gr. er enn fremur heimilt að láta 

kosningu fara fram á sjúkrahúsi eða dvalarheimili aldraðra, enda sé kjósandi sjúklingur eða 

vistmaður á stofnuninni. 
Kjörstjóri skv. a- og b-lið fyrri mgr. 13. gr. auglýsir á þann hátt á hverjum stað sem 

venja er þar að birta opinberar auglýsingar hvenær atkvæðagreiðsla getur farið fram. 

Atkvæðagreiðsla í sjúkrahúsum og dvalarheimilum aldraðra skal fara fram á þeim tíma sem 

kjörstjóri ákveður, að höfðu samráði við stjórn stofnunar og skv. nánari reglum sem 

dómsmálaráðuneytið setur. Slík atkvæðagreiðsla má þó ekki fara fram fyrr en þrem vikum 

fyrir kjördag og skal tilkynna umboðsmönnum lista, sbr. 33. gr., um hana fyrir fram. 

Utanríkisráðuneytið auglýsir hvenær atkvæðagreiðsla getur farið fram hjá kjörræðis- 
mönnum sem eru kjörstjórar skv. 13. gr. 

64. gr. 

Kosningu utan kjörfundar skal hefja svo fljótt sem kostur er eftir að kjördagur hefur 

verið auglýstur, þó eigi fyrr en átta vikum fyrir kjördag. Eftir þann tíma og til kjördags á 
kjósandi rétt á að greiða atkvæði utan kjörfundar. Atkvæðið telst greitt þann dag sem 

fylgibréfið er dagsett. 
Enginn má við sömu alþingiskosningar senda frá sér nema einn kjörseðil. Þegar svo 

stendur á, að frambjóðandi hefur dáið og annar boðið sig fram í hans stað samkvæmt
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heimild og að fullnægðum skilyrðum 32. gr., má þó kjósandi, sem þegar hefur greitt atkvæði 

utan kjörfundar, endurtaka kosninguna, og eins þó að hann eigi ekki kost á að heimta þá 
þegar aftur hið fyrra atkvæði sitt (sbr. 72. gr.) annaðhvort af því, að það sé í fjarlægð eða 

varðveitt í innsigluðum atkvæðakassa. 

65. gr. 
Kosning utan kjörfundar fer svo fram að kjósandi stimplar eða ritar á kjörseðilinn 

bókstaf þess lista, sem hann vill kjósa, og má hann geta þess, hvernig hann vill hafa röðina á 

listanum. 

66. gr. 

Áður en kjósandi, sem greiða vill atkvæði utan kjörfundar, fær afhent kjörgögn skal 
hann, ef kjörstjóri óskar þess, sanna hver hann er með því að framvísa nafnskírteini eða á 
annan fullnægjandi hátt. Kjörstjóri skal færa á sérstaka skrá nafn kjósanda, heimilisfang og 
nafnnúmer. 

Að þessu loknu fær kjósandi afhent tölusett fylgibréf með áföstum kjörseðli og 

blindraspjald, ef því er að skipta, sbr. 44. gr., og skal hann síðan aðstoðarlaust, í einrúmi og 
án þess að nokkur maður sjái, rita atkvæði sitt á kjörseðilinn á þann hátt er að framan 
greinir, loka honum síðan þannig að það verði innan á er hann hefur skrifað á seðil sinn og 
líma hann vandlega aftur. 

Kjörstjóri útfyllir því næst vottorð á fylgibréfinu og kjósandi undirskrifar það en 

kjörseðilinn má ekki undirskrifa eða einkenna á nokkurn hátt né losa hann frá fylgibréfinu. 
Einnig ritar hann á stofn kjörblaðsins nafn og heimili kjósanda og kjördæmis hans og hvaða 

dag kosningin fór fram. Hann skal gæta þess vandlega að stofn, fylgiblað og umslag, sem 

notað er við kosninguna, sé allt auðkennt sömu tölu. 
Ef kjósandi skýrir kjörstjóra svo frá að hann sé eigi fær um að kjósa á fyrirskipaðan hátt 

sakir sjónleysis eða þess að honum sé höndin ónothæf skal starfsmaður kjörstjóra, er 

kjósandi nefnir til, veita honum aðstoð til þess í einrúmi, enda er sá sem aðstoðina veitir 
bundinn þagnarheiti um að segja ekki frá því sem þeim fer þar á milli. Heimilt er þeim sem 

aðstoð veitti að undirrita fylgibréfið fyrir hönd kjósanda í viðurvist kjörstjóra. Um aðstoðina 
skal bóka í gerðabók kjörstjóra og á fylgibréfið að tilgreindum ástæðum. Óheimilt er með 
öllu að bjóða þeim aðstoð sína er þannig þarfnast hjálpar. 

Loks skulu vitundarvottar rita á fylgibréfið og eins þó að kosið sé hjá sýslumanni eða 

bæjarfógeta (í Reykjavík borgarfógeta). 
Nú vill skipstjóri sjálfur greiða atkvæði utan kjörfundar og getur ekki náð til annars 

kjörstjóra, og skal þá atkvæðagreiðsla hans vottuð af þeim, er í hans stað gengur á skipinu, 

er hans missir við. 

67. gr. 

Umboðsmenn framboðslista skulu hafa aðgang að skrám þeim sem um getur í 1. mgr. 

66. gr. Þeir skulu og hafa aðgang að skránni um aðsend atkvæði, sbr. 1. mgr. 71. gr. 

68. gr. 

Þegar gengið hefur verið frá fylgibréfinu samkvæmt ákvæðum 66. gr., skal kjósandinn 

láta það með kjörseðlinum áföstum í tilheyrandi umslag og loka því vandlega. Síðan skal rita 

utan á það til hreppstjórans í þeim hreppi eða bæjarfógetans í þeim kaupstað (í Reykjavík 

borgarfógeta) eða kjörstjórnarinnar í þeirri kjördeild, þar sem kjósandinn telur sig standa á 
kjörskrá. Síðan innsiglar kjörstjóri umslagið með lakki og þar til gerðu innsigli. Þó gildir sú 
meðferð ekki um þá atkvæðaseðla, er getur í 2. mgr. 71. gr. Á umslaginu skal þess getið, að í 

því liggi atkvæðaseðill, og skal kjósandinn undirrita þá yfirlýsingu með nafni sínu og 

kjördæmi. Þar skal og greina nafnnúmer kjósanda. 
Stofn kjörblaðsins geymir kjörstjóri.
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69. gr. 

Nú ónýtist kjörseðill hjá kjósanda, og má hann fá annan kjörseðil í stað hins. 

Ónýtta seðilinn ásamt fylgibréfinu skal láta í umslag eins og hina gildu seðla, en á 
umslagið skal skrá, að í því liggi ónýttur atkvæðaseðill, og skal kjósandinn undirrita þá 

yfirlýsingu. Umslagið sendist til undirkjörstjórnar ásamt hinum gildu atkvæðum. 

Gera skal og athugasemd á stofninn um, að kjörseðillinn hafi ónýtst. 

70. gr. 

Kjósandi annast sjálfur og kostar sendingu atkvæðisbréfs síns. Kjörstjóra er þó skylt, ef 

kjósandi óskar þess, að koma bréfinu í póst. 

M. gr. 

Hreppstjórar og bæjarfógetar (í Reykjavík borgarfógeti) innfæra á sérstaka skrá 

atkvæðabréf þau, er þeir veita móttöku, í áframhaldandi töluröð. Skal þess getið við hvert 

bréf, frá hvaða kjósanda það sé, hvenær og af hverjum það hafi verið afhent og hversu það 
er tölusett. Skulu bréf þessi varðveitt í venjulegum atkvæðakassa, innsigluðum af kjörstjóra 

ásamt undirkjörstjórn, og er umboðsmönnum lista heimilt að setja á hann innsigli sín. 

Þeir kjósendur, sem greiða atkvæði hjá hreppstjóra eða bæjarfógeta (borgarfógeta) í 
þeim hreppi eða kaupstað, þar sem þeir standa á kjörskrá, og skilja þar eftir bréf með 
atkvæði sínu, skulu sjálfir láta bréfin í atkvæðakassann. 

Skrá þessa ásamt kassanum með bréfunum sendir hreppstjóri eða bæjarfógeti 
(borgarfógeti) síðan hlutaðeigandi undirkjörstjórn svo tímanlega, að hún sé komin henni í 
hendur, áður en kjörfundur er settur. 

Þau bréf, er koma þar á eftir til kjörstjórnarinnar, en þó áður en atkvæðagreiðslu er 

lokið, skulu tölusett með áframhaldandi töluröð, án þess þó að innfærast á skrána, og skal 

tölu þeirra getið í kjörbókinni. 

Nægjanlegt er að koma bréfi með utankjörfundaratkvæði í einhverja kjördeild þess 

kjördæmis, þar sem hlutaðeigandi kjósandi er á kjörskrá, en þegar svo stendur á, að bréfi er 

komið í aðra kjördeild en þá, þar sem hlutaðeigandi kjósanda hefur borið að kjósa, skal 

undirkjörstjórn geta þess sérstaklega í kjörbókinni og senda slík bréf aðskilin til yfirkjörs- 

tjórnar. 

72. gr. 

Kjósandi getur jafnan krafist þess af hverjum þeim, er varðveitir bréf með atkvæði 

hans, sé það ekki varðveitt í innsigluðum atkvæðakassa, að hann afhendi sér það, allt þar til 

atkvæðið hefur verið tekið gilt af undirkjörstjórn. 

XII. KAFLI 
Atkvæðagreiðsla á kjörfundi. 

73. gr. 

Kjörfund skal setja á kjörstað eigi síðar en kl. 12 á hádegi, en í kaupstöðum kl. 10 
árdegis. Yfirkjörstjórn í kaupstöðum getur þó ákveðið, að kjörfundur skuli hefjast kl. 9 
árdegis. Fullskipuð kjörstjórn skal viðstödd, er kjörfundur er settur. Sé hún ekki öll 

viðstödd, taka varamenn sæti, en séu þeir eigi heldur viðstaddir, kveður sá eða þeir, sem við 

eru úr kjörstjórninni, valinkunnan mann eða menn af kjósendum til að taka sæti í 

kjörstjórninni, og halda þeir sæti sínu, uns hinir koma. 

Sé kjörfundur settur fyrr en kl. 12 á hádegi, skal það auglýst með þeim fyrirvara og á 

þann hátt, sem segir í 19. gr., 2. málsgr.
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TA. gr. 

Á meðan á kosningarathöfninni stendur, má aldrei nema einn úr kjörstjórninni ganga 

út í senn, og felur hann öðrum úr kjörstjórninni verk sitt á meðan. 

7$. gr. 

Kjörstjórnin skal sitja við borð í kjörfundarstofunni. Auk umboðsmanna lista (sbr. 33. 

gr.) má enginn vera inni í kjörfundarstofunni, nema þeir kjósendur, einn á hvern kjörklefa, 

sem eru að greiða atkvæði. 

Athöfnin byrjar með því, að oddviti kjörstjórnar leggur fram seðlaböggul þann, sem 
hann hefur fengið frá yfirkjörstjórn, og skulu allir, sem við eru, gæta þess vel, hvort innsiglin 

eru heil eða böggullinn ber þess merki, að hann hafi verið opnaður. Skal þess getið í 

kjörbókinni og riti kjörstjórn og umboðsmenn undir. Því næst opnar oddviti böggulinn og 

telur seðlana, en meðkjörstjórar og umboðsmenn telja líka. Skal þess gætt, hvort tala 
seðlanna kemur heim við tölu þá, sem tilgreind er í bréfi því, sem yfirkjörstjórn skal láta 

fylgja hverjum seðlaböggli. Þess skal getið í kjörbókinni, og riti kjörstjórn og umboðsmenn 

þar undir. 

76. gr. 

Nú hefur kjörstjórn borist atkvæðakassi með atkvæðum greiddum utan kjörfundar, og 

skal þá athuga á sama hátt og að framan segir, hvort innsigli kassans séu heil og ósködduð. 

Oddviti opnar síðan kassann, og telur kjörstjórnin bréfin og ber þau saman við skrána, sem 
fylgir (sbr. 71. gr.). Skal kjörstjórnin þá þegar bera bréfin saman við kjörskrá en leggur þau 
að öðru leyti til hliðar og varðveitir þau meðan atkvæðagreiðsla fer fram, ásamt þeim 

atkvæðum greiddum utan kjörfundar er henni kunna að hafa borist eða berast meðan á 

atkvæðagreiðslunni stendur. Ef kjósandi er ekki á kjörskrá í kjördeildinni (sveitarfélaginu) 

skal kjörstjórnin kanna hvar kjósandi er á kjörskrá og ef unnt er koma kjörbréfi í rétta 

kjördeild en ella fer um bréfið eins og segir í 5. mgr. 71. gr. 

71. gr. 

Kjörstjórn athugar, hverjir kjósendur, sem standa á kjörskrá, hafa afsalað sér rétti til 

að greiða atkvæði í kjördeildinni í því skyni að greiða atkvæði í annarri kjördeild (sbr. 82. 

gr.), og gerir athugasemd um það við nöfn hlutaðeigenda á kjörskránni og þeim afritum af 

henni, sem notuð eru við atkvæðagreiðsluna. 

78. gr. 

Í kjörfundarstofu svo og annars staðar á kjörstað skal á áberandi stað festa upp 

kosningaleiðbeiningar, er dómsmálaráðuneytið gefur út í því skyni. 

79. gr. 

Dómsmálaráðuneytið sendir yfirkjörstjórnum í tæka tíð nægilega mörg eintök 
leiðbeininga þeirra, er getur í 78. gr., en yfirkjörstjórnir senda þær aftur undirkjörstjórnum. 

80. gr. 

Kjörstjórn skal, áður en atkvæðagreiðsla hefst, skipa til dyravörslu 1 mann eða fleiri, 

sem skiptast á. 
Nú segir kjörstjórn dyraverði til, að atkvæðagreiðsla hefjist, og skal dyravörður þá 

hleypa inn kjósendum, og eigi fleirum í senn en kjörklefar eru margir. 

Sé ágreiningur um, í hverri röð kjósendur komist að, skal röðin á kjörskrá ráða, þannig 

að dyravörður hleypir þeim fyrr inn, sem framar stendur á kjörskrá af þeim, sem gefa sig 
fram.
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$1. gr. 
Er kjósandi kemur inn í kjörfundarstofuna, gengur hann fyrir oddvita, sem fær honum 

einn kjörseðil, ef hann á rétt á að greiða atkvæði samkvæmt kjörskránni. 
Áður en kjósandi fær afhentan kjörseðil, skal hann, ef kjörstjórn óskar þess, sanna 

hver hann er, með því að framvísa nafnskírteini eða á annan fullnægjandi hátt. 

82. gr. 
Engum manni, sem á kjörskrá stendur, má kjörstjórnin meina að greiða atkvæði, nema 

hann samkvæmt athugasemd við nafn hans hafi annaðhvort ekki fengið atkvæðisrétt á 

kjördegi eða þá að hann hefur afsalað sér atkvæðisrétti í þeirri kjördeild og greitt atkvæði 

annars staðar. 
Engum manni, sem ekki stendur á kjörskrá, má kjörstjórn leyfa að greiða atkvæði, 

nema hann sanni með vottorði, að nafn hans standi á kjörskrá í annarri kjördeild innan sama 
kjördæmis og hafi afsalað sér þar kosningarrétti og sé vottorðið gefið af undirkjörstjórn 

þeirrar kjördeildar. Undirkjörstjórn eða oddviti undirkjörstjórnar fyrir hennar hönd, sem 
gefur slíkt vottorð, færir það til bókar í kjörbók undirkjörstjórnar, og fylgja skal það í 
frumriti til yfirkjörstjórnar kjörbók þeirrar kjördeildar, þar sem það er lagt fram og notað, 
enda einnig getið um það í kjörbókinni og nafn og heimili kjósanda tilgreint. Vottorð er 
einnig gilt, sé það undirritað af hreppsnefnd í þeim hreppi, þar sem kjósandi er á kjörskrá, 
eða oddvita fyrir hennar hönd. Ber oddvita að tilkynna undirkjörstjórn kjördeildar fyrir 

kjördag, hvaða kjósendum í kjördeildinni hreppsnefnd hafi gefið vottorð. 

83. gr. 
Þá er kjósandi hefur tekið við kjörseðlinum, sem oddviti afhendir honum, fer kjósandi 

með hann inn í kjörklefann og að borði því, er þar stendur. Á borðinu skulu vera ekki færri 

en 2 venjuleg dökk ritblý, er kjörstjórn lætur í té og sér um, að jafnan séu nægilega vel ydd. 
Þar skal einnig vera spjald jafnstórt kjörseðli með upphleyptum listabókstöfum og 

blindraletri, með glugga framan við hvern staf og vasa á bakhlið þannig að blindir geti 
gegnum gluggann sett kross framan við þann lista, er þeir gefa atkvæði sitt, og á þann hátt 

kosið í einrúmi og án aðstoðar. 

84. gr. 
Kjósandi greiðir atkvæði á þann hátt, að hann markar með ritblýi kross á kjörseðilinn 

fyrir framan bókstaf þess lista, sem hann vill kjósa af þeim, sem í kjöri eru. 

Vilji kjósandi breyta nafnaröð á lista þeim, er hann kýs, setur hann tölustafinn 1 fyrir 

framan það nafn, er hann vill hafa efst, töluna 2 fyrir framan það nafn, sem hann vill hafa 

annað í röðinni, töluna 3 fyrir framan það nafn, sem hann vill hafa það þriðja o. s. frv., að 

svo miklu leyti sem hann vill breyta til. 

Ef kjósandi vill hafna frambjóðanda á þeim lista sem hann kýs strikar hann yfir nafn 

hans. 

85. gr. 

Kjósandi gætir þess, hvernig sem hann kýs, að gera engin merki á kjörseðilinn fram yfir 

það, sem segir í lögum þessum. 

86. gr. 

Kjósandi má ekki hagga neitt við listum, sem hann kýs ekki, hvorki strika yfir nöfn á 

þeim né breyta á þeim nafnaröð. 

87. gr. 

Þegar kjósandi hefur gengið frá seðlinum inni í kjörklefanum samkvæmt framansögðu, 
brýtur hann seðilinn í sama brot, er hann var í, þegar hann tók við honum, svo að letrið snúi
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inn, gengur út úr klefanum og að kjörborðinu, stingur sjálfur seðlinum í atkvæðakassann 
gegnum rifuna á lokinu og gætir þess, að enginn sjái, hvað á seðlinum er. Þess gætir hann 
engu síður, jafnvel þótt hann skili auðum seðli. 

88. gr. 

Ef kjósandi skýrir kjörstjórn frá því, að hann sé eigi fær um að kjósa á fyrirskipaðan 

hátt sakir sjónleysis eða þess, að honum sé hönd ónothæf, skal sá úr kjörstjórninni, er 
kjósandi nefnir til, veita honum aðstoð til þess í kjörklefanum, enda er sá, sem aðstoðina 

veitir, bundinn þagriarheiti um að segja ekki frá því, sem þeim fer þar á milli. Um aðstoðina 

skal bóka í kjörbókina, að tilgreindum ástæðum. Kjörstjórnarmanni er með öllu óheimilt að 
bjóða þeim aðstoð sína, er þarfnast hjálpar samkvæmt grein þessari. 

89. gr. 
Oddviti kjörstjórnar skal hafa fyrir sér frumrit kjörskrárinnar, en meðkjörstjórar hvor 

sitt eftirrit. Meðkjörstjórar gera merki við nafn hvers kjósanda, um leið og hann hefur neytt 

kosningarréttar síns. 

90. gr. 

Aður en fyrsti kjósandi lætur seðil í kassann, skal kjörstjórnin og umboðsmenn gæta 
þess, að kassinn sé tómur, og síðan læsa honum. 

91. gr. 

Láti kjósandi sjá, hvað á seðli hans er, er seðillinn ónýtur, og má ekki leggja hann í 

atkvæðakassann. Ef kjósanda verður þetta á eða ef hann setur skakkt kjörmerki á seðil eða 
seðill krotast hjá honum af vangá, á hann rétt á að fá nýjan kjörseðil. Skal hann þá afhenda 

kjörstjórninni hinn fyrri seðil. 

Þá er kjósandi hefur látið seðilinn í atkvæðakassann, víkur hann út úr kjörfundarsto- 
funni. 

92. gr. 

Kjósandi, sem greitt hefur atkvæði utan kjörfundar vegna ráðgerðra forfalla sem síðan 
reynast ekki fyrir hendi á kjördegi, getur greitt atkvæði á kjörfundi og kemur utankjörfund- 

arseðill hans þá ekki til greina við kosninguna. 

93. gr. 

Atkvæðagreiðslu má ekki slíta fyrr en 8 klukkustundir eru liðnar, frá því að kjörfundur 

hófst, og ekki fyrr en hálf klukkustund er liðin, frá því að kjósandi gaf sig síðast fram. 
Atkvæðagreiðslu má þó slíta, er allir, sem á kjörskrá standa, hafa greitt atkvæði, og eftir 5 
klukkustundir, ef öll kjörstjórnin og umboðsmenn eru sammála um það, enda sé þá hálf 

klukkustund liðin frá því kjósandi gaf sig síðast fram. 

Kjörfundi skal þó eigi slíta síðar en kl. 23 á kjördag. Þeir kjósendur, sem hafa gefið sig 

fram fyrir þann tíma, eiga þó rétt á að greiða atkvæði. 

94. gr. 

Þegar allir viðstaddir kjósendur hafa átt kost á að greiða atkvæði, greiðir kjörstjórnin 

atkvæði á sama hátt og aðrir kjósendur. 

95. gr. 

Að atkvæðagreiðslu lokinni opnar oddviti umslög þeirra bréfa, sem kjörstjórninni hafa 

borist með utankjörfundaratkvæðaseðlum og ekki hafa verið aftur heimt.
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Kjörstjórn og umboðsmenn lista athuga fylgibréfin, bera saman tölusetningu þeirra og 

umslaganna og rannsaka, hvort sá, sem bréfið er frá stendur á kjörskrá, og ef svo er, hvort 

hann hefur greitt atkvæði á kjörfundi. Ef svo reynist, að sá, sem bréfið er frá, standi á 
kjörskrá og eigi rétt á að greiða atkvæði og hafi ekki greitt atkvæði á kjörfundi, setja 

meðkjörstjórar merki við nafn kjósandans á eftirritin af kjörskránni. 

Komi fram umslag með ónýttum seðli (sbr. 69. gr.), skal kjörstjórn athuga fylgibréf og 

leggja það ásamt kjörseðlinum í umslag undir ónýtta seðla, er hún sendir yfirkjörstjórn. 

96. gr. 

Komi það í ljós, að sá, er sent hefur utankjörfundaratkvæði, standi ekki á kjörskrá, eða 

hafi samkvæmt henni ekki rétt til að greiða atkvæði, eða sé búinn að greiða atkvæði, eða hafi 

afsalað sér atkvæðisrétti í þeirri kjördeild (sbr. 82. gr.), eða hafi dáið á undan kjördegi, 

leggur kjörstjórnin fylgibréfið með kjörseðlinum áföstum aftur í umslagið, og kemur það þá 
ekki frekar til greina við kosninguna. Eins skal fara að, ef í umslaginu er eitthvað annað en 

eitt fylgibréf með áföstum kjörseðli, eða umslag og fylgibréf er ekki tölusett sömu tölu, eða 

ef sjáanlegt er, að ekki hafi verið notuð hin fyrirskipuðu kjörgögn, er dómsmálaráðuneytið 
hefur látið gera, eða ekki hefur verið farið eftir reglum þeim við atkvæðagreiðsluna, sem 
settar eru í þessum lögum. 

Nú berast fleiri en eitt atkvæði greidd utan kjörfundar frá hinum sama kjósanda (sbr. 

32. og 64. gr.), og skal þá aðeins hið síðast greidda atkvæði koma til greina. 

97. gr. 

Nú verður ágreiningur innan kjörstjórnar eða milli kjörstjórnar og umboðsmanns lista 
um það, hvort utankjörfundaratkvæði sé gilt eða ógilt, og skal þá bóka nákvæmlega í 
kjörbókina, í hverju ágreiningurinn er fólginn, og leggja atkvæðið, þ. e. fylgibréfið með 
áföstum kjörseðlinum, aftur í umslagið og senda það til úrskurðar yfirkjörstjórnar. 

98. gr. 

Þá utankjörfundarkjörseðla, sem enginn ágreiningur er um, að gildir séu, rífur 

kjörstjórn frá fylgibréfunum, gætir þess vandlega, að þeir opnist ekki né skaddist og lætur þá 
í atkvæðakassann. 

99. gr. 
Umboðsmenn lista eiga rétt á að gæta þess, að kjörstjórn og kjósendur hegði sér lögum 

samkvæmt við kosningarathöfnina, og má hver þeirra átelja við kjörstjórnina það, er honum 
þykir áfátt. 

Nú þykir umboðsmanni eitthvað ólöglegt við kosningarathöfnina og fær það ekki 

leiðrétt, og á hann þá rétt á að fá ágreiningsálitið bókað þegar í stað í kjörbókina, og sker 

Alþingi úr því síðar, hver áhrif það skuli hafa á kosninguna. 

Neiti kjörstjórn að bóka eitthvað fyrir umboðsmann áhrærandi kosningargerðina, á 

hann rétt á að bóka það sjálfur, og riti hann nafn sitt undir. 

100. gr. 

Þá er atkvæðagreiðslu er slitið og utankjörfundaratkvæðaseðlar þeir, er gildir hafa verið 

teknir, hafa verið látnir í atkvæðakassann, skal oddviti jafnskjótt ganga frá í umslagi sér 

öllum þeim seðlum, sem ónýttir hafa verið (sbr. 69. og 91. gr.), í öðru umslagi öllum þeim 
utankjörfundaratkvæðum, sem ágreiningur er um (sbr. 97. gr.), og í hinu þriðja öllum þeim 

seðlum, sem afgangs eru ónotaðir. Þegar umslögunum hefur verið lokað, skal ganga frá 
þeim öllum þremur ásamt lyklinum að atkvæðakassanum í aðalumslaginu og loka því. Til
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þess skal nota umslög þau, sem yfirkjörstjórn hefur sent í þessu skyni. Því næst skal oddviti, 

er bókun er lokið og kjörbókin hefur verið undirrituð af kjörstjórninni og umboðsmönnum 
lista, ef viðstaddir eru, ganga frá öllu saman, atkvæðakassa, aðalumslagi og kjörbók eða 

afriti úr kjörbók, sem undirritað er af kjörstjórninni og umboðsmönnum lista, ef þeir hafa 

verið viðstaddir, í strigapoka þeim, er atkvæðakassanum fylgir, binda vandlega fyrir með 

snæri eða sterku seglgarni, sem ekki eru hnútar á, og setja innsigli kjörstjórnarinnar á 
fyrirbandið sem næst hnútnum. Umboðsmenn eiga rétt á að setja innsigli sín á enda 
fyrirbandsins. Pokann skal merkja til yfirkjörstjórnar og senda henni þegar í stað í pósti, ef 
ferð fellur þá þegar, en annars með áreiðanlegum sendimanni. Skal yfirkjörstjórn gefa 

viðurkenningu fyrir móttöku. 
Eftir að kjörstjórn hefur gengið frá kjörgögnum samkvæmt fyrirmælum þessarar 

greinar, mega hin innsigluðu kjörgögn og innsigli kjörstjórnar eigi vera í vörslu sama manns. 

101. gr. 
Ef yfirkjörstjórn er viðstödd á kjörstað og talning atkvæða fer fram samstundis, má 

undirkjörstjórn afhenda yfirkjörstjórn atkvæðakassann óinnsiglaðan, að viðstöddum um- 
boðsmönnum lista. 

Um leið og kosningu er lokið og kjörstjórn hefur unnið nauðsynlegar skýrslur úr 
kjörskránni, sendir hún kjörskráreintök þau, sem notuð voru við kosninguna, í innsigluðum 
umbúðum til yfirkjörstjórnar. Að lokinni atkvæðatalningu býr yfirkjörstjórn um kjörskrárn- 

ar í innsigluðum umbúðum og sendir þær dómsmálaráðuneytinu, sem geymir kjörskrárnar í 

tvö ár, en að því búnu skal brenna þær. 

XIII. KAFLI 
Kosningaúrslit í kjördæmum. 

102. gr. 

Yfirkjörstjórn skal með nægum fyrirvara á undan kosningum auglýsa stund og stað, þá 

er hún komi saman til að opna atkvæðakassana og telja atkvæðin. Undirkjörstjórnum er 
skylt að sjá um, að þá séu atkvæðakassarnir og þau kjörgögn, sem þeim eiga að fylgja, 

komin í hendur yfirkjörstjórnar, nema gild forföll banni. Ætíð skal talning fara fram svo 

fljótt sem verða má, að dómi yfirkjörstjórnar. 

Sé kosningu frestað samkvæmt 120. gr. má talning atkvæða aldrei fara fram fyrr en 

kosningu er hvarvetna lokið. 

103. gr. 

Talning atkvæða skal fara fram fyrir opnum dyrum, svo að kjósendum gefist kostur á að 

vera við, eftir því sem húsrúm leyfir. 

Nú eru umboðsmenn lista eigi viðstaddir talningu, og skal yfirkjörstjórn þá kveðja 

valinkunna menn úr sömu stjórnmálasamtökum, ef unnt er, til að gæta réttar af hendi 

listans. 

104. gr. 

Í viðurvist þessara manna opnar svo yfirkjörstjórn atkvæðasendingarnar úr hverri 
kjördeild kjördæmisins eftir að þeim hefur verið gefinn kostur á að sannfærast um að öll 
innsigli séu ósködduð. Hafi yfirkjörstjórn borist bréf með utankjörfundaratkvæði skv. 5. 

mgr. 71. gr. skal fara með það eins og segir í 95. gr. Jafnótt og hver atkvæðakassi er opnaður 
skal seðlum þeim, sem í honum eru, óskoðuðum hellt í hæfilegt tómt ílát með loki yfir, en 

gæta skal þess að seðlar úr einstökum kjördeildum blandist vel saman. 

Kjörseðlar skulu síðan teknir úr ílátinu, að viðstöddum umboðsmönnum lista, flokkaðir 

eftir listabókstöfum sem við er merkt á hverjum seðli og taldir undir stjórn yfirkjörstjórnar. 

Heimilt er að hefja flokkun atkvæða og undirbúa talningu þeirra fyrir luktum dyrum 

áður en kjörfundi lýkur.
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105. gr. 

Atkvæði skal meta ógilt: 
Ef kjörseðill er auður. 
Ef ekki verður séð, við hvern lista er merkt, eða ef ekki verður séð með vissu, hvort 

það, sem stendur á utankjörfundarseðli, getur átt við nokkurn af listum, sem í kjöri eru. 

3. Ef merkt er við fleiri listabókstafi en einn, eða tölumerkt nöfn á fleiri listum en einum 

eða skrifaður fleiri en einn listabókstafur á utankjörfundarseðil. 
4. Ef áletrun er á kjörseðli fram yfir það, sem fyrir er mælt, eða annarleg merki, sem ætla 

má, að sett séu af ásettu ráði til að gera seðilinn auðkennilegan, eða ef eitthvað er innan 

í utankjörfundarseðli, sem ætla má að hafi verið sett þar í því skyni. 
5. Ef kjörseðill er annar en kjörstjórn eða kjörstjóri hefur löglega afhent. 

Þr
 

106. gr. 

Atkvæði skal ekki meta ógilt, þó að gallað sé, ef greinilegt er, hvernig það á að falla, 
nema augljóslega komi í bága við framangreind ákvæði. Þannig skal taka gilt atkvæði, þó að 

ekki sé merkt framan við listabókstafinn, en t.d. aftan við hann, þó að kross sé ólögulegur, 

þó að á utankjörfundarseðli orðið listi fylgi listabókstaf að óþörfu, þó að í stað listabókstafs 
standi heiti stjórnmálasamtaka o.s.frv. 

Lista í kjördæmi telst atkvæði, þó að láðst hafi að merkja við listabókstaf, ef nafn eða 

nöfn á honum eru tölusett eða krossað við nafn, enda séu ekki aðrir gallar á. 

107. gr. 
Utankjörfundaratkvæði, greitt lista fyrir breytingu á honum samkvæmt 32. gr., skal 

teljast greitt listanum þannig breyttum. 

108. gr. 

Nú kemur yfirkjörstjórn og umboðsmönnum lista saman um, að einhver kjörseðill sé 
ógildur, og skal hann þá ógildan telja. Verði ágreiningur meðal kjörstjórnar um gildi 
kjörseðils, skal afl atkvæða ráða úrslitum. 

Úrskurða skal ágreiningsseðla jafnóðum og þeir koma fyrir og stöðva talningu atkvæða, 

uns úrskurður er felldur. 
Nú verður ágreiningur milli kjörstjórnar og einhvers umboðsmanns um það, hvort 

kjörseðill sé gildur eða ógildur, og skal þá leggja þá seðla í tvö sérstök umslög, í annað þá 
seðla, sem kjörstjórn hefur úrskurðað gilda, og í hitt þá seðla, sem hún hefur úrskurðað 

ógilda. 
Þá er allir kjörseðlar eru upplesnir og atkvæðin skráð, telur yfirkjörstjórn atkvæðin 

saman með nákvæmu eftirliti umboðsmanna, og skal þess gætt, að samtölu atkvæða beri 

saman við tölu þeirra, sem atkvæði hafa greitt samtals í kjördæminu samkvæmt skýrslum 

undirkjörstjórna, og að allt komi heim við samtölu afgangsseðla. 
Umslögunum með ágreiningsseðlunum skal því næst loka með innsigli yfirkjörstjórnar, 

og eiga umboðsmenn lista rétt á að setja einnig fyrir þau innsigli sín. Yfirkjörstjórn sendir 

dómsmálaráðuneytinu eftirrit af gerðabók sinni viðvíkjandi kosningunni ásamt ágreinings- 

seðlunum, sem dómsmálaráðuneytið leggur fyrir Alþingi í þingbyrjun með sömu ummerkj- 

um sem það tók við þeim. 

109. gr. 

Í kjördæmi skal telja öll atkvæði sem hver listi hefur hlotið, og er þá fundin atkvæðatala 

hvers lista. Enn fremur skal yfirkjörstjórn telja atkvæði hvers frambjóðanda í hvert sæti 

listans, sbr. 2. mgr. 115. gr. 

Yfirkjörstjórn skal tafarlaust senda landskjörstjórn skýrslu um atkvæðatölur. Skal þar 

tilgreina hvernig atkvæði hafa fallið á hvern lista fyrir sig og atkvæðatölur hvers
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frambjóðanda. Enn fremur tölu kjósenda á kjörskrá. Landskjörstjórn lætur yfirkjörstjórn- 

um í té eyðublöð undir þessar skýrslur. 

Sé atkvæðasending frá einhverri kjördeild ekki komin til yfirkjörstjórnar á þeim tíma 
sem nefndur er í 102. gr. skal yfirkjörstjórn eigi að síður opna atkvæðakassa og önnur 

kjörgögn á þeim tíma sem auglýstur hafði verið. Yfirkjörstjórn sendir þó ekki skýrslur sínar 
um atkvæðatölur til landskjörstjórnar samkvæmt 2. mgr. fyrr en talin hafa verið atkvæði úr 
sendingunni sem vantaði. En auglýsa skal umboðsmönnum lista, eftir því sem auðið er, 

hvenær sendingin verður opnuð til þess að þeir eigi kost á að vera viðstaddir. 

XIV. KAFLI 
Úthlutun þingsæta. 

110. gr. 

Þegar landskjörstjórn hafa borist allar skýrslur um kosningaúrslit í kjördæmum eftir 

almennar alþingiskosningar (sbr. 109. gr.) skal hún koma saman til að úthluta þingsætum. 

Landskjörstjórn auglýsir með hæfilegum fyrirvara hvar og hvenær hún kemur saman í þessu 

skyni svo að umboðsmönnum gefist kostur á að vera viðstaddir (sbr. 34. gr.). 

111. gr. 

Úthlutun þingsæta skv. kosningaúrslitum í kjördæmum. 

Þingsætum hvers kjördæmis skv. a- og b-lið fyrri mgr. $. gr. skal í fyrstu úthluta sem hér 
segir: 

1. Deila skal tölu gildra atkvæða í hverju kjördæmi með þingsætatölu þess og kallast 

útkoman kjördæmistala. Brot úr heilli tölu skal fella niður. 

2. Fyrst skal úthluta þingsæti þeim lista sem flest atkvæði hefur hlotið. Frá atkvæðum hans 

skal síðan draga kjördæmistöluna. Næst hlýtur sá listi þingsæti sem nú hefur hæsta 
atkvæðatölu o.s.frv. Með atkvæðatölu lista er átt við atkvæði sem listinn hlaut að 

frádreginni kjördæmistölu svo oft sem hann hefur hlotið þingsæti. 
3. Úthluta skal skv. ákvæðum þessarar greinar svo mörgum þingsætum að nemi % af 

þingsætatölu kjördæmisins. Ef þá stendur á broti skal velja næstu heila tölu fyrir ofan. 

Nú hefur sá listi, sem fæst atkvæði hlaut, færri atkvæði en nemur %3 kjördæmistölunnar 

og á hann þá ekki tilkall til þingsætis skv. þessari grein. Skal þá draga atkvæði listans frá 
gildum atkvæðum í kjördæminu og reikna kjördæmistöluna að nýju. Eigi ákvæði þessarar 
mgr. þá við þann lista, sem næstfæst atkvæði hlaut, skal beita því á ný, og svo oft sem þarf. 

Ákvörðun kjördæmistölu með þessum hætti skal lokið áður en úthlutun þingsæta skv. fyrri 

mgr. hefst. 

112. gr. 

Skipting óráðstafaðra þingsæta. 

Þingsætum skv. 5. gr., sem hefur ekki enn verið úthlutað til lista, skal skipta milli 
landsframboða samkvæmt ákvæðum þessarar greinar. Við þá skiptingu koma til álita þau 

landsframboð ein sem hlotið hafa þingsæti skv. 111. gr. 

Til þess að finna hvernig skipta ber þingsætum skv. fyrri mgr. þessarar greinar milli 

landsframboða skal fara þannig að: 
1. Atkvæðum þeim, sem greidd hafa verið hverju landsframboði, skal deila með tölu sem 

er1,2,30.s.frv. hærri en tala þeirra þingsæta sem það hefur þegar hlotið skv. ákvæðum 

111. gr. Útkomutölurnar eru skráðar fyrir hvert framboð. 

2. Þá skal úthluta þingsætum til landsframboða, einu í senn. Fyrst fer sæti til þess 

landsframboðs sem hæsta útkomutölu hefur. Þá tölu skal síðan fella niður. Næst fer 

þingsæti til þess landsframboðs sem nú hefur hæsta útkomutölu o.s.frv. uns öllum 

þingsætum hefur verið úthlutað. A 18
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113. gr. 

Úthlutun þingsæta skv. kosningaúrslitum á landinu öllu. 
Listar sem til álita koma. Við úthlutun þingsæta, sem hefur verið skipt á milli 

landsframboða skv. 112. gr., koma til álita þeir listar einir sem hlotið hafa atkvæði sem nema 
a.m.k. þriðjungi kjördæmistölu eins og hún var fyrst reiknuð skv. 111. gr. Þá skal einungis 
ráðstafa þingsæti í kjördæmi sem hefur ekki þegar hlotið fulla þingsætatölu. 

Ákvörðun kjördæmistölu. Kjördæmistölu skal einungis miða við þá lista sem til álita 
koma við frekari úthlutun þingsæta skv. þessari grein. Í því skyni skal fylgja eftirfarandi 

reglum: 

a. Áður en úthlutun hefst skal reikna kjördæmistölur að nýju og nú að frádregnum 

atkvæðum og þingsætum þeirra lista sem ekki eiga rétt til sæta skv. þessari grein. 
b. Finna skal atkvæðatölu lista við frekari úthlutun með því að draga frá atkvæðum hans 

hina nýju kjördæmistölu skv. a-lið svo oft sem listinn hefur hlotið þingsæti. 

c. Þegar þingsæti er úthlutað til lista skv. þessari grein skal lækka atkvæðatölu hans sem 

nemur kjördæmistölu hverju sinni. 

d. Kjördæmistölur og atkvæðatölur lista, sbr. a- og b-lið, skal reikna að nýju jafnóðum og 
hvert landsframboð hlýtur fulla tölu þingsæta. 
Áfangar við úthlutun þingsæta. Þingsætum skv. þessari grein skal úthluta í fjórum 

áföngum. Úthluta skal sæti hverju sinni til þess lista sem hefur hæst hlutfall atkvæðatölu af 

kjördæmistölu. Halda skal áfram úthlutun innan hvers áfanga svo lengi sem unnt er og ljúka 

henni og ákvörðun kjördæmistölu, ef þörf krefur, áður en úthlutun samkvæmt næsta áfanga 

hefst. 

1. áfangi: Fyrst skal úthluta þingsætum til lista með atkvæðatölu sem nemur % af 

kjördæmistölu eða meira. Þessum áfanga lýkur jafnskjótt og ekki finnast fleiri slíkar 

atkvæðatölur, enda hafi ákvæði d-liðar 2. mgr. áður verið beitt ef við á. 

2. áfangi: Næst skal ráðstafa einu þingsæti, ef unnt er, til hvers kjördæmis sem ekki hlaut 

úthlutun í fyrsta áfanga. Í þessum áfanga skal þó ganga fram hjá lista hafi hann ekki 

fengið a.m.k. 7% gildra atkvæða í kjördæmi sínu. 

áfangi: Þá skal ljúka úthlutun í öllum kjördæmum. 

4. áfangi: Loks skal úthluta þingsæti skv. c-lið fyrri mgr. 5. gr. Kemur það í hlut þess 

landsframboðs sem nú skortir þingsæti að lokinni skiptingu sæta skv. 112. gr. Skal 

úthluta sætinu skv. stafliðum a-e: 

a. Finna skal hvað atkvæði þeirra lista, sem til greina koma, sbr. 1. mgr., nema hárri 

hlutfallstölu af kjördæmistölu eins og hún var fyrst reiknuð skv. þessari grein. 

b. Hlutfallstölurnar skal leggja saman og deila samtölu þeirra með tölu þingsæta sem 

landsframboðið á að fá skv. 111. og 112. gr. og nefnist útkoman meðalhlutfall. 

c. Ákvarða skal nýja kjördæmistölu í þessum áfanga með því að margfalda kjördæmis- 

tölu skv. a-lið með meðalhlutfalli. 

d. Reikna skal listunum atkvæðatölur að nýju. Er það gert með því að draga frá 

atkvæðum hvers lista kjördæmistölu skv. c-lið, jafnoft og listinn hefur hlotið 

þingsæti. 

e. Þingsætinu skal úthluta þeim lista framboðsins sem nú hefur hæst hlutfall atkvæða- 
tölu af kjördæmistölu skv. c-lið. Telst það til þess kjördæmis þar sem sá listi var 

boðinn fram. 

= 

114. gr. 

Takist ekki að fylla tölu þingsæta í kjördæmi með ákvæðum 3. tölul. 3. mgr. 113. gr. 

skal ljúka úthlutun í hverju slíku kjördæmi eftir reglum 1. og 2. tölul. 111. gr. þrátt fyrir 

skiptingu þingsæta skv. 112. gr. Uthluta skal þingsæti skv. c-lið fyrri mgr. S. gr. til eins þeirra



16. október 1987 273 Nr. 80 

landsframboða sem nú skortir þingsæti. Ákvarða skal hlutfallstölur fyrir hvert landsframboð 
um sig samkvæmt ákvæðum a- til e-liðar 4. tölul. 3. mgr. 113. gr. Hlýtur sá listi sætið sem þá 
hefur hæsta hlutfallstölu. 

Ef tvær eða fleiri tölur eru jafnháar þegar að þeim kemur við úthlutun skv. þessum 

kafla skal hluta um röð þeirra. 
Nú eru of fá nöfn á lista til þess að unnt sé að ljúka úthlutun til hans skv. þessum kafla 

og skal þá ganga fram hjá þeim lista. 

Ef einungis einn listi er í kjöri hlýtur hann öll þingsæti kjördæmisins. 

115. gr. 

Til þess að finna hverjir frambjóðendur hafa náð kosningu á hverjum lista í kjördæmi 

skal reikna frambjóðendum atkvæðatölu á þennan hátt: 

Yfirkjörstjórn tekur saman þá kjörseðla þar sem engin breyting hefur verið gerð á 

listanum. Þar telst efsta nafn listans vera í fyrsta sæti, næsta nafn í öðru sæti o. s. frv. Næst 

tekur yfirkjörstjórn alla þá kjörseðla þar sem kjósendur hafa gert einhverjar breytingar á 

röð frambjóðenda og telur atkvæði hvers frambjóðanda í hvert sæti listans. 
Landskjörstjórn skal raða nöfnum frambjóðenda á hverjum lista þannig að sá, sem 

hlotið hefur flest atkvæði í 1. sæti, samkvæmt næstu málsgrein hér á undan, hlýtur það sæti. 

Sá frambjóðandi, að þessum slepptum, sem hlotið hefur flest atkvæði í 1. og 2. sæti 

samanlagt, hlýtur 2. sætið o. s. frv. uns raðað hefur verið í sæti svo mörgum frambjóðendum 
listans að ljóst sé hverjir teljast þingmenn hans í kjördæminu og hverjir varaþingmenn. 

Framboðslisti í kjördæmi, sem hlotið hefur þingmann eða þingmenn kjörna, hefur rétt 
til jafnmargra varaþingmanna meðan nöfn endast á listanum. 

116. gr. 
Þegar landskjörstjórn hefur úthlutað þingsætum skv. 111.-115. gr. skal hún tafarlaust fá 

hinum kjörnu þingmönnum og að svo stöddu jafnmörgum varaþingmönnum kjörbréf, samið 
skv. fyrirmynd er dómsmálaráðuneytið segir fyrir um, og senda ráðuneytinu tilkynningu um 

úrslit kosninganna. Birta skal nöfn hinna kjörnu þingmanna í B-deild Stjórnartíðinda. 

117. gr. 

Landskjörstjórn sendir Hagstofunni skýrslu um kosninguna ritaða á eyðublað er 

Hagstofan lætur í té. 

118. gr. 

Nú er ágreiningur milli umboðsmanna stjórnmálasamtaka, sem þátt hafa tekið í 

alþingiskosningum, og landskjörstjórnar um felldan úrskurð, og eiga þá umboðsmenn rétt á 

að fá bókaðan ágreining sinn í gerðabók landskjörstjórnar. Landskjörstjórn sendir 

dómsmálaráðuneytinu eftirrit af gerðabók sinni um úthlutun þingsæta svo og skýrslur þær og 

skilríki frá yfirkjörstjórnum, sem ágreiningur kann að vera um, en dómsmálaráðuneytið 

leggur það fyrir Alþingi í þingbyrjun með sömu ummerkjum og það tók við því. 

119. gr. 

Nú hefur Alþingi úrskurðað -— eftir almennar alþingiskosningar — að kosning einhvers 

lista sé ógild og uppkosning hefur farið fram (sbr. 128. og 129. gr.) og skal þá 
landskjörstjórn endurúthluta þingsætum í kjördæmi þar sem uppkosning hefur farið fram 

skv. 111. gr. og úthluta þingsætum að nýju skv. 112. og 113. gr. Fyrri úthlutun fellur þá úr 
gildi.
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XV. KAFLI 
Kosningum frestað, uppkosningar og kosningar eftir þingrof. 

120. gr. 

Nú ferst kosning fyrir í einhverri kjördeild á hinum ákveðna degi sökum óveðurs eða af 
öðrum óviðráðanlegum orsökum, og kveður þá undirkjörstjórn innan viku til kjörfundar að 

nýju. Í kaupstöðum og kauptúnum skal birta fundarboðið á sama hátt og venja er þar að 
birta opinberar auglýsingar, en í sveitum skal senda það gagngert á hvert heimili. 

Farist kosning fyrir, af því að kjörseðlasending kemur eigi til skila, skal undirkjörstjórn 
tafarlaust tilkynna það yfirkjörstjórn, sem endurnýjar sendinguna svo fljótt sem verða má. 

Undirkjörstjórn kveður síðan til kjörfundar að nýju á þann hátt, sem fyrir er mælt í 1. 

málsgr. þessarar greinar. 
Undirkjörstjórn getur frestað kosningu í kjördeild, eftir að hún er hafin, ef hún telur 

óviðráðanlegar ástæður eins og óveður hindra það, að kosning geti fram haldið, og allir 
kjörstjórnarmenn eru sammála um frestunina, enda komi til samþykki yfirkjörstjórnar. Í 

kaupstöðum, þar sem kjördeildir eru fleiri en ein, kemur yfirkjörstjórn kaupstaðar í stað 
undirkjörstjórna. Yfirkjörstjórn í Reykjavík tekur ákvörðun um frestun kosninga þar. Hafi 
kosningu verið frestað, ber að kveðja til kjörfundar að nýju með sama hætti og segir í 1. 

málsgr. þessarar greinar. 

Þegar kosningu hefur verið frestað, skal í öllu svo að farið sem fyrir er mælt í 100. gr., 
eftir því sem við á, að því viðbættu, að kjörskráin og þau eftirrit hennar, sem kjörstjórnin 

hefur haft til afnota, skulu lögð með öðrum kjörgögnum í poka þann, sem innsiglaður er. 

Eftir að kjörfundur er settur hinn síðari kjördag, opnar kjörstjórn hinn innsiglaða poka og 

umslög, sem í honum eru, í viðurvist frambjóðenda eða umboðsmanna þeirra. Sé 

frambjóðandi eigi mættur eða umboðsmaður hans, kveður hún til valinkunnan mann að 
vera umboðsmaður frambjóðanda. Sé eigi unnt að fullnægja þessu ákvæði, má þó rjúfa 

innsigli, opna umslögin og hefja kosningu, þegar klukkustund er liðin frá setningu 
kjörfundar. Um hinn síðari kjördag gilda ákvæði XII. kafla laganna, eftir því sem við á. 

Komi atkvæðasending frá kjördeild ekki til skila til yfirkjörstjórnar, en kosning hefur 

farið fram, lætur yfirkjörstjórn nýja kosningu fara fram í kjördeildinni, og fer um hana að 
öllu á sama hátt og fyrr segir. 

121. gr. 

Nú verður uppkosning nauðsynleg fyrir það, að kosning er úrskurðuð ógild samkvæmt 
46. gr. stjórnarskrárinnar, sbr. 128. og 129. gr. þessara laga, og skal þá dómsmálaráðuneytið 

með auglýsingu í Lögbirtingablaðinu kveðja til nýrra kosninga í kjördæmi og ákveða 

kjördag, svo fljótt sem því verður við komið, og eigi síðar en innan mánaðar. 

Kosningu og kjördag skal tilkynna yfirkjörstjórn í tæka tíð, svo að hún geti sent 

undirkjörstjórnum lögboðin kjörgögn. 

Að öðru leyti fer kosning fram samkvæmt fyrirmælum þessara laga. 

122. gr. 

Nú er þing rofið og boðað til nýrra kosninga, og ákveður forseti þá kjördag, sem skal 

tilkynna yfirkjörstjórnum í tæka tíð, svo að þær geti sent undirkjörstjórnum lögboðin 

kjörgögn. Að öðru leyti fara þessar kosningar fram samkvæmt fyrirmælum þessara laga. 

XVI. KAFLI 
Skil á utankjörfundarkjörgögnum. 

123. gr. 

Hreppstjórar og skipstjórar skulu tafarlaust eftir kjördag senda bæjarfógeta þeim eða 

sýslumanni (í Reykjavík borgarfógeta), sem þeir hafa fengið kjörgögn hjá, öll ónotuð
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kjörblöð með tilheyrandi umslögum svo og stofna af notuðum kjörblöðum. Hafi kjörblað 
eða umslag glatast, skal þess getið sérstaklega og umslag eða kjörblað, tölusett sömu tölu, 
sent með. Skal hlutaðeigandi sýslumaður eða bæjarfógeti (í Reykjavík borgarfógeti) ganga 
stranglega eftir því, að skil þessara kjörstjóra utan kjörfunda séu svo greinileg, að séð verði 

með fullri vissu, til hvers hvert einasta kjörblað með tilheyrandi umslagi, sem ekki er skilað 

aftur, hefur verið notað. 
Sýslumenn og bæjarfógetar (í Reykjavík borgarfógeti) senda síðan dómsmálaráðu- 

neytinu afrit bóka þeirra, sem þeir halda yfir kjörgögnin (sbr. 46. gr.), ásamt skilagrein yfir 
notuð kjörgögn og skýrslu um það, sem ónotað er. Skulu sýslumenn og bæjarfógetar (í 
Reykjavík borgarfógeti) varðveita hin ónotuðu kjörgögn til notkunar við uppkosningar, er 

fyrir kunna að koma. En fyrir hverjar almennar kosningar skulu þeir senda 

dómsmálaráðuneytinu eftirstöðvar kjörgagna og gera grein fyrir því, sem notað hefur verið, 

ef nokkuð er. Dómsmálaráðuneytið skal ganga stranglega eftir glöggum skilum af hendi 

bæjarfógeta og sýslumanna (í Reykjavík borgarfógeta). 

Sendiráð og ræðismannsskrifstofur skulu strax að afstöðnum hverjum kosningum senda 

dómsmálaráðuneytinu fyrir milligöngu utanríkisráðuneytisins skilagrein yfir notuð kjörgögn 

ásamt skýrslu um það, sem ónotað er. Hin ónotuðu kjörgögn skulu fylgja skýrslunni. 

124. gr. 

Yfirkjörstjórnir skulu þegar að lokinni atkvæðatalningu taka alla utankjörfundarseðla, 

aðra en þá, sem ágreiningur kann að vera um og teknir hafa verið frá samkvæmt ákvæðum 

108. gr., búa um þá í sterku umslagi eða umbúðapappír, innsigla bréfið eða böggulinn 

vandlega og senda til sýslumanna þeirra eða bæjarfógeta, sem úthlutuðu utankjörstaða- 

gögnum í kjördæminu (í Reykjavík borgarfógeta). Geta skal þess með greinilegri áritun, að í 

bréfinu eða bögglinum séu notaðir utankjörfundarseðlar og frá hvaða kosningu. 
Sýslumenn og bæjarfógetar (í Reykjavík borgarfógeti) skulu geyma þessi bréf og böggla 

óopnaða í tvö ár, og hafi kjörseðlanna þá ekki verið krafist af rannsóknardómara í sakamáli 

út af grun um atkvæðafölsun, skal brenna þá í óhreyfðum umbúðum. 

XVII. KAFLI 
Óleyfilegur kosningaáróður og kosningaspjöll. 

125. gr. 

Það er óleyfilegur kosningaáróður og kosningaspjöll: 

1. Að safna undirskriftum undir áskoranir um framboð til þingmennsku eða loforð um 

kjörfylgi svo og að undirskrifa slíkar áskoranir fram yfir það, sem tekið er fram um 
meðmælendur með framboðslistum í 27. gr. Þó er stjórnmálafélagi, sem gert hefur 
ályktun um áskorun um framboð til þingmennsku innan héraðs, heimilt að koma 

ályktuninni á framfæri. 

2. Að safna undirskriftum um stuðning eða andstöðu við ákveðin málefni, sem heyra eða 
heyrt geta undir valdsvið Alþingis, eftir að almennar alþingiskosningar hafa verið 
ákveðnar. 

3. Að bera á mann fé eða fríðindi til að hafa áhrif á, hvort hann greiðir atkvæði eða hvernig 
hann greiðir atkvæði, að svipta mann eða ógna manni með sviptingu atvinnu eða 
hlunninda í sama skyni, að heita á mann fé eða fríðindum, ef kosning fari svo eða svo, að 

torvelda hjúi sínu eða öðrum, sem menn hafa yfir að segja, sókn á kjörfund eða til 

utankjörfundarkjörstaðar svo og að beita þvingunarráðstöfunum í sambandi við 
kosningar. 

4. Að reyna að hafa áhrif á atkvæðagreiðslu, hvort heldur er með ræðuhöldum, 
prentuðum eða skriflegum ávörpum eða auglýsingum, með því að bera eða hafa uppi
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merki stjórnmálasamtaka, merki lista eða önnur slík auðkenni á sjálfum kjörstaðnum, 

þ. e. í kjörfundarstofu, kjörklefa eða annars staðar í eða á þeim húsakynnum, þar sem 

kosning fer fram, svo og í næsta nágrenni. 

5. Að hafa merki stjórnmálasamtaka, merki lista eða önnur slík auðkenni á bifreiðum, 

meðan kjörfundur stendur yfir, svo og að nota gjallarhorn til áróðurs á sama tíma. 
6. Að gefa ónákvæmar eða villandi upplýsingar um sig eða aðra, svo sem um nafn, aldur, 

búsetu í landinu, heimilisfang eða annað, sem leiðir eða leitt getur til þess, að maður 

verði settur á kjörskrá, sem ekki á rétt á að vera þar, eða maður ekki settur á kjörskrá 

eða tekinn út af kjörskrá, sem á rétt á að vera þar, eða maður verði látinn greiða 

atkvæði í stað annars manns, er stendur á kjörskrá, eða fyrr en manni ber samkvæmt 

kjörskránni. 

Hér undir heyrir sérstaklega, ef maður telur sig til málamynda eiga lögheimili í 
kjördæmi, aðeins til þess að verða settur þar á kjörskrá. 

7. Að gefa út villandi kosningaleiðbeiningar. 

8. Að rangfæra atkvæðagreiðslu, hvort heldur er með því að eyðileggja eða breyta 
atkvæði, sem greitt hefur verið, eða á annan hátt. 

XVIII. KAFLI 
Kosningakærur. 

126. gr. 

Nú kærir einhver kjósandi, að þingmann þann, er kosningu hlaut, skorti einhver 

kjörgengisskilyrði eða að framboðslisti hafi verið ólöglega framboðinn eða kosinn, svo að 

Ógilda beri kosninguna, og skal hann þá innan 4 vikna, frá því að kosningaúrslit voru auglýst, 
en þó áður en næsta Alþingi kemur saman, senda dómsmálaráðuneytinu kæru í tveimur 

samritum. Dómsmálaráðuneytið sendir þegar í stað umboðsmönnum framboðslistans annað 

samritið, en hitt skal lagt fyrir Alþingi þegar í þingbyrjun. 

127. gr. 
Kærum út af brotum á lögum þessum, að svo miklu leyti sem þau heyra ekki undir 

úrskurð hreppsnefnda og bæjarstjórna, kjörstjórna eða Alþingis, skal beina til dóms- 

málaráðuneytisins, og fer um málareksturinn að hætti opinberra mála með þeirri undan- 

tekningu, er getur í 24. gr. 

Enginn kjósandi, sem greitt hefur atkvæði við kosningar til Alþingis, skal skyldur að 

skýra frá því fyrir rétti í nokkru máli, hvernig hann hefur greitt atkvæði. 

XIX. KAFLI 
Úrskurður Alþingis um gildi kosninga. 

128. gr. 
Ef Alþingi berst kæra um, að nýkosinn þingmann skorti skilyrði fyrir kjörgengi eða sé á 

annan hátt ólöglega framboðinn eða kosinn, rannsakar það kæruna og fellir úrskurð um 

hana, jafnframt því sem það rannsakar kjörbréf hvers nýkosins þingmanns ásamt gögnum 

þeim, er Alþingi berast frá landskjörstjórn og yfirkjörstjórn viðvíkjandi kosningu hans, og 

úrskurðar um gildi kosningarinnar á þann hátt, sem nánar er fyrir mælt í þingsköpum. 

Ef þingmaður er ekki kjörgengur, úrskurðar Alþingi kosningu hans ógilda. 

Ef þeir gallar eru á framboði eða kosningu þingmanns, sem ætla má, að hafi haft áhrif á 

úrslit kosningarinnar, úrskurðar Alþingi kosningu hans ógilda, og einnig án þess, ef 
þingmaðurinn sjálfur, umboðsmenn hans eða meðmælendur hafa vísvitandi átt sök á mis-



16. október 1987 277 Nr. 80 

fellunum, enda séu þær verulegar. Fer um alla þingmenn, kosna af listanum, eins og annars 

um einstakan þingmann, ef misfellurnar varða listann í heild. 

Ef þingmaður hefur verið í kjöri á tveimur listum í kjördæmi eða kjördæmum við hinar 
sömu alþingiskosningar úrskurðar Alþingi kosningu hans ógilda. 

129. gr. 

Nú hefur Alþingi úrskurðað kosningu heils lista í kjördæmi ógilda, og skal þá 

uppkosning fara þar fram. 

XX. KAFLI 
Hvernig varamenn taka þingsæti. 

130. gr. 

Varamenn þingmanna í kjördæmi taka þingsæti eftir reglum þeim er greinir í 115. gr. 
þegar þingmenn þess lista, sem þeir eru kosnir á, falla frá eða forfallast og án tillits til þess 

hver þingmaður listans það er. Forfallist varamaður sökum veikinda eða annars, segi hann 

af sér, missi kjörgengi eða falli frá tekur sá varamannssæti sem næstur er í röðinni (sbr. 

ákvæði 115. gr.) og ekki var áður varamaður. 
Ef þingmaður deyr, segir af sér þingmennsku eða missir kjörgengi tekur varamaður sæti 

sem þingmaður út kjörtímabilið. 
Ef þingmaður forfallast sökum veikinda eða annars á hann rétt á að láta varamann taka 

sæti sitt á meðan, en tilkynna skal hann forseta þeirrar deildar, er hann á sæti í, eða forseta 

sameinaðs Alþingis, ef Alþingi hefur ekki skipt sér í deildir, í hverju forföllin eru fólgin og 
hversu lengi þau muni vara. Ef varamaður tekur þingsæti í forföllum þingmanns skal hann 

ekki sitja skemur en 2 vikur, nema Alþingi hafi verið rofið eða því slitið eða frestað áður. 
Í nefndum innan Alþingis skal varamaður taka sæti þess þingmanns sem hann leysir af 

hólmi. 

XXI. KAFLI 
Kostnaður. 

131. gr. 

Um greiðslu kostnaðar vegna framkvæmda á lögum þessum fer sem hér segir: 

1. Ríkissjóður greiðir framlagðan nauðsynlegan kostnað við störf landskjörstjórnar og 

fyrir kjörgögn þau og áhöld, er dómsmálaráðuneytið eða landskjörstjórn lætur í té 
samkvæmt lögum þessum, svo og fyrir húsnæði til afnota fyrir landskjörstjórn. 

2. Ríkissjóður greiðir framlagðan nauðsynlegan kostnað við störf yfirkjörstjórna og fyrir 
kjörgögn þau og áhöld, er yfirkjörstjórnir láta í té samkvæmt lögum þessum, svo og fyrir 

húsnæði, þar sem talning atkvæða fer fram. 
3. Hreppssjóðir eða bæjarsjóðir greiða framlagðan nauðsynlegan kostnað við störf 

undirkjörstjórna og fyrir kjörgögn þau og áhöld, er undirkjörstjórnir láta í té samkvæmt 
lögum þessum, fyrir húsnæði til kjörfunda, svo og fyrir viðhald og endurnýjun 

atkvæðakassa með tilheyrandi pokum. 

XXII. KAFLI 
Refsiákvæði. 

132. gr. 

Það varðar sektum, ef ekki liggur þyngri refsing við eftir öðrum ákvæðum þessara laga 
eða eftir öðrum lögum, ef hreppsnefnd, bæjarstjórn, kjörstjórn, utankjörfundarkjörstjóri 
eða embættismaður haga fyrirskipaðri framkvæmd laga þessara vísvitandi á ólöglegan hátt 

eða vanrækja hana.
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133. gr. 
Það varðar sektum: 

Ef maður býður sig fram til þingmennsku, vitandi að hann er ekki kjörgengur. 

Ef maður býður sig fram á fleiri listum en einum. 

Ef maður safnar undirskriftum um áskoranir um framboð til þingmennsku eða loforð 
um kjörfylgi fram yfir það, sem heimilað er í lögum þessum. Sömu refsingu sætir sá, sem 
undirskrifar slíkar áskoranir eða loforð, vitandi að lögleyfðri hámarkstölu er náð. 

Ef kjósandi ónýtir af ásettu ráði atkvæðaseðil sinn við kosningu á kjörfundi eða við 
kosningu hjá utankjörfundarkjörstjóra (sbr. 69. og 91. gr.). 
Ef kjósandi sýnir af ásettu ráði, hvernig hann kýs eða hefur kosið (sbr. þó 88. gr.). 

. Ef maður njósnar um, hvernig kjósandi kýs eða hefur kosið. 

. Ef kjósandi gerir sér upp sjónleysi eða önnur forföll til að fá aðstoð við kosningu. 

. Ef maður vanrækir af ásettu ráði að koma til skila atkvæðabréfi, sem honum hefur verið 

trúað fyrir, eða tefur vísvitandi fyrir sendingu atkvæða og kjörgagna. 
. Ef maður sendir frá sér tvo eða fleiri kjörseðla með atkvæðum greiddum utan 
kjörfundar við hinar sömu alþingiskosningar (sbr. þó 64. gr.). 

Ef maður gefur ónákvæmar eða villandi upplýsingar um sig eða aðra á þann hátt, sem 
greint er í 6. tölulið 125. gr., ef ekki liggur þyngri refsing við eftir öðrum ákvæðum 

þessara laga eða eftir öðrum lögum. 

Ef maður gefur út villandi kosningaleiðbeiningar. 

134. gr. 

Það varðar sekt, nema þyngri refsing liggi við eftir öðrum lögum: 
. Ef kjörstjórnarmaður eða utankjörfundarkjörstjóri njósnar um, hvernig kjósandi kýs 

eða hefur kosið, eða gefur vísvitandi villandi kosningaleiðbeiningar. 

- Ef kjörstjórnarmaður eða starfsmaður utankjörfundarkjörstjóra sem aðstoð veitir, sbr. 
66. og 88. gr., segir frá því hvernig kjósandi, sem hann hefur aðstoðað, hefur greitt 

atkvæði. 
. Ef kjörstjórnarmaður, utankjörfundarkjörstjóri, póstur eða sá, sem tekið hefur að sér 
flutning kjörgagna samkvæmt 55. gr. eða atkvæðakassa samkvæmt 100. gr., tefur fyrir, 

að það komist til skila. 

. Ef maður torveldar hjúi sínu eða öðrum, sem hann á yfir að segja, sókn á kjörfund eða 
atkvæðagreiðslu utan kjörfundar. 

. Ef maður greiðir atkvæði á tveim stöðum við hinar sömu alþingiskosningar. 

135. gr. 

Það varðar sekt, nema þyngri refsing liggi við eftir öðrum lögum: 

Ef maður ber fé eða fríðindi á mann eða heitir manni fé eða fríðindum til að hafa áhrif á, 

hvort hann greiðir atkvæði eða hvernig hann greiðir atkvæði, eða ef maður sviptir mann 
eða ógnar manni með sviptingu atvinnu eða hlunninda í sama skyni. 
Ef maður tekur fé eða fríðindi fyrir að greiða atkvæði, láta vera að greiða atkvæði eða 
að greiða atkvæði á ákveðinn hátt. 

136. gr. 

Það varðar varðhaldi eða fangelsi allt að 4 árum: 

Ef maður beitir þvingunarráðstöfunum eða ofbeldi eða hótunum um ofbeldi til að raska 

kosningafrelsi manns, annaðhvort á þann hátt að meina honum að greiða atkvæði eða 

neyða hann til að greiða atkvæði á annan veg en hann vill.
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2. Ef maður vísvitandi rangfærir atkvæðagreiðslu, annaðhvort á þann hátt að glata 
atkvæði, breyta atkvæði, skemma eða glata atkvæðasendingu, búa til kjörseðla, er 

líkjast mjög þeim, sem notaðir eru við kosningu, og hagnýtir þá sjálfur eða lætur þá frá 

sér, til þess að aðrir geti hagnýtt þá, rugla úrslit talningar atkvæða eða á annan hátt. 

137. gr. 

Sektir allar samkvæmt lögum þessum renna í ríkissjóð. 

Gjört í Reykjavík, 16. október 1987. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 

Jón Sigurðsson. 

9. október 1987 Nr. 81 

AUGLÝSING 
um staðfesting forseta Íslands á breytingu á reglugerð nr. 78/1979, 

fyrir Háskóla Íslands, með áorðnum breytingum. 

Forseti Íslands féllst hinn 1. október 1987 á tillögu menntamálaráðherra um að 
staðfesta eftirfarandi breyting á reglugerð nr. 78/1979, fyrir Háskóla Íslands, með áorðnum 
breytingum: 

1. gr. 

Upphafsmálsliður 1. mgr. 115. gr. orðist svo: 
Deildin skiptist eftir fræðigreinum í eftirtaldar skorir: Eðlisfræðiskor, efnafræðiskor, 

jarðfræðiskor, líffræðiskor, stærðfræðiskor og tölvunarfræðiskor. 

2. gr. 

Reglugerðarbreyting þessi öðlast gildi 15. september 1988. 

Menntamálaráðuneytið, 9. október 1987. 

Birgir Ísl. Gunnarsson. 
  

Arni Gunnarsson.
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AUGLÝSING 
um tollskrá. 

Inngangur 

Hinn 14. júní 1983 var Alþjóðlegur samningur um samræmda vörulýsingar- og vöruheitaskrá 

lagður fram af hálfu Tollasamvinnuráðsins til undirritunar. Við samning þennan var síðan gerð bókun 
hinn 24. júní 1986 með það fyrir augum að samningurinn gangi í gildi hinn 1. janúar 1988 og samræmda 
tollskráin verði frá og með sama tíma tekin í notkun við flokkun vara í tollskrám. Frá sama tíma tekur 
samræmda tollskráin við af núgildandi nafnaskrá Tollasamvinnuráðsins sem byggð er á samningi 

ráðsins frá 15. desember 1953. 
Samningurinn um samræmdu tollskrána var undirritaður fyrir Íslands hönd hinn 10. júní 1985 og 

ákvæði tekið upp í 143. gr. laga nr. 55 30. mars 1987, tollalög, til þess m. a. að taka upp samræmdu 

tollskrána vegna tollmeðferðar hérlendis á innfluttum og útfluttum vörum. Með vísan til framanritaðs 
skulu innfluttar og útfluttar vörur frá og með 1. janúar 1988 flokkaðar samkvæmt eftirfarandi 

tollskrá og tollur af innfluttum vörum greiddur í samræmi við eftirfarandi: 

Vöruskrá með tolli 

1. gr. 

Af öllum vörum, sem koma eða eru fluttar inn á tollsvæði ríkisins, skal greiða toll, nema annað sé 

tekið fram í auglýsingu þessari, tollalögum eða öðrum sérstökum lögum eða reglugerðum og 
fyrirmælum settum samkvæmt þeim. Tollur skal vera eins og fyrir er mælt í eftirfarandi 

tollskrá, 

þannig, að dálkar merktir A gilda fyrir allar innfluttar vörur, nema sérstaklega sé á annan hátt ákveðið 

í dálkum merktum E. Dálkar merktir E gilda fyrir vörur innfluttar til landsins samkvæmt ákvæðum um 
aðild Íslands að Fríverslunarsamtökum Evrópu (EFTA) og samkvæmt ákvæðum samnings Íslands við 
Efnahagsbandalag Evrópu (EBE). Dálkar merktir E gilda þó ekki um vörur í eftirfarandi 

tollskrárnúmerum sem fluttar eru til landsins frá Efnahagsbandalagi Evrópu (Þ. e. Belgíu, Bretlandi, 

Danmörku, Frakklandi, Grikklandi, Hollandi, Írlandi, Ítalíu, Lúxemborg, Portúgal, Spáni og Vestur- 
Þýskalandi) eða sérstakir tolltaxtar gilda um, sbr. HI. kafla auglýsingar nr. 404/1987: 

0504.0001—0504.0009, 0511.9122, 0511.9129, 0511.9900, 1212.2009, 1402.1000—1404.1000, 
1404.9009, 1501.0001, 1502.0001, 1504.1001—1506.0009, 1516.1002, 1516.1009, 1603.0009— 
1605.4029, 1605.9012, 1605.9019, 1605.0929, 2002.9001, 2004.9004, 2005.1010, 2103.3000, 2104.2021, 
2104.2029, 2104.2039, 2201.1000, 2207.1000, 2207.2000, 2301.1001—-2301.2029 og 2403.9901.
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Almennar reglur um túlkun tollskrárinnar 

Við flokkun vara samkvæmt tollskránni skal fylgja eftirfarandi reglum: 

. Fyrirsagnir á flokkum, köflum og undirköflum eru einungis til leiðbeiningar. Í lagalegu tilliti skal 
tollflokkun byggð á orðalagi vöruliða, athugasemda við tilheyrandi flokka eða kafla og brjóti það 

eigi í bága við orðalag vöruliða eða athugasemda skal fylgt eftirfarandi reglum: 

a. Þegar talað er um tilteknar vörur í vörulið tekur það einnig til ófullgerðra vara eða vara sem 
eitthvað vantar á, ef þær við framvísun að öllu verulegu leyti líta út eins og hinar fullgerðu 

vörur. Enn fremur tekur það til þessara vara fullgerðra eða heilla (eða vara sem flokkast 
þannig samkvæmt þessum lið) þegar þeim er framvísað ósamsettum eða sundurteknum. 

b. Þegar talað er um tiltekið efni í vörulið tekur það eigi einungis til efnisins óblandaðs, heldur 
einnig til þess í blöndum eða samböndum við önnur efni. Sérhver tilvísun til vara úr tilteknu 
efni tekur til vara sem að öllu eða nokkru leyti eru úr því efni. Um tollflokkun blandaðra og 
samsettra vara fer eftir reglum 3. töluliðar hér á eftir. 

Nú kemur til álita samkvæmt reglu 2. töluliðar, eða af öðrum ástæðum, að telja vörur til tveggja 

eða fleiri vöruliða og skal þá tollflokkunin fara eftir því sem hér segir: 

a. Vöruliður sem felur í sér nákvæmasta vörulýsingu skal tekinn fram yfir vörulið með almennri 
vörulýsingu. Þegar tveir eða fleiri vöruliðir hver um sig taka aðeins til hluta þeirra efna eða 
efnivara, sem eru í blöndum eða samsettum vörum, eða aðeins til hluta vara í vörusamstæðu í 

smásöluumbúðum, skulu þeir vöruliðir taldir koma að jöfnu til álita með tilliti til þessara vara, 

þótt einn þeirra gefi fyllri eða nákvæmari lýsingu á vörunum. 

b. Blöndur, samsettar vörur úr ýmsum efnum eða hlutum svo og vörusamstæður sem eigi verður 
flokkað eftir reglu a-liðar 3. töluliðar skal flokka eftir því efni eða þeim hluta sem helst 

einkennir vörurnar, enda verði slíku mati komið við. 

c. Ef eigi er unnt að flokka vörur eftir reglum a- eða b-liðar 3. töluliðar hér á undan skal telja þær 

til þess vöruliðar sem síðastur er þeirra vöruliða sem að jöfnu koma til álita. 

Vörur sem ekki verða flokkaðar samkvæmt undanfarandi reglum skulu taldar til sama vöruliðar 

og þær vörur sem þeim eru líkastar. 

Auk undanfarandi ákvæða skulu eftirfarandi reglur gilda um þær vörur sem hér greinir: 

a. Myndavélahylki, hljóðfæratöskur, byssuhulstur, pennastokkar, skartgripaskrín og áþekk ílát 

sem sérstaklega eru löguð eða smíðuð undir ákveðnar vörur eða vörusamstæður, eru ætluð til 
langvarandi nota og framvísað með þeim vörum sem þær eru ætlaðar undir skal flokka með 
þessum hlutum. Ákvæði þetta tekur þó ekki til íláta sem eru einkennandi fyrir vöruna í heild. 

b. Leiði ekki annað af reglu a-liðar 5. töluliðar skal umbúðaefni og ílát til pökkunar, sem 

framvísað er með vörunum í, flokkað með vörunum, enda sé það venjulega notað til pökkunar 
á slíkum vörum. 

Í lagalegu tilliti skal flokkun vara í undirliði einstakra vöruliða byggð á orðalagi undirliðanna og 
sérhverri tilheyrandi athugasemda við undirliði og, að breyttu breytanda, framangreindum 
reglum, með því fororði að aðeins jafnsettir undirliðir verða bornir saman. Viðkomandi 

athugasemdir við flokka og kafla gilda einnig með tilliti til reglunnar, nema annað leiði af 
orðalagi.
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FLOKKUR | 
Lifandi dýr; vörur úr dýraríkinu 

Athugasemdir: 
1. Með tiltekinni ættkvísl eða tegund dýra í þessum flokki er átt við afkvæmi þeirrar ættkvíslar eða 

tegundar leiði ekki annað af samhenginu. 
2. Hvarvetna í tollskránni tekur orðið þurrkað til vara sem hafa verið vatnssneyddar, eimaðar eða 

frostþurrkaðar leiði ekki annað af samhenginu. 

1. KAFLI 

Lifandi dýr 

Athugasemd: 
Til þessa kafla teljast öll lifandi dýr nema: 

a. Fiskur og krabbadýr, lindýr og aðrir vatnahryggleysingjar í nr. 0301, 0306 eða 0307. 
b. Ræktaðar örverur og aðrar vörur í nr. 3002. 
c. Dýr í nr. 9508. 

  

A E 

% % 

0101 Lifandi hestar, asnar, múlasnar og múldýr: 

— Hestar: 

1100 — — Hreinræktuð dýr tilundaneldis ................000..0.02.. 40 
— — Aðrir: 

1901 — — — Reiðhestar ................0.. 0000... 40 

1902 ——- — Tilslátrumar .................. 0000. 00 40 

1909 ——-— Annars ...............0.0 0 40 

2000 — Asnar, múlasnar og múldýr ...............0.. 0000... 40 

0102 Lifandi dýr af nautgripaætt: 

1000 — Hreinræktuð dýr tilundaneldis .........................002.. 40 
9000 — Önnur .........0.... 0 40 

0103 Lifandi svín: 

1000 — Hreinræktuð dýr tilundaneldis.........................0.0... 40 

— Önnur: 
9100 — — Að þyngd minnaenSOkg ...........%0..0..00 rn 40 
9200 — — Að þyngd S0kgeðameira ...........20....00 0000. 40 

0104 Lifandi sauðfé og geitfé: 

1000 — Sauðfé ...........%.. 0000. 40 

2000 — Geitfé ...............00.0 00 40 

0105 Lifandi alifuglar, þ.e. hænsni af tegundinni Gallus domesticus, 

endur, gæsir, kalkúnar og perluhænsni: 

— Að þyngd ekki meira en 185 g: 
1100 — — Hænsni af tegundinni Gallus domesticus ................... 40 
1900 —— Aðrir ...............0000 40 

— Aðrir: 

9100 — — Hænsni af tegundinni Gallus domesticus ................... 40 

9900 —— Annars ............0000 00 40 

0106 Önnur lifandi dýr: 
0001 — Minnkar ...............0. 0000 0 
0002 — Re€fir ............0.. 0000. 0 

0003 — Kanínur ..............0%. 00. .0 0 

0009 — Annars ..............000 000 40
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2. KAFLI 

Kjöt og ætir hlutar af dýrum 

Athugasemd: 
Til þessa kafla telst ekki: 

a. Vörur sem lýst er í nr. 0201—0208 eða nr. 0210, óhæfar eða henta ekki til manneldis. 

b. Þarmar, blöðrur eða magar úr dýrum (nr. 0504) eða dýrablóð (nr. 0511 eða 3002). 
c. Dýrafeiti, þó ekki vörur í nr. 0209 (15. kafli). 

A E 
% % 

0201 Kjöt af dýrum af nautgripakyni, nýtt eða kælt: 

1000 — Skrokkar og hálfirskrokkar ...........22.0000000 0000... 40 
2000 — Sneitt á annan hátt, meðbeini ..........0.0.0000 0000 0 nn. 40 

3000 — Beinlaust............00.. 0000. ðe 40 

0202 Kjöt af dýrum af nautgripakyni, frosið: 

1000 — Skrokkar og hálfirskrokkar ..............0%0. 0000... 40 
2000 — Sneitt á annan hátt, meðbeini ...........0.0.0% 0000. n 0 40 

3000 — Beinlaust...............20 0000 40 

0203 Svínakjöt, nýtt, kælt eða fryst: 

— Nýtt eða kælt: 
1100 — — Skrokkar og hálfir skrokkar ...........0.00.. 0000... 40 
1200 — — Læri, bógur og sneiðar af því, meðbeini ................... 40 

1900 —— Annað ..........000. 2000 40 

— Frosið: 

2100 — — Skrokkar og hálfir skrokkar ................00 0000... 40 
2200 — — Læri, bógur og sneiðar af því, meðbeini .............0...... 40 

2900 —— Annað .............00.2 00 40 

0204 Kinda- eða geitakjöt, nýtt, kælt eða fryst: 

1000 — Lambaskrokkar, heilir og hálfir, nýir eða kældir ............... 40 

— Annað kindakjöt, nýtt eða kælt: 
2100 — — Skrokkar og hálfir skrokkar ..............00000 0000... 40 
2200 — — Sneitt á annan hátt, meðbeini .............0..0. 0000... 40 

2300 —— Beinlaust...........00...002 0. 40 

3000 — Lambaskrokkar, heilir og hálfir, frystir ....................... 40 

— Annað kindakjöt, fryst: 
4100 — — Skrokkar og hálfir skrokkar ................0 0000... 40 

— — Sneitt á annan hátt, með beini: 

4201 —— — Svið (sviðahausar) ...........0%%.. 000... 40 
4209 ——-— Annað ..........0.000n 40 
4300 —— Beinlaust.............0000 000 40 
5000 —— Geitakjöt ..........20.00. 0 40 

0205 0000 Kjöt af hrossum, ösnum, múlösnum eða múldýrum, nýtt, kælt eða 

fryst .........000.00 00 40 

0206 Ætir hlutar af dýrum af nautgripakyni, svínum, kindum, geitum, 

hestum, ösnum, múlösnum eða múldýrum, nýtt, kælt eða fryst: 

1000 — Af dýrum af nautgripakyni, nýtteðakælt..................... 40 

— Af dýrum af nautgripakyni, fryst: 

2100 —— Tunga .........0....00 00 0000 40 
2200 —- Lifur .............. 0000. 0 0 40 
2900 —— Annað .............2. 00. nr 40
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A E 
% % 

3000 — Afsvínum, nýtteða kælt ...........0.0..0000.0 000. 40 

— Af svínum, fryst: 

4100 ——- Lifur ...............0.. 000 40 

4900 —— Annað ...........%.000 0. 40 

8000 — Annað, nýtteða kælt ............00000000 000 0000. 40 

9000 — Annað, fryst .........0.%.2202.. 40 

0207 Kjöt og ætir hlutar af alifuglum í nr. 0105, nýtt, kælt eða fryst: 

1000 — Alifuglar ekki skornir í hluta, nýir eða kældir ................. 40 
— Alifuglar ekki skornir í hluta, frystir: 

2100 — — Hænsni af tegundinni Gallus domesticus ................... 40 
2200 —— Kalkúnar...............00%00 0000 40 
2300 — — Endur, gæsir ogperluhænsni ................0 0000... 40 

— Sneiðar og hlutar af alifuglum (einnig lifur), nýtt eða kælt: 

3100 —— Fitulifurgæsaoganda ................00 0... n nn 40 
3900 —— Afinað .........00..0000 40 

— Sneiðar og hlutar af alifuglum annað en lifur, fryst: 

4100 — — Af hænsnum af tegundinni Gallus domesticus ............... 40 
4200 —— Afkalkúnum .............00.0 0000 n nn 40 

4300 — — Af öndum, gæsum eða perluhænsnum ..................... 40 
5000 — Alifuglalifur, fryst ...............0002 000 40 

0208 Annað kjöt og ætir hlutar af dýrum, nýtt, kælt eða fryst: 

1000 — Afkanínum eða hérum ...............00000 000. 40 

2000 — Froskafætur ................002 0000 40 
— Annað: 

9001 — — Hvalkjöt ...............000 00 0 
9002 — — Hvalafurðir,Ót.a. ............0.20.. 00 0 

9009 —— Annars ......2...0..20 00 40 
0209 0000 Svínafita án magurs kjöts og alifuglafita (óbrædd), ný, kæld, fryst, 

söltuð, í saltlegi, þurrkuð eða reykt ....................0..0.. 40 

0210 Kjöt og ætir hlutar af dýrum, saltað, í saltlegi, þurrkað eða reykt; 

ætt mjöl, einnig fínmalað, úr kjöti eða hlutum af dýrum: 

— Svínakjöt: 

1100 — — Læri, bógur og sneiðar úr því, meðbeini „.................. 40 

1200 —— Slögogsneiðarafþeim ................0000 0... 40 

1900 —— Annað ............... 0000 40 

2000 — Kjöt af dýrum af nautgripakymi .............0..0 00... 00. 40 

— Annað, þar með talið ætt mjöl, einnig fínmalað, úr kjöti eða 

hlutum af dýrum: 

9001 — — Alifuglalifur, þurrkuð eðareykt .............%..0..00000. 40 

9009 —— Annars .........%..22 000 40
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3. KAFLI 
Fiskur og krabbadýr, lindýr og aðrir vatnahryggleysingjar 

Athugasemd: 
Til þessa kafla telst ekki: 

a. Sjávarspendýr (nr. 0106) eða kjöt af þeim (nr. 0208 eða 0210). 
b. Fiskur (þar með talið lifur og hrogn), krabbadýr, lindýr eða aðrir vatnahryggleysingjar, dautt og 

óhæft eða hentar ekki til manneldis vegna tegundar eða ástands (5. kafli); mjöl, einnig fínmalað, 
eða kögglar úr fiski eða krabbadýrum, lindýrum eða öðrum vatnahryggleysingjum, óhæft til 
manneldis (nr. 2301). 

c. Kavíar eða kavíarlíki unnið úr hrognum (nr. 1604). 

  

% % 

0301 Lifandi fiskur: 

1000 — Skrautfiskur ............2.0..... 00 40 

— Aðrir lifandi fiskar: 

— — Silungur (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo 

aguabonita, Salmo gilae): 
9101 — — — Eldisfiskur, þ.m.t. seiði ................0...0. 40 
9109 ——-— Afar ..........0...0 00. 40 

9200 — — Áll(Anguillaspp.) ........0..... 2. 40 
9300 —— Vatnakarfi .............0...0... 0... 40 

— — Annar: 

9901 — — — Laxfiskurót.a., þ.m.t. seiði .............000.00 00. 40 

9909 —-—-— Annars .......0..00. 000. 40 

0302 Fiskur, nýr eða kældur, þó ekki fiskflök og annað fiskkjöt í nr. 0304: 

— Laxfiskur, þó ekki lifur og hrogn: 

— — Silungur (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo 
aguabonita, Salmo gilae) : 

1101 —-—— Eldissilungur ................0... 02... 0 

1109 —-—-— Afar ......... 00. 0 

—- — Kyrrahafslax (Oncorhynchus spp.), Atlantshafslax (Salmo sal- 
ar) og Dónárlax (Hucho hucho): 

1201 —— — Eldislax.............0... 00... 0 
1209 ——— Afar ...........0 0 

1900 —— Annar .........0... 000 0 

— Flatfiskur (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, 

Scophthalmidae og Citharidae), þó ekki lifur og hrogn: 

— — Lúða (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippogloss- 

us, Hippoglossus stenolepis): 

2101 -—— Grálúða .........0...0...0.. 0... 0 
2102 ——-—- Lúða ............00%000. 0. 0 
2109 ——-— Annar ...........0. 00. 0 

2200 — — Skarkoli (Pleuronectes platessa) ...............00 000. 0 

2300 — — Sólflúra (Soleaspp.) ..........%.0.. 0. 0 
2900 — — Afar ...........00. 000 0 

— Túnfiskur (af ættkvíslinni Thunnus), röndótti túnfiskur eða 

randmagi (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), þó ekki lifur og 
hrogn: 

3100 — — Hvíti túnfiskur eða langugga túnfiskur (Thunnus alalunga) .... 0 

3200 — — Gulugga túnfiskur (Thunnus albacares) .................... 
3300 — — Röndótti túnfiskur eða randmagi ............0............. 0
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3900 —— Annað .........0.0.0002 nr 0 

4000 — Síld (Clupea harengus, Clupea pallasii), þó ekki lifur og hrogn .. 0 

5000 — Þorskur (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), þó 
ekki lifur og hrogn ............... 0000 00 nn 0 

— Annar fiskur, þó ekki lifur og hrogn: 

6100 — - Sardínur (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardínellur (Sar- 
dinella spp.), brislingur eða spratti (Sprattus sprattus) ........ 0 

6200 — — Ýsa (Melanogrammus aeglefinus) ...........0....000.00... 0 

6300 — — Ufsi (Pollachius virens) .............%%0 000 ann 0 

6400 — — Makríll (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber 

JAPONICUS) ........0... 200 0 
6500 — — Háfur og aðrir háfiskar ............0.0.0.00000 0000. 0 

6600 — — Áll(Anguillaspp.) ......0.0..00 000 0 
— — Annars: 

6901 —— -- Loðna ..........000%. 0000 nn 0 

6902 ——— Langa ............... nn 0 

6903 ——— Karfi ..........0...2000n rr 0 

6904 ——— Keila .............00% 0200 0 nn 0 

6905 —— — Steinbítur ...........00.0. 0000. nn 0 
6906 ——— Skata .............00% 0000 0 
6909 ——— Annar ...........00. 00 0 

7000 — Lifuroghrogn ..........000.....n ne nnn rr 0 
0303 Fiskur, frystur, þó ekki fiskflök og annað fiskkjöt í nr. 0304: 

1000 — Kyrrahafslax (Oncorhynchus spp.), þó ekki lifur oghrogn ...... 0 
— Annar lax, þó ekki lifur og hrogn: 

— — Silungur (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo 

aguabonita, Salmo gilae): 
2101 ——— Eldissilungur ..........000.0 0... 0 
2109 ——— Annar ...........0.. 20. 0 rn 0 

— — Atlantshafslax (Salmo salar) og Dónárlax (Hucho hucho): 
2201 ——- — Eldislax............... 000 0 

2209 —-—-— Annar ..........0000 022. 0 nn 0 

2900 —— Annars ...........2.00 000 0 
— Flatfiskur (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, 

Scophthalmidae og Citharidae), þó ekki lifur og hrogn: 

— — Lúða (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippogloss- 

us, Hippoglossus stenolepis): 
3101 —— — Grálúða ............0.00. 000 ðnnn nn 0 
3102 —— — Lúða ..........00000 0000 nn 0 
3109 —- —- Önnur ........0..00 00. 0 
3200 — — Skarkoli (Pleuronectes platessa) .........0000.00 0... 0 

3300 — — Sólflúra (Soleaspp.) .............. 0000 nn 0 
3900 —— Annar ............00 000 0 

— Túnfiskur (af ættkvíslinni Thunnus), röndótti túnfiskur eða 
randmagi (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), þó ekki lifur og 

hrogn: 

4100 — — Hvíti túnfiskur eða langugga túnfiskur (Thunnus alalunga) .... 0 
4200 — — Gulugga túnfiskur (Thunnus albacares) ............0.0..... 0 
4300 — — Röndótti túnfiskur eða randmagi ............0000.... 000... 0 

4900 —— Annar ........0..00 0 0 

5000 — Síld (Clupea harengus, Clupea pallasii), þó ekki lifur og hrogn 0
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6000 — Þorskur (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), þó 

ekki lifur og hrogn ..........0..000.0 200 0 

— Annar fiskur, þó ekki lifur og hrogn: 

7100 — — Sardínur (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardínellur (Sar- 
dinella spp.), brislingur eða spratti (Sprattus sprattus) ........ 0 

7200 — — Ýsa (Melanogrammus a€glefinus) ...........0..0.0.0..... 0 
7300 — — Ufsi (Pollachius vir€ns) ............0000000 00 0 
7400 — — Makríll (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber 

JAPONÍCUS) .......... 0 
7500 — — Háfur ogaðrir háfiskar .................00 0000... 0 

7600 — — Áll(Anguillaspp.) ......0......0. 0. 0 
7700 — — Sjóvartari (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus) ... 0 
7800 — — Lýsingur (Merluccius spp., Urophycisspp.) ......0......... 0 

—- — Annars: 

7901 —- —- Loðna .............0.% 2000 0 

1902 ———- Langa ..............000 0000 0 
1903 —— — Karfi ..............0 000... 0 
7904 ———- Keila ..............0.00 00 0 

7905 —- — Steinbítur ..............00.. 0000 0 

7906 ——— Skata .............0000. 00 0 

7909 —— — Annar ........... 0000 0 

— Lifur og hrogn: 

8001 — — Þorskhrogn til iðnaðar (kramin, sprungin) .................. 0 

8002 — — Önnurhrogntiliðnaðar ...........0...0. 0000 0 
8003 — — Loðnuhrogn ...........%...0.. 00 0 

8004 — — Valin þorskhrogn .............2000. 0 0 

8005 —— Valin matarhrogn, Önnur ............. 000... 0 

8006 — — Fisklifur .............%. 0... 0 
8009 — — Annað .............. 000 0 

0304 Fiskflök og annað fiskkjöt (einnig hakkað), nýtt, kælt eða fryst: 

— Nýtt eða kælt: 

1011 = — Ýsa .....000... 00 0 
1012 — — Þoskur ............... 0000 0 

1013 —— Ufsi ............0 000 0 
1014 —— Síld ............ 0000. 0 
1015 — — Loðna ...........00000 0 

1016 — — Karfi ............000000 0 0 
1017 —— Langa .............000 00 0 

1018 —— Keila .............0..2 00 0 

1019 — — Annar fiskur, kældur .............. 000... 0 

— — Flatfiskur: 

1021 —— — Grálúða ................ 0. 0 
1022 ———- Lúða ...........0.0000 00 0 
1029 —— — Annar ..........0... 0. 0 

1030 —— Annar ............00 00 0 

— Fryst flök: 

2011 —- Síld .............0 00. 0 
2012 —— Loðna ...........0%0. 0. 0 

2013 — — Flatfiskur, blokkfrystur .........0....00 00. 0 

2014 — — Flatfiskur,Önnurflök ...........0.00. 0000... 0 

2015 —— Háfur ...............0. 0000 0
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2016 — — Hámeri, blokkfryst ................0..0 00. 

2017 — — Hámeri,önnurflök .................... 00... 

2018 — — Karfi, blokkfrystur .................... 0000. 

2019 — — Karfi, önnurflök ..................0.. 000. en 

2021 — — Langa, blokkfryst ...........2..0...0000 00. 
2022 — — Langa,önnurflök ..................000 0000... 
2023 — — Keila, blokkfryst ..................0.. 00. 

2024 — — Keila,önnurflök ...................... 0... 0ns 

2025 —— Skata,önnur................... 0... 

2026 — — Steinbítur, blokkfrystur .................. 000... 

2027 — — Steinbítur, önnurflök .............0...0.0 0000... 

2028 — — Ufsi, blokkfrystur ............0......0.0 000... 

2029 — — Ufsi, önnurflök ................0. 0202. 

2031 —— Ýsa, blokkfryst ..........0.....0... 00 
2032 —— Ýsa,önnurflök ............00..0.0.. 0 

2033 — — Þorskur, blokkfrystur ..................0. 00... 

2034 — — Þorskur,önnurflök .................. 0000. 

2039 — — Önnur .........0..000.0. 0. 
— Annað: 

9011 — — Karfahakk (marningur) ...................0. 00... 00... 
9012 — — Lönguhakk (marningur) .................. 000... 00. 
9013 — — Keiluhakk (marningur) ................... 000... 
9014 — — Steinbítshakk (marningur) ..................... 0... 

9015 — — Ufsahakk(marningur) .................% 0000... 
9016 — — Ýsuhakk (marningur) ...................0 00... 
9017 — — Þorskhakk (marningur) ...............%% 00... n nn 
9019 — — Aðrartegundir, blokkfrystar ............................. 

9021 —— Gellur .............. 000 
9022 —— Kinnar ...................00000 rr 

9023 — — Fiskfés................000 000 
9024 — — Úrgangur,Ót.a. ........00........ 00. 
9029 —— Annars ........%%.0 0... 

0305 Fiskur, þurrkaður, saltaður eða í saltlegi; reyktur fiskur, einnig 

soðinn á undan eða jafnhliða reykingu; fiskimjöl hæft til manneldis: 

1000 — Fiskimjöl hæft til manneldis .......................0..00.... 0 

— Lifur og hrogn, þurrkað, reykt, saltað eða í saltlegi: 

2001 — — Grásleppuhrogn, söltuð ..............00..0 0000... 0 

2002 — — Þorskhrogn, sykursöltuð ................0.00000.. 0. 0 

2003 — — Önnurhrogn, sykursöltuð, ót.a. .........00........... 0 
2004 — — Þorskhrogn, grófsöltuð,ót.a. ...........000.00. 000. 0 

0 
0 
0 

s
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r
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2005 — — Loðnuhrogn, grófsöltuð ..............0..00000.. 0... 

2006 — — Önnurhrogn, grófsöltuð ..........0..0..0.0...0 00. 
2009 — — Afhað .........0.0%.000 0 

— Fiskflök, þurrkuð, söltuð, í saltlegi en ekki reykt: 
3001 — — Ufsaflök ...............0.0.00. 0. 0 
3002 — — Þorskflök ..........0....00..0. 00 0 
3009 — — Önnur .......00...0. 0. 0 

— Reyktur fiskur, þar með talin flök: 

4100 — — Kyrrahafslax (Oncorhynchus spp.), Atlantshafslax (Salmo sal- 
ar) og Dónárlax (Hucho hucho) ............0..00.... 0. 0
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4200 — — Síld (Clupea harengus, Clupea pallasii) .................... 0 

— — Annað: 

4901 ——-— Silungur ................00. 0000 0 

4902 — - — Ál... 0 
4909 ——— Annars ..........000.0000 rr 0 

— Þurrkaður fiskur, einnig saltaður en ekki reyktur: 

5100 — — Þorskur (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 0 
— — Annar: 

5901 ——— Langa ...........0....00 0000 0 

5902 ——-— Keila .............%...000 0000 0 
5903 —-— Ufsi ............000.0 000 0 
5904 ——— Ýsa ..........0..000 0. 0 

5905 ——-— Skféið ............%..0000 000 0 
5906 — — — Þorskhausar, hertir .................0..00. 0. 0 

5907 — — — Léttpækilsaltaður, húsþurrkaður fiskur .................. 0 

5909 ——- — Annars ...........000 00 0 

— Fiskur, saltaður en ekki þurrkaður eða reyktur og fiskur í saltlegi: 

— — Síld (Clupea harengus, Clupea pallasii): 
6101 —-—- — Heil, söltuð ................. 000... 0 

6102 — — — Hausskorin, söltuð ...............%..... 00 0 

6103 —-—-— Flök,söltuð ................00 00 0 
6109 ——— Önnur ........0... 0... 0 
6200 — — Þorskur (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 0 
6300 — — Ansjósa (Engraulisspp.) ............0000 000 0 

— — Annar: 

6901 —— — Ýsa 20.00.0000... 0. 0 
6902 ——-— Ufsi ...........0000 0000 0 
6903 ——-— Langa ................00 0000. 0 

6904 ——-— Keila ................0...00 000 0 
6905 —— — Þunnildi .................0000 00 0 

6906 ——-— Gellur ............... 2000... 0 

6907 — — — Fiskfés..............%00 000. 0 

6909 —— — Annars ...........%%0000 rr 0 
0306 Krabbadýr, einnig í skel, lifandi, ný, kæld, fryst, þurrkuð, söltuð 

eða í saltlegi; krabbadýr, í skel, soðin í gufu eða vatni, einnig kæld, 

fryst, þurrkuð, söltuð eða í saltlegi: 

— Fryst: 

1100 — — Svipuhumar (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) ...... 0 
— — Humar (Homarus spp.) Evrópu- og Ameríkuhumar: 

1201 ——-—- Skelflettur ............0...... 0000. 0 

1209 —— — Ískel ........0....0. 0000 0 
— — Rækja og leturhumar: 

1301 ——— Skelflett ..................0 0 0 
1309 —— — Ískel ..........0000... 0 
1400 —— Krabbar ...............0.. 2... 0 

1900 — — Önnur ...........0.0.. 0. 0 
— Ófryst: 

2100 — — Svipuhumar (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) ...... 0 

2200 — — Humrar (Homarus spp.) (Evrópu- og Ameríkuhumar) ....... 0 
— — Rækja og leturhumar: 

2301 ——-— Rækja, þurrkuð ................00 0000 0
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2309 ——- — Annað ............0.. 00 0 

2400 —— Krabbar ................000 000 e nr 0 

2900 — — Önnur ........2.0.020 0. 0 
0307 Lindýr, einnig í skel, lifandi, fersk, kæld, fryst, þurrkuð, söltuð eða í 

saltlegi; vatna- og sjávarhryggleysingjar þó ekki krabbadýr og 

lindýr, lifandi, fersk, kæld, fryst, þurrkuð, söltuð eða í saltlegi: 

1000 — Ostrur .............02. 000 0 

— Diskur, einnig drottningardiskur, af ættkvíslunum Pecten, 

Chlamys eða Placopecten: 
2100 — — Lifandi, ferskureðakældur ............0...00.. 0000... 0 

2900 —— Annar .............000 sn 0 

— Kræklingur (Mytilus spp., Perna spp.): 
3100 — — Lifandi, ferskureðakældur ..................0. 0. 0000... 0 

3900 —— Annar ............0. 00. 0 

— Pokasmokkfiskur (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola 
spp.) og beitusmokkfiskur (Ommastrephes spp., Loligo spp., 

Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.): 
4100 — — Lifandi, ferskureðakældur ..............0... 0000... 0 

4900 —— Annar .........0.2 0000 0 
— Kolkrabbi (Octopus spp.): 

5100 — — Lifandi, ferskur eða kældur ................. 000. 0... 0 

5900 —— Annar .........00.0 000 0 
6000 — Sniglar, aðrir en sæsniglar ............0.0.0.00000 00... 0 

— Annað: 

— — Lifandi, ferskt eða kælt: 

9101 — — — Ígulker (Echmoidea) ...............0. 0000. 
9102 — — — Ígulkerjahrogn ........0.0.0.0.0 0000 ð rn 

9103 — — — Sæbjúgu (Holothuroidea) ............0.00.00. 00.00.0000. 
9104 — — — Slöngustjörnur (Ophiurodiea) ........0.0..00.. 0000... 
9105 — — — Krossfiskur (Asteroidea) ..........0..00. 0000. 
9109 ——— Annað...........000 0000 

9900 —— Annars ........0... 00. (
m
m
m
)
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4. KAFLI 

Mjólkurafurðir; fuglaegg; náttúrlegt hunang; ætar vörur úr dýraríkinu, ót.a. 

Athugasemdir: 
1. Sem mjólk telst nýmjólk eða fleytt mjólk að hluta eða öllu leyti. 

2. Vörur sem fengnar eru með þykkingu mysu og með íblöndun mjólkur eða mjólkurfitu skulu 

flokkaðar sem ostur í nr. 0406 enda sé eftirfarandi þrennt einkennandi fyrir þær: 

a. Fituinnihald sem er 5% eða meira miðað við þyngd þurrefnisins. 

b. Þurrefnisinnihald sem er miðað við þyngd að minnsta kosti 70% en ekki meira en 85%. 

c. Þær séu mótaðar eða mótanlegar. 
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0401 Mjólk og rjómi, þó ekki kjarnað eða með viðbættum sykri eða öðru 

sætiefni: 

1000 — Með fituinnihaldi sem er ekki meira en 1% miðað við þyngd .... 40 
2000 — Með fituinnihaldi sem er meira en 1% en ekki meira en 6% miðað 

við þyngd ...........0000 0000 40 

3000 — Með fituinnihaldi sem er meira en 6% miðað við þyngd ........ 40 

0402 Mjólk og rjómi, kjarnað eða með viðbættum sykri eða öðru sætiefni: 

1000 — Í formi dufts, korns eða í öðru föstu formi, með fituinnihaldi sem 

er ekki meira en 1,5% miðað við þyngd ...................... 40 
— Í formi dufts, korns eða í öðru föstu formi, með fituinnihaldi sem 

er meira en 1,5% miðað við þyngd: 
2100 — — Án viðbætts sykurs eða annars sætiefnis .................... 40 

2900 —— Annað .............%0 0000 40 

— Annað: 

9100 —- - Án viðbætts sykurs eða annars sætiefnis .................... 40 

9900 — — Annars ...........0 000 40 

0403 Áfir; hleypt mjólk og rjómi, jógúrt, kefír og önnur gerjuð eða sýrð 

mjólk og rjómi, einnig kjarnað eða með viðbættum sykri eða öðru 

sætiefni, eða bragðbætt eða með ávöxtum eða kakaói: 

— Jógúrt: 
1001 — — Kakaóblandað .............0.000 0... n nn AR 22 0 
1002 — — Blandað með ávöxtum og/eða hnetum ..................... 40 

1003 — — Drykkjarjógúrt ...........00...0 000 nnnn sn 22 0 

1009 —— Annað ............0000 00 40 

— Annað: 

9001 — — Kakaóblandað ..............%.00. 0000 22 0 
9002 — — Blandað með ávöxtum og/eða hnetum ..................... 40 

9003 — — Drykkjarvara ............0000. 0020. 22 0 

9009 —— Annars .............00 00 40 

0404 Mysa, einnig kjörnuð eða með viðbættum sykri eða öðru sætiefni; 

vörur úr náttúrlegum efnisþáttum mjólkur, einnig með viðbættum 

sykri eða öðru sætiefni, ót.a.: 

1000 — Mysa, einnig kjörnuð eða með viðbættum sykri eða öðru sætiefni 40 

9000 — Annað ............... 00. sn 40 

0405 0000 Smjör og önnur fita og olía fengið úr mjólk ...................... 40 

0406 Ostur og ystingur: 
1000 — Nýr ostur (einnig mysuostur), ógerjaður og ystingur ........... 40 

2000 — Hvers konar rifinn eða mulinn ostur ..........0200. 0000... 40 

3000 — Fullunninn ostur, órifinn eða Ómulinn ..........0.000.000000.. 40 

4000 — Gráðostur.............0...0 0000 40 

9000 — Annarostur .............2...... sr 40
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0407 0000 Fuglsegg, í skurn, ný, varin skemmdum eða soðin ................ 0 

0408 Fuglsegg, skurnlaus og eggjarauða, nýtt, þurrkað, soðið í gufu eða 

vatni, mótað, fryst eða varið skemmdum með öðrum hætti, einnig 

með viðbættum sykri eða öðru sætiefni: 

— Eggjarauða: 

1100 — — Þurrkuð............... 0000 0 

1900 — — Önnur .........0... 00. 0 

— Annað: 

9100 — — Þurrkað ..............00 0000 0 0 

9900 — — Annars ................. 0 0 

0409 0000 Náttúrlegt hunang .................00.2 000. n 0 35 

0410 0000 Ætar vörur úr dýraríkinu,ót.a. ............0..0... 00... 000... 35
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5. KAFLI 
Vörur úr dýraríkinu, ót.a. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 
a. Ætar vörur (þó ekki þarmar, blöðrur og magar úr dýrum, heilt og í stykkjum, og dýrablóð, 

fljótandi eða þurrkað). 
b. Húðir eða skinn (þar með talin loðskinn), þó ekki vörur sem teljast til nr. 0505 og afklippur og 

áþekkur úrgangur úr óunnum húðum eða skinnum sem telst til nr. 0511 (41. eða 43. kafli). 
c. Spunaefni úr dýraríkinu, þó ekki hrosshár og hrosshársúrgangur (flokkur XI). 
d. Tilbúin knippi eða vöndlar til framleiðslu á sópum eða burstum (nr. 9603). 

2. Hár, flokkað eftir lengd, telst óunnið samkvæmt nr. 0501 (enda hafi rótar- eða hárendum ekki 

verið raðað saman). 

3. Hvarvetna í tollskránni er með fílabeini átt við vígtennur úr fílum, rostungum, náhvelum og 

villisvínum, horn af nashyrningum og tennur úr öllum dýrum. 

4. Hvarvetna í tollskránni er með hrosshári átt við hár af makka eða svíra og tagli eða hala dýra sem 

teljast til hrossa- eða nautgripaætta. 
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0501 0000 Mannshár, óunnið, einnig þvegið eða hreinsað, úrgangur úr manns- 

hári ..................0.0.0 000. 0 
0502 Burstir eða hár af grísum, alisvínum eða villisvínum; greifingjahár og 

annað hár til burstagerðar; úrgangur af slíkum burstum eða hári: 

1000 — Burstir eða hár af grísum, alisvínum eða villisvínum og úrgangur 

þess .........002 2022. 0 

9000 — Annað ...........0.00 00 0 
0503 0000 Hrosshár og hrosshársúrgangur, einnig sett á undirlag með eða án 

stoðefnis ................0..000 0 0 

0504 Þarmar, blöðrur og magar úr dýrum (þó ekki úr fiski), heilt og í 

stykkjum: 

0001) — Garnir, saltaðar og hreinsaðar ..............0000 0000... 10 0 

0002') — Garnir, saltaðar, óhreinsaðar ...........0..0000 0000... 10 0 

0003!) — Kindagall ............2%%00.0 0000 nr rn 10 0 

0004) — Nautagall ............0.00 000. 10 0 

0009) — Annað ......2...0%20. 0 10 0 

0505 Hamir og aðrir hlutar af fuglum með tilheyrandi fjöðrum eða dún, 

fjaðrir og hlutar af fjöðrum (einnig með jöfnuðum jöðrum) og dúnn, 

ekki frekar unnið en hreinsað, sótthreinsað eða varið skemmdum; 

duft og úrgangur af fjöðrum eða fjaðrahlutum: 

— Fiður notað sem stopp; dúnn: 

1001 — — Fiður ...............00 00 0 
1002 — — Æðardúnn, hreinsaður ............0..0... 00... nn 0 

1009 —— Annað .............. 0000 0 

9000 — Annað ...........000 0000 0 

0506 Bein og hornsló, óunnið, fitusneytt, lauslega forunnið (en ekki 

tilskorið), sýrumeðfarið eða gelatínsneytt; duft og úrgangur úr 

þessum vörum: 
1000 — Beinmyndanir og bein, sýrumeðfarið ..........000....0000... 0 

9000 — Annað ...........0%. 00 0 

  

!) Tollur í E-dálki gildir aðeins fyrir vörur upprunnar í EFTA-löndum en ekki EB- eða öðrum löndum.
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0507 Fílabein, skjaldbökuskeljar, hvalskíði og skíðishár, horn, hreindýra- 

horn, hófar og klaufir, neglur, klær og nef, óunnið eða lauslega 

forunnið en ekki tilskorið; duft og úrgangur úr þessum vörum: 

— Fílabein; duft og úrgangur fílabeins: 
1001 — — Hvaltennur .............00.00 00 0 

1009 — — Annað „.......20000. 0 

— Annað: 

9001 — — Hvalskíði ...............0 0000. 0 

9002 — — Fuglaklær ................2 0000 0 
9003 — — Kindahorn ...............0 0000 0 

9004 — — Nautgripahorn ..............00. 000 0 
9009 — — Annars ..........00 00 0 

0508 0000. Kórallar og áþekk efni, óunnið eða lauslega forunnið en ekki frekar 

unnið; skeljar lindýra, krabbadýra eða skrápdýra og kolkrabbabein, 

óunnið eða lauslega forunnið en ekki tilskorið, duft og úrgangur úr 

þessum vörum .................0 0... 0 

0509 0000 Náttúrlegir svampar úr dýraríkinu ............................. 10 

0510 0000 Ambra, bifurbelgur, desmerkattardeig og moskus; spanskflugur; 

gali, einnig þurrkað; kirtlar og aðrar vörur úr dýraríkinu sem 

notaðar eru við framleiðslu á vörum til lækninga, nýjar, kældar, 

frystar eða á annan hátt varðar til bráðabirgða gegn skemmdum ... 0 

0511 Vörur úr dýraríkinu, ót.a.; dauð dýr í 1. eða 3. kafla, óhæf til 

manneldis: 

1000') — Nautgripasæði ............0.000 0. 10 0 

— Annað: 

— — Vörur úr fiski, krabbadýrum, lindýrum eða öðrum vatnahrygg- 

leysingjum; dauð dýr í 3. kafla: 

9111 — — — Nýr og/eða ísvarinn fiskur, ót.a. tilbræðslu ............... 0 

9112 —- — Beitusíld ..............0.0.0 000. 0 

9113 — — — Loðnatilbeitu ..............0.0.0 0 0 

9114 ——— Salthrogn ........0..%...000 000 0 
9115 — — — Fiskúrgangurtil fóðurs, frystur .................0.0....... 0 

9116 ——- — Fiskhreistur ..............00. 0 0 

9117 —— — Fiskgall ................ 0000 0 

9118 — — — Sundmagi, þurrkaður ................ 0000... ( 

9119 — — — Sundmagi, saltaður ................ 0000. 0 

9121 ——— Fiskinnyfli,Ót.a. ........0000.0.. 000. 0 

9122')}-— — Dýrablóð ............0....0 0000 10 0 

9123 — — — Fiskúrgangur,Ót.a. ................ 0000. 0 

9129) - - —- Annað ..........20000 00 10 0 

9900) — — Annars .......00.... 00. 10 0 

  

9 Tollur í E-dálki gildir aðeins fyrir vörur upprunnar í EFTA-löndum en ekki EB- eða öðrum löndum.
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FLOKKUR |i 

Vörur úr jurtaríkinu 

Athugasemd: . 

Sem kögglar í þessum flokki teljast vörur sem hafa verið mótaðar beint með þjöppun eða 

íblöndun bindiefnis í þeim mæli að það sé að þyngd ekki meira en 3%. 

6. KAFLI 
Lifandi tré og aðrar plöntur; blómlaukar, rætur og þess háttar; afskorin blóm og lauf 

til skrauts 

Athugasemdir: 

1. Leiði ekki annað af orðalagi síðari hluta nr. 0601 teljast aðeins til þessa kafla lifandi tré og vörur 
(þar með taldir græðlingar) sem gróðrarstöðvar eða blómaverslanir hafa venjulega á boðstólum til 
gróðursetningar eða skreytingar. Til kaflans teljast þó ekki kartöflur, matlaukur, skalottlaukur, 

hvítlaukur eða aðrar vörur í 7. kafla. 
2. Sem hvers konar vörur í nr. 0603 eða 0604 teljast einnig vendir, blómakörfur, kransar og áþekkar 

vörur, sem gerðar eru að öllu leyti eða að hluta úr þeim vörum, án tillits til fylgihluta úr öðrum 
efnum. Til þessara vöruliða teljast þó ekki klippimyndir og áþekkar veggskreytingar í nr. 9701. 

  

% % 

0601 Blómlaukar, rótarhnýði, jarðstönglar, krónur og forðastönglar, í 

dvala, vexti eða blóma; síkoríuplöntur og síkoríurætur, þó ekki 

síkoríurætur í nr. 1212: 

1000 — Blómlaukar, rótarhnýði, jarðstönglar, krónur og forðastönglar, í 

Ávala ...........002 000 40 

— Blómlaukar, rótarhnýði, jarðstönglar, krónur og forðastönglar, í 

vexti eða blóma; síkoríuplöntur og síkoríurætur: 

2001 — — Síkoríurætur ...............0.. 000 0 

2009 — — Annað .............%.00 00 40 

0602 Aðrar lifandi plöntur (þ.m.t. rætur), græðlingar og gróðurkvistir; 

sveppagró: 

1000 — Græðlingar og gróðurkvistir, án róta ....................002.. 40 
2000 — Tré,runnar og búskar sem bera æta ávexti eða hnetur, einnig 

ÁÐTÆLE .......0..00 0 40 
3000 — Alparósir og glóðarrósir, einnig ágræddar .................... 40 

4000 — Rósir, einnig ágræddar .................0.. 000. 40 

— Annað: 

9100 —— Sveppagró ..........%%% 0000. 0 
9900 —— Annars ...........2000 0 40 

0603 Afskorin blóm og blómknappar sem notað er í vendi eða til skrauts, 

lifandi, þurrkað, litað, bleikt, gegndreypt eða unnið á annan hátt: 

1000 — Nýtt .........202.00 0 40 
9000 — Annað ...........00. 0. 40



Nr. 82 296 15. október 1987 

  

A E 

% % 

0604 Lauf, greinar og aðrir plöntuhlutar, án blóma eða blómknappa og 

grös, mosi og skófir, sem notað er í vendi eða til skrauts, nýtt, 

þurrkað, litað, bleikt, gegndreypt eða unnið á annan hátt: 

1000 — Mosiogskófir ..............0000 0000 40 
— Annað: 

—- — Nýtt: 

9101 — — — Jólatré, án rótar, og jólatrésgreinar ...................... 40 

9109 —— — Annað ...........0.%. 0... 0 nn 40 

9900 —— Annars ........2....00 0 sn 40
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7. KAFLI 
Matjurtir og tilteknar rætur og hnýði 

Athugasemdir: 
1. Til þessa kafla teljast ekki fóðurvörur í nr. 1214. 

2. Sem matjurtir í nr. 0709, 0710, 0711 og 0712 teljast einnig ætir sveppir, tröfflur, ólívur, kapar, 

grasker, eggaldinjurtir, sykurmaís (Zea mays var. saccharata), ávextir af ættinni Capsicum eða 

ættinni Pimenta, finkul, steinselja, kerfil, tarragon, kars, sætt majoran (Majorana hortensis eða 

Origanum majorana). 
3. Til nr. 0712 teljast allar þurrkaðar matjurtir sem teljast til nr. 0701—0711, aðrar en: 

a. Þurrkaðir belgávextir, afhýddir (nr. 0713). 
b. Sykurmaís í því formi sem tilgreint er í nr. 1102—1104. 
c. Mjöl, fínmalað og gróft, og flögur úr kartöflum (nr. 1105). 
d. Mjöl, fínmalað og gróft, úr þurrkuðum belgávöxtum í nr. 0713 (nr. 1106). 

4. Þurrkaðir, pressaðir eða malaðir ávextir af ættinni Capsicum eða ættinni Pimenta teljast þó ekki til 

þessa kafla (nr. 0904). 
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0701 Kartöflur, nýjar eða kældar: 

1000 — Útsæði ...............000.0 000. nn 4 
9000 — Aðrar ..........0000. 00 4 

0702 0000 Tómatar, nýireðakældir .................................... 40 

0703 Laukur, skalottlaukur, hvítlaukur, blaðlaukur og aðrar laukkenn- 

dar matjurtir, nýtt eða kælt: 

1000 — Laukur oogskalottlaukur ....................00 00... 40 
2000 — Hvítlaukur ..............0.000 0000 n nn 40 

9000 — Blaðlaukur og aðrar laukkenndar matjurtir ................... 40 

0704 Hvítkál, blómkál, hnúðkál, fóðurmergkál og áþekkt ætt kál, nýtt eða 

kælt: 

1000 — Blómkál og hnappað spergilkál ............00000. 00... 40 

2000 — Rósakál..............%%.. 00. 40 

9000 — Annað ..........00.00.0 0 40 

0705 Salat (Lactuca sativa) og sikoría (Cichorium spp.), nýtt eða kælt: 

— Salat: 

1100 — — Salat, kálhausar (salathöfuð) ............0.00....00 00. 40 
1900 —— Annað ...........%..0 00 40 

— Sikoría: 

2100 —— Katfifífilsblöð (Cichorium intybus var. foliosum) ............ 40 

2900 — — Annað .............0 0000. 40 

0706 Gulrætur, næpur, rauðrófur, hafursrót, blaðselja, radísur og áþekk- 

ar ætar rætur, nýtt eða kælt: 

1000 — Gulræturognæpur ..............00 0000. 40 
9000 — Annað .........%...000 00 40 

0707 0000 Gúrkurogreitagúrkur ......................00 0... nn 40 

0708 Belgávextir, með eða án hýðis, nýir eða kældir: 

1000 — Gulertur (Pisum sativum) ............0. 0. 40 
2000 — Belgaldin (Vigna spp., Phaseolusspp.) ...............00..... 40 
9000 — Aðrir belgávextir ...............0..000 00. 40 

0709 Aðrar matjurtir, nýjar eða kældar: 

1000 — Jarðartískokka .................... 00. 40 

2000 — Spergill ............0... 00 40 

3000 — Eggaldinjurtir ................000000 0 40
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4000 — Selja, önnurenblaðselja ...............00000 0000 nn. 40 

— Sveppir og tröfflur: 

5100 — — Sveppir ..........000. 0... 40 
5200 —— Tröfflur ..................2..rll 40 

— Aldin Capsicumættarinnar eða Pimentaættarinnar: 

6001 — — Allrahanda (pimento) ............%...00 00. 40 
6009 — — Annað .........0000%0 000 40 

7000 — Spínat, Nýja-Sjálandsspínat og hrímblaðka (garðspínat) ........ 40 
— Annað: 

9001 — — Sykurmaís .................00 2200 0 

9009 —— Annars ............0020 00 40 

0710 Matjurtir (ósoðnar eða soðnar með gufu eða í vatni), frystar: 

1000 — Kartöflur ..............2.22000 40 

— Belgávextir, með eða án hýðis: 

2100 — — Gulertur (Pisum sativum) ...........0..00 0... 40 
2200 — — Belgaldin (Vigna spp., Phaseolusspp.) ..........0....0.0.... 40 
2900 — — Aðrir .........000000 0000 40 
3000 — Spínat, Nýja-Sjálandsspínat og hrímblaðka (garðspínat) ........ 40 

4000 — Sykurmaís .............0.20 000 40 
8000 — Aðrarmatjuftir .................000. 0 40 
9000 — Matjurtablöndur ................%....00 0. nn 40 

0711 Matjurtir, varðar skemmdum til bráðabirgða (t.d. með brenni- 

steinstvíildisgasi, saltlegi, brennisteinssýrlingi eða öðrum verndandi 

upplausnum), en óhæfar í því ástandi til manneldis: 

— Laukur: 

1001 — — Lagður í saltlög, brennisteinssýrling eða aðrar verndandi upp- 

laUSNir. ..........0.. 20. 40 

1009 — — Annað (í brennisteinstvíildi) .................00.0..0.. 40 
— Ólívur: 

2001 — — Lagðar í saltlög, brennisteinssýrling eða aðrar verndandi upp- 

lausmir ..............00 2 40 

2009 — — Annað (í brennisteinstvíildi) ...................0.0.0..0..... 40 
— Kapar: 

3001 — — Lagður í saltlög, brennisteinssýrling eða aðrar verndandi upp- 

lausnir. 22.22.0000... 40 

3009 — — Annað (í brennisteinstvíildi) ..............0.0.....00 0. 40 

— Gúrkur og reitagúrkur: 
4001 — — Lagðar í saltlög, brennisteinssýrling eða aðrar verndandi upp- 

lAUSNIr. .............0 0 40 

4009 — — Annað (í brennisteinstvíildi) ......................0.00.0.... 40 
— Aðrar matjurtir; matjurtablöndur: 
— — Lagðar í saltlög, brennisteinssýrling eða aðrar verndandi upp- 

lausnir: 

9011 — — — Allrahanda (pimento) .........0...... 0000 r rr. 40 
9012 —— — Sykurmaís .............0...00 00. 40 
9013 ——— Kartöflur ..............0.....0 000 40 

9019 ——-— Annað ........00%0000 000 40 

— — Annars (í brennisteinstvíildi): 

9021 ——-— Spegill ...........%...000 000 40 
9022 —— — Allrahanda (pimento) ..........%..... 0... 0 nn 40 
9023 ——-— Sykurmaís ............0.....0 000 40 

9029 ——— Annað.............%0. 0. 40
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0712 Þurrkaðar matjurtir, heilar, skornar, sneiddar, muldar eða steyttar í 

duft, en ekki frekar unnar: 

1000 — Kartöflur, einnig skornar eða sneiddar en ekki frekar unnar ..... 40 
2000 — Laukur ...............2 0... 00 40 

3000 — Sveppirogtröfflur .............0..%. 0000. 40 
— Aðrar matjurtir; matjurtablöndur: 

9001 — — Sykurmaís.........2.0....0 000. sn 0 

9009 — — Annað .............00022 00 40 

0713 Þurrkaðir belgávextir, afhýddir, einnig flysjaðir eða klofnir: 

1000 — Gulertur (Pisum sativum) ...........00 0000. 0 
2000 — Hænsnabaunir (garbanz0s) ...............0. 00 0 

— Belgbaunir (Vigna spp., Phaseolus spp.): 

3100 — — Belgbaunir af tegundinni Vigna mungo (L.) Hepper eða Vigna 

radiata (L.) Wilczek ...........%..0000. 200. 0 
3200 — — Litlar rauðar (Adzuki) baunir (Phaseolus eða Vigna angularis) 0 
3300 — — Nýrnabaunir, þar með taldar hvítar belgbaunir (Phaseolus 

vulgaris) ..........0000000 0000 0 
3900 —— Aðrar .........0.000. 20 0 

4000 — Linsubaunir ..............2000. 0000 0 

5000 — Breiðbaunir (Vicia faba var. major) og hestabaunir (Vicia faba 
var. equina, Vicia faba var. Minor) ............0..0 000... 0 

9000 — Aðrir ..........000 0000. 0 
0714 Maníókarót, örvarrót, saleprót, jarðartískokka, sæthnúður og 

áþekkar rætur og hnýði sem innihalda mikið af sterkju eða inúlíni, 

nýtt eða þurrkað, einnig sneytt eða í kögglum; sagópálmamergur: 

1000 — Maníókarót (cassava) ...........2.00%.22000 40 
2000 — Sæthnúður .............0000. 0000 40 
9000 — Annað ..............0. 0. 40
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8. KAFLI 

Ætir ávextir og rætur; hýði af sítrusávöxtum eða melónum 
Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla teljast ekki óætar hnetur eða ávextir. 
2. Kælda ávexti og hnetur skal flokka í sömu vöruliði og tilsvarandi nýja ávexti og hnetur. 
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0801 Kókoshnetur, parahnetur og kasúhnetur, nýjar eða þurrkaðar, 

einnig afhýddar eða flysjaðar: 

— Kókoshnetur: 

1001 — — Kókosmjöl .............00%%0 000. 0 
1009 —— Annað .........000%0 0000 40 
2000 — Parahnetur ....................0.0 000 40 

3000 — Kasúhnetur .................00000 000 000 40 
0802 Aðrar hnetur, nýjar eða þurrkaðar, einnig afhýddar eða flysjaðar: 

— Möndlur: 

1100 — — Í hýði .............0.... 0. 20 
1200 — — Afhýddar ..............0.... 000. 20 

— Heslihnetur (Corylus spp.): 
2100 — — Íhýði ................... HERRANN RIRR 20 
2200 — — Afhýddar ..........0.......00nr nr 20 

— Valhnetur: 

3100 — — Íhýði ................0..0.. 0. 20 
3200 — — Afhýddar ............0....000000 00 20 
4000 — Kastaníuhnetur (Castaneaspp.) ...........0.00... 000. 20 
5000 — Hjartaaldin ................0...00 00... 20 
9000 — Annars .........2.00000. 0 20 

0803 0000 Bananar, þar með taldir mjölbananar, nýir eða þurrkaðir ......... 0 

0804 Döðlur, fíkjur, ananas, lárperur (avocado), guavaber, mangóaldin 

og mangóstínaldin, nýtt eða þurrkað: 

— Döðlur: 

1001 — — Nýjar ........0000.0.0 0 40 
1009 —— Aðrar ............00000 000 40 

2000 — Fíkjur .............0000 2000 40 
3000 — Ananas ..........20000 00 40 

4000 — Lárperur ................0 0000 40 
5000 — Guavaber, mangóaldin og mangóstínaldin .................... 40 

0805 Sítrusávextir, nýir eða þurrkaðir: 

1000 — Appelsínur ..............0000 0 0 

2000 — Mandarínur (þar með taldar tangarínur og satsúmur); klementín- 

ur, wilkingávextir og áþekkir blendingar sítrustegunda ......... 0 
— Sítrónur (Citrus limon, Citrus limonum) og súraldin (Citrus 

aurantifolia): 

3001 — — Sítrónur ................0 0000. 0 

3009 —— Annað ..........00000 0000 15 
4000 — Greipaldin .................0..00 000 15 
9000 — Aðrir .........000000 0000 15 

0806 Vínber, ný eða þurrkuð: 

1000 — Ný ....000.00 0 40 
— Þurrkuð: 

2001 — — Rúsínur ............02..2020nnnnr 20 
2009 — — Önnur ..........0.02 0200 20
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0807 Melónur (þar með taldar vatnsmelónur) og pápáaldin (papayas), 

nýtt: 

1000 — Melónur (þar með taldar vatnsmelónur) ..................... 0 
2000 — Pápáaldin (papayas) .............00%..00 000 0 

0808 Epli, perur og kveður, nýtt: 

1000 — Epli ..........00.200000 0 
2000 — Perurogkveður ...........2.00.0. 0. 15 

0809 Apríkósur, kirsuber, ferskjur (þar með taldar nektarínur), plómur 

og þyrniplómur, nýtt: 

1000 — Apríkósur .............000000 0... 40 
2000 — Kirsuber .............00. 2000 40 

3000 — Ferskjur, þar með taldar nektarínur ................0........ 40 
4000 — Plómur og þyrniplómur ..........%.......ln 40 

0810 Aðrir ávextir, nýir: 

1000 — Jarðarber ...........0000000 0000 40 
2000 — Hindber, brómber, mórber oglóganber ...................... 40 

3000 — Sólber, hvítar eða rauðar kúrennur og garðaber ............... 40 

4000 — Trönuber, aðalbláber og aðrir ávextir af ættinni Vaccinium ..... 40 
— Annars: 

9001 — — Steinaldin, nýognýber,ót.a. ............%2.0. 00... nn. 40 

9009 — — Annað .............0000 0 

0811 Á vextir og hnetur, ósoðið eða soðið í gufu eða vatni, fryst, einnig 

með viðbættum sykri eða öðru sætiefni: 

— Jarðarber: 

1001 — — Með viðbættum sykri eða öðru sætiefni .................... 40 

1009 —— Önnur ..........0..0 0... 40 

— Hindber, brómber, mórber, lóganber, sólber, hvítar eða rauðar 

kúrennur og garðaber: 
2001 — — Með viðbættum sykri eða öðru sætiefni .................... 40 

2009 —— Annað .............200 020 40 

— Annað: 

9001 — — Með viðbættum sykri eða öðru sætiefni .................... 40 

9009 — — Annars ............. 0000. 40 

0812 Ávextir og hnetur varið skemmdum til bráðabirgða (t.d. með 

brennisteinsdíoxíðgasi, saltlegi, brennisteinssýrlingi eða öðrum 

verndandi upplausnum), en óhæfar í því ástandi til manneldis: 

1000 — Kirsuber .............00.2 00. 40 

2000 — Jarðarber .............0..0 0002. 40 

9000 — Annað ................ 00 40 
0813 Ávextir, þurrkaðir, aðrir en í nr. 0801—0806; blöndur af hnetum 

eða þurrkuðum ávöxtum í þessum kafla: 

1000 — Apríkósur ............... 000. 20 
2000 — Sveskjur .............00.2 000 20 

3000 — Epli ........0000 0000 20 
4000 — Aðrir ávextir ...........0...2 0000 20 

— Blöndur af hnetum eða þurrkuðum ávöxtum í þessum kafla: 
5001 — — Blöndur banana og kókosmjöls .............00.. 000... 0 

5002 — — Að uppistöðu úrananas ...........0...0 000. 40 
5003 — — Að uppistöðu úr appelsínum eða mandarínum; úr klementínum 

eða slíkum sítrusávöxtum; úr sítrónum ..................... 0 

5004 — — Að uppistöðu úr öðrum sítrusávöxtum ..................... 15
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5005 — — Að uppistöðu úr rúsínum og/eða kúrennum ................ 20 
5006 — — Að uppistöðu úr hnetum ínr.08.02 ....................... 20 
5007 — — Að uppistöðu úr parahnetum, kasúhnetum, avokathnetum, 

mangóstínaldinum, döðlum og fíkjum ..................... 40 
5009 —— Aðrar ..........0..00000n 20 

0814 0000 Hýði af sítrusávöxtum eða melónum (þar með talið af vatnsmelón- 

um), nýtt, fryst, þurrkað eða varið skemmdum til bráðabirgða með 

saltlegi, brennisteinssýrlingi eða öðrum verndandi upplausnum .... 40
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9. KAFLI 

Kaffi, te, maté og krydd 

Athugasemdir: 

1. Blöndur af vörum í nr. 0904—0910 flokkast þannig: 

a. Blöndur af tveimur eða fleiri vörum í sama vörulið flokkast í þann vörulið. 

b. Blöndur af tveimur eða fleiri vörum í mismunandi vöruliðum flokkast í nr. 0910. 

Nr. 82 

Hafi verið bætt öðrum efnivörum í vörur sem teljast til nr. 0904—0910 (eða í blöndur sem 

um getur í a- eða b-lið að ofan) hefur það ekki áhrif á flokkun þeirra ef blöndur sem þannig 
verða til halda að öllu eða verulegu leyti einkennum þeirra vara sem teljast til nefndra 

vöruliða. Að öðrum kosti flokkast slíkar blöndur ekki í þennan kafla. Þannig blönduð 
bragðefni eða blönduð bragðbætiefni flokkast í nr. 2103. 

2. Til þessa kafla telst ekki sætpipar (Piper cubeba) eða aðrar vörur í nr. 1211. 

  

0901 

0902 

0903 

0904 

0905 

0906 

0907 

1100 
1200 

2101 

2109 

2201 
2209 
3000 
4000 

1000 

2000 
3000 

4000 
0000 

1100 

1200 

2001 
2009 
0000 

1000 
2000 
0000 

Kaffi, einnig brennt eða koffeínsneytt; kaffiskurn og kaffihýði; 

kaffilíki sem inniheldur eitthvað af kaffi: 

— Kaffi, óbrennt: 

— — Ekki koffeínsneytt ............... 0000 

—— Koffeínsneytt ...................2 000 

— Kaffi, brennt: 

— — Ekki koffeínsneytt: 

— — — Malað eða Óómalað, í smásöluumbúðum 2 kg eða minna 

—-— — Affað ...........00 000 

— — Koffeínsneytt: 

— — — Malað eða ómalað, í smásöluumbúðum 2 kg eða minna 

—— — Annað ..........%.0 000 

— Kaffiskurn og kaffihýði ..............00.00. 000... 

— Kaffilíki seminniheldur kaffi ................... 000... 

Te: 

— Grænt te (ógerjað) í skyndiumbúðum sem innihalda ekki meira 

en3kg ..........0%. 0000 

— Annað græntte (Óg€rjað) ..........0%%...0. 0. 
— Svart te (gerjað) og te gerjað að hluta, í skyndiumbúðum sem 

innihalda ekki meiraen3kg ...........0... 000... 

— Annað svart te (gerjað) og annað te gerjað að hluta ............ 

Maté ...............00 00 

Pipar af ættinni Piper; þurrkaðir, pressaðir eða malaðir ávextir af 

ættinni Capsicum eða af ættinni Pimenta: 

— Pipar: 

— — Hvorki pressaður némulinn ................. 000... 

— — Pressaður eða mulinn ............... 0000... 

— Ávextir af ættinni Capsicum eða af ættinni Pimenta, þurrkaðir, 
pressaðir eða malaðir: 

— — Ómulin paprika (sweet peppers) .........0. 
— — AÖFir ........0. 000 

Vanilla ...............0. 0020. 

Kanill og kanilblóm: 

— Hvorki pressað némulið ............%....00 00... 
— Pressað eða mulið .............00000 00 

Negull (heill, negulnaglar og negulstilkar) ....................... 

40 

40 

40 

A 20
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0908 Múskat, múskathýði og kardamómur: 

1000 — Múskat ...........0.... 0. s 40 

2000 — Múskathýði ...........2.......000 40 

3000 — Kardamómur ................. 000 ð nn 40 

0909 Fræ aníss, badians, finkuls, sveipjurtar, ostakúmens, kúmens eða 

einis: 

1000 — Anís- eða badianfræ ...............0..0 0000. n rn 40 

2000 — Sveipjurtarfræ ............200.0 0... 40 
3000 — Ostakúmenfræ.............0...000 0. n rr 40 

4000 — Kúmenfræ ...............0 0... 40 

5000 — Finkul-eða einifræ ..................0 000. n 0 40 

0910 Engifer, safran, túrmerík (curcuma), tímían, lárviðarlauf, karrí og 

annað krydd: 

1000 — Engifer ............... 2000... 40 

2000 — Safran ...............0. 0. 40 

3000 — Túrmerík (curcuma) .........2..000000 000. 40 
4000 — Tímían;lárviðarlauf ..............0...000 0000. 40 

5000 — Karrí ...........00.. 000. 40 

— Annað krydd: 

9100 — — Blöndur sem vísað er til í b-lið 1. athugasemdar við þennan 
kafla .............00000 40 

9900 — —- Annars ..........00 000 40
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10. KAFLI 

Korn 

Athugasemdir: 

1. a. Vörur sem tilgreindar eru í vöruliðum þessa kafla skulu því aðeins flokkaðar undir þá vöruliði 
að kornin sjálf séu til staðar, annað hvort á axi eða stilk. 

b. Til þessa kafla telst ekki korn sem hefur verið afhýtt eða unnið á annan hátt. Í nr. 1006 flokkast 

þó rís, afhýddur, slípaður (milled), fægður, gljáhúðaður, forsoðinn (parboiled), efnabættur 

eða brotinn. 

2. Til nr. 1005 telst ekki sykurmaís (7. kafli). 

Athugasemd við undirlið: 
Sem harðhveiti telst hveiti af tegundinni Triticum durum og blendingar frá kynblöndun innan 

tegunda Triticum durum sem hafa sömu litningatölu (28) og sú tegund. 

  

A 

1001 Hveiti og meslín: 

1000 — Harðhveiti ...............0... 0. 0 

— Annað: 

9001 — — Heilhveiti .............000000 000 0 
9009 — — Annars ...........20 000 

1002 (0000 Rúgur ...............% 0000. 0 
1003 0000 Bygg ..............00 0000 0 

1004 0000 Hafrar ..............0... 000. 0 

1005 Maís: 

1000 — Fræ ............0.2 000 0 

9000 — Annar ...........0..0 0. 0 

1006 Rís: 
— Rís með ytra hýði (ekru- eða hrárís): 

1001 — — Í smásöluumbúðum 5 kg eða minna .......0..0.......0.... 0 
1009 — — Annar ........... 000 0 

— Afhýddur (brúnn) rís: 

2001 — — Í smásöluumbúðumó kgeða minna ...................0... 0 
2009 —— Annar ............ 0000 0 

— Hálf- eða fullslípaður rís, einnig fægður eða gljáhúðaður: 

3001 — — Í smásöluumbúðum 5 kgeðaminna .................0..... 0 

3009 — — Appar .........0..0 0 0 

— Brotinn rís: 

4001 — — Ísmásöluumbúðumó kg eða minna .........0..0...0.0.0.00... 0 

4009 —— Annar ............. 00 0 

1007 0000 Dúrra ..............0000022 0 0 

1008 Bókhveiti, hirsi og kanarífræ; annað korn: 

1000 — Bókhveiti ..............20.0 0 
2000 — Hirsi ...........0.. 000. 0 

3000 — Kanarífræ .............20.00.. 0 

9000 — Annaðkorn ............... 000 0
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11. KAFLI 

Malaðar vörur; malt; sterkja; inúlín; hveitiglúten 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

Vörur til lækninga (30. kafli). 

Þ
O
R
A
Ð
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Brennt malt sem kaffilíki (nr. 0901 eða 2101). 
Unnið mjöl, fín- eða grófmalað, eða sterkja í nr. 1901. 

Kornflögur (corn flakes) eða aðrar vörur í nr. 1905. 
Matjurtir, unnar eða varðveittar, í nr. 2001, 2004 eða 2005. 

15. október 1987 

Sterkja sem hefur einkenni ilmvatna, snyrtivara eða hreinlætisvara (33. kafli). 

. Malaðar vörur úr korntegundum sem taldar eru upp í eftirfarandi töflu teljast til þessa kafla ef 
þær innihalda þurrar, miðað við þunga: 

a. Sterkju (sem ákvörðuð er samkvæmt Ewersaðferðinni) í meira magni en tilgreint er í 2. 
dálki. 

b. Ösku (að frádregnum viðbættum steinefnum) í því magni sem tilgreint er í 3. dálki eða 
minna. 

Annars flokkast þær í nr. 2302. 

B. Vörur sem teljast til þessa kafla samkvæmt áðurnefndri skýrgreiningu flokkast í nr. 1101 eða 

1102 ef magn þeirra sem fer í gegnum sigti úr ofnum vírdúk, með þeim þéttleika sem 

tilgreindur er í 4. eða 5. dálki, er ekki minna, miðað við þunga, en sá hundraðshluti sem 

tilgreindur er fyrir hverja korntegund. 

Annars flokkast þær í nr. 1103 eða 1104. 

  

Magn sem fer í gegnum 

sigti af þéttleikanum 
  

  

Korntegund Sterkju- Ösku- 315 500 
innihald innihald micron micron 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Hveiti og rúgur ... 45% 2,5% 80% — 

Bygg ............ 45% 3,0% 80% — 

Hafrar .......... 45% 5,0% 80% — 

Maísogdúrra .... 45% 2,0% — 90% 

Rís 20... 45% 1,6% 80% — 

Bókhveiti ........ 45% 4,0% 80% — 
  

3. Sem grjón og mjöl í nr. 1103 teljast vörur sem malaðar eru úr korni sem: 

a. Að 95 hundraðshlutum miðað við þunga fer í gegnum síu úr ofnum vírdúk með 2 mm þéttleika 

þegar um maís er að ræða. 
b. Að 95 hundraðshlutum miðað við þunga fer í gegnum síu úr ofnum vírdúk með 1,25 mm 

þéttleika þegar um aðrar korntegundir er að ræða.
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1101 Hveiti eða meslínmjöl, fínmalað: 

0001 — Í smásöluumbúðum 5 kg eða minna ......................... 0 
0009 — Annað „.........000.000 0 0 

1102 Mjöl úr korni, fínmalað, annað en úr hveiti eða meslíni: 

— Rúgmjöl: 
1001 — — Ísmásöluumbúðum5 kg eða minna ....................... 0 

1009 —— Annað ...............000 0. 0 

2000 — Maísmjöl.............%%% 0 0 

— Rísmjöl: 
3001 — — Ísmásöluumbúðum5 kgeða minna ............0.0......0... 0 

3009 —— Anfað .........0..000 00 0 

— Annað: 

9001 — — Byggmjöl ........)%%.0.0 00 (0) 

9009 — — Annars ...........0.. 0 0 

1103 Klíðislaust korn, mjöl og kögglar: 

— Klíðislaust korn og mjöl: 
1100 — — Úrhvéiti .........0000.. 000 0 
1200 —-— Úrhöfrum ...........0...... 002. 0 

— — Úr maís: 

1301 ——— Kurl..............0 000 0 

1309 ——-— Annað ..........0.0.00..0 0000 0 

1400 — — Úrrís .............0... 0 

1900 — — Úröðrukorni ...........0.....0 000. 0 
— Kögglar: 

2100 —- — Úrhvéiti .........0.......... 20. 0 

2900 — — Úröðrukorni ..............00..0 00 0 
1104 Korn unnið á annan hátt (t.d. afhýtt, valsað, flagað, perlað, sneitt 

eða kurlað), þó ekki rís í nr. 1006; kornfrjóangar, heilir, valsaðir, 

flagaðir eða malaðir: 

— Valsað eða flagað korn: 

1100 — — Úrbyggi ................... 20. 0 
— — Úr höfrum: 

1201 — — — Í smásöluumbúðumó5 kg eða minna ...................... 0 

1209 ——— Annað ...............0.. 00 0 

1900 — — Úröðru korni .................0. 00 0 
— Annað unnið korn (t.d. afhýtt, perlað, sneitt eða kurlað): 

2100 — — Úrbyggi ..................0. 0 0 
— — Úr höfrum: 

2201 — — — Í smásöluumbúðumSkgeða minna ...................... 0 

2209 ——-— Afað............0.0 00. 0 

2300 — — Úr Maís ..............00 02. 0 

2900 — — Úröðrukorni.................0.0 000 0 

3000 — Kornfrjóangar, heilir, valsaðir, flagaðir eða malaðir ........... 0 

1105 Mjöl, fín- eða grófmalað, og flögur úr kartöflum: 

— Mjöl, fín- eða grófmalað: 

1001 — — Í smásöluumbúðum 5 kgeða minna ....................... 15 
1009 —— Annað ..............0000 000 15 

— Flögur: 

2001 — — Í smásöluumbúðumó kgeða minna ....................... 15 
2009 — — Aðrar ..............000 0. 15
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1106 Mjöl, fín- eða grófmalað, úr þurrkuðum belgávöxtum í nr. 0713, úr 

sagó eða rótum eða hnýðum í nr. 0714; mjöl, fín- eða grófmalað, og 

duft, úr vörum í 8. kafla: 

1000 — Mijöl, fín- eða grófmalað, úr þurrkuðum belgávöxtum í nr. 0713 25 
— Mjöl, fín- eða grófmalað, úr sagó, rótum eða hnýðum í nr. 0714: 

2001 — — Maníókamjöltilskepnufóðurs.............0. 000... 25 
2009 — — Annað ........0%%.000. 0 25 

3000 — Mjöl, fín- eða grófmalað, og duft, úr vörum í8. kafla .......... 25 

1107 Malt, einnig brennt: 

1000 — Óbrennt ..........0....00. rr 0 

2000 — Brennt............0 0000 0 
1108 Sterkja; inúlín: 

— Sterkja: 

— — Hveitisterkja: 
1101 — — — Í smásöluumbúðumðS kg eða minna ..................0... 7 

1109 — — — Önnur ........0.. 0... 7 
— — Maíssterkja: 

1201 — — - Ísmásöluumbúðum kg eða Minna .........0......00.0.. 7 

1209 —— - Önnur .......0.00... 000. 7 
— — Kartöflusterkja: 

1301 — — — Í smásöluumbúðum5 kg eða minna ...................0.. 7 
1309 —— - Önnur .......0...00.. 000. 7 

— — Maníókasterkja (cassava): 

1401 — — — Í smásöluumbúðum 5 kg eða minna .................00.... 7 

1409 - — — Önnur 0... 7 
— — Önnur sterkja: 

1901 — — — Í smásöluumbúðum 5 kg eða minna ...................... 7 
1909 —— — Annars ........... 000. 7 

— Inúlín: 

2001 — — Í smásöluumbúðum 5 kgeða minna ........0.....0.00.00... 7 

2009 — — Önnur .......0.0..0 000 7 
1109 0000 Hveitiglúten, einnig þurrkað ..................... 0000... 15
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12. KAFLI 
Olíufræ og olíurík aldin; ýmiss konar sáðkorn, fræ og aldin; plöntur til notkunar í 

iðnaði og til lyfja; hálmur og fóður 

Athugasemdir: 

1. Til nr. 1207 teljast m.a. pálmahnetur og pálmakjarnar, baðmullarfræ, rísínusfræ, sesamfræ, 

mustarðsfræ, safaskessufræ, valmúafræ og sheahnetur. Til þessa vöruliðar teljast ekki vörur í nr. 

0801 eða 0802 eða ólívur (7. eða 20. kafli). 
2. Til nr. 1208 telst ekki aðeins fitusneytt mjöl, fín- eða grófmalað, heldur einnig mjöl, fín- eða 

grófmalað, sem hefur verið fituneytt að einhverju leyti eða fitusneytt og fitubætt að einhverju eða 

öllu leyti með sinni upprunalegu olíu. Til þessa vöruliðar teljast þó ekki leifar í nr. 2304—2306. 

3. Sem fræ til sáningar í nr. 1209 telst rófnafræ, grasfræ og annað grænfóðurfræ, skrautblómafræ, 

matjurtafræ, trjáfræ, fræ ávaxtatrjáa, fræ af umfeðmingsgrasi (þó ekki af tegundinni Vicia faba) 
eða úlfabaunum. 

Til nr. 1209 telst þó ekki eftirtalið þótt til sáningar sé: 

a. Belgávextir eða sykurmaís (7. kafli). 
b. Krydd eða aðrar vörur í 9. kafla. 
c. Korn (10. kafli). 
d. Vörur í nr. 1201—-1207 eða 1211. 

4. Til nr. 1211 teljast m.a. eftirtaldar plöntur og plöntuhlutar: Basilíkum, borasurt, ginseng, Ísópur, 

lakkrísplanta, allar tegundir myntu, rósmarín, rúturunni, salvía og malurt. 

Til nr. 1211 telst þó ekki: 

a. Lyf í 30. kafla. 

b. Tlmvörur, snyrtivörur og hreinlætisvörur í 33. kafla. 

c. Efni til varnar gegn og útrýmingar á skordýrum, sveppum eða illgresi og til sótthreinsunar eða 
áþekkar vörur í nr. 3808. 

5. Sem sjávargróður og aðrir þörungar í nr. 1212 telst ekki: 

a. Dauðar einfrumuörverur í nr. 2102. 

b. Ræktaðar örverur í nr. 3002. 

c. Áburður í nr. 3101 eða 3105. 

  

A E 
% % 

1201 0000 Sojabaunir, einnig sundurskormar ............................. 0 

1202 Jarðhnetur, ekki steiktar eða soðnar á annan hátt, einnig afhýddar 

eða sundurskornar: 

1000 — Íhýði ...............0 00... 0 
2000 — Afhýddar, einnig sundurskormar ...........0..0. 000... 0 

1203 0000 Kópra .............0...0. 000 0 

1204 0000 Línfræ, einnig sundurskorið ..................... 0000... 0 

1205 0000 Repju- eða kolsafræ, einnig sundurskorin ....................... 0 

1206 0000 Sólrósarfræ, einnig sundurskorið .............................. 0 

1207 Önnur olíufræ og olíurík aldin, einnig sundurskorin: 

1000 — Pálmahnetur eða pálmakjarnar .................. 000... 00. 0 
2000 — Baðmullarfræ ................... 0000 G 

3000 — Rísínusfræ..................00 000 0 

4000 — Sesamfræ .............00. 0... 0 

5000 — Mustarðsfræ ..............0000. 000 0 

6000 — Safaskessufræ ..................00 00 0 

— Annað: 

9100 —— Valmúafræ ................2.00.. 0 

9200 —— Sheafræ ................00000. 0 

9900 — — Annars ............2%.2 0. 0
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1208 Mjöl, fín- eða grófmalað, úr olíufræum eða olíuríkum aldinum, þó 

ekki mustarði: 

1000 — Úrsojabaunum .................. rr 0 

9000 — Annað ..........%..00. 0 

1209 Fræ, aldin og sporar til sáningar: 

— Rófufræ: 

— — Sykurrófufræ: 

1101 — — — Í10kgumbúðumeðastærri .........0..0.0..0.0..0. 0... 0 
1109 ——- - Annað .............0 0000 0 

— — Önnur: 
1901 — — — Í 10 kgumbúðumeðastærri .........0..000.0000 0... 0 
1909 —-—— Annars .............0. 000 0 

— Fóðurplöntufræ, þó ekki rófufræ: 

— — Refasmárafræ (alfalfa): 
2101 — — — Í10kgumbúðumeðastærri ..........0.000000000. 0 
2109 ——— Annað .............. 000 0 

— — Smárafræ (Trifolium spp.): 

2201 — — — Í 10kgumbúðumeðastærri ........0..00..00000000.. 0 
2209 ——- — Annað ...........0.. 00 0 

— — Túnvingulfræ: 

2301 — — - Í 10kgumbúðumeðastærri .......0..00000000000. 0 
2309 ——— Annað ........00.%.2 000 0 

— — Vallarsveifgrasfræ (Poa pratensis L.): 
2401 — — — Í l0kgumbúðumeðastærri ........0..0..00.0.. 0. 0 
2409 —— — Annað ..........0.20 00 0 

— — Rýgrasfræ (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.): 
2501 — — — Í 10kgumbúðumeðastærri ..........00..0..0.0. 0 
2509 — — — Annað ..........%%.0 00. 0 

— — Vallarfoxgrastræ: 

2601 — — — Í 10kgumbúðumeðastærri ...........00..0.0..0. 0... 0 
2609 —— —- Annað ..........0..0 000 0 

— — Önnur: 
2901 — — — Annað grasfræ í 10 kg umbúðum eðastærri ............... 0 
2909 — — — Annars ............ 0 

3000 — Fræ jurta sem ræktaðar eru aðallega vegna blóma þeirra ........ 0 

— Annað: 

9100 — — Matjurtafræ ..............2000. 0 

9900 — — Annars ........0000 000 0 

1210 Humall, nýr eða þurrkaður, einnig mulinn, sem duft eða kögglar; 

humalmjöl (lúpulín): 

1000  — Humall, hvorki mulinn né sem duft eða kögglar ............... 0 

2000 — Humall, mulinn eða sem duft eða kögglar; humalmjöl .......... 0 

1211 Plöntur eða plöntuhlutar (þar með talin fræ og aldin) sem aðallega er 

notað í ilmvörur, lyf eða til varnar gegn eða útrýmingar á skordyr- 

um, sveppum eða þess háttar, nýtt eða þurrkað, einnig sneitt, mulið 

eða sem duft: 

1000 — Lakkrísrót ..........0...00. 0000 0 

2000 — Ginsengrót .............0000 02 0 

9000 — Annað ..........00002 00 0
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1212 Fuglatrésbaunir, sjávargróður og aðrir þörungar, sykurrófur og 

sykurreyr, nýtt eða þurrkað, einnig mulið; aldinsteinar og -kjarnar 

og aðrar vörur úr jurtaríkinu (þar með taldar óbrenndar síkoríuræt- 

ur af afbrigðinu Cichorium intybus sativum) sem aðallega er notað til 

manneldis, ót.a: 

1000 — Fuglatrésbaunir, þar með talið fuglatrésfræ ................... 0 

— Sjávargróður og aðrir þörungar: 

2001 — — Einkum til nota í ilmvörur, lyf eða til varnar gegn eða til 
útrýmingar á skordýrum, sveppum eða þess háttar, nýtt eða 

þurrkað, einnig sneitt, mulið eða sem duft .................. 0 

2009) — — Annað ..........00%2000 rn 10 0 
3000 — Apríkósu-, ferskju- eða plómusteinar og -kjarnar .............. 0 

— Annað: 

9100 — — Sykurrófur ............0%.0 000 0 
9200 — — Sykurr€yr .........0.%. 000. ð ns 0 
9900 — — Annars .........0..000 00. 0 

1213 Strá og hýði af korni, óunnið, einnig saxað, mulið, pressað eða Í 

kögglum: 
0001 — Mulið, pressað eða kögglað ................200 0000. nn. 0 
0009 — Annað .............00 00 0 

1214 Fóðurnæpur, beðjur, fóðurrófur, hey, refasmári (alfalfa), smári, 

esparsettur, fóðurkál, úlfabaunir, umfeðmingsgras og áþekkar fóð- 

urvörur, einnig í kögglum: 

1000 — Mjöl og kögglar úr refasmára (alfalfa) ..................0.... 0 

9000 — Annað ...........000 0 0 

  

!) Tollur í E-dálki gildir aðeins fyrir vörur upprunnar í EFTA-löndum en ekki EB- eða öðrum löndum.
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13. KAFLI 

Kvoðulakk; gúmkvoður og resín og aðrir jurtasafar og jurtakjarnar 
Athugasemd: 

Til nr. 1302 telst m.a. lakkrískjarni, prestafífilskjarni, humlakjarni, alóekjarni og ópíum. 

a 

b 
c 
d 

€e 

Til þessa vöruliðar telst ekki: 
. Lakkrískjarni sem inniheldur meira en 10% súkrósa, miðað við þunga, eða tilreiddur er sem 
sykurvara (nr. 1704). 

. Maltkjarni (nr. 1901). 

. Kjarnar úr kaffi, tei eða maté (nr. 2101). 
- Jurtasafar eða jurtakjarnar sem teljast áfengar drykkjarvörur eða áfengar blöndur til 

framleiðslu á drykkjarvörum (22. kafli). 
. Kamfóra, glycyrrhizin eða aðrar vörur í nr. 2914 eða 2938. 

f. Lyf í nr. 3003 eða 3004 eða prófefni til blóðflokkunar (nr. 3006). 

8 
h 

.
 J. 

. Sútunar- eða litunarkjarni (nr. 3201 eða 3203). 

- Rokgjarnar olíur, fastar, fljótandi, resínóíð eða eimað vatn eða vatnsupplausnir úr rokgjörnum 
olíum (33. kafli). 
Náttúrlegt gúmmí, balata, gúttaperka, guayule, chicle eða áþekkar náttúrlegar gúmkvoður 

(nr. 4001). 

  

1301 

1302 

A E 

Kvoðulakk; náttúrlegar gúmkvoður; resín, gúmkvoðuresín og bals- 
amínilmkvoða: 

1000 — Kvoðulakk ...........0... 0... 0 
2000 — Akasíulím (gum arabic) ..................0 00 0 
9000 — Afað ........0..000 0 

Jurtasafar og jurtakjarnar; pektínefni, pektínöt og pektöt; agar og 

önnur jurtaslím og hleypiefni, einnig umbreytt, unnið úr vörum úr 
jurtaríkinu: 

— Jurtasafar og jurtakjarnar: 

1100 = — Ópíum .......... 0. 0 
- — Úr lakkrísplöntu: 

1201 — — — Lakkrískjarni í 4 kg blokkum eða stærri og fljótandi lakkrís- 
kjarni eða lakkrísdutt, í 3 lítra umbúðum eða stærri ........ 0 

1209 —— — Aðrir .........0.... 0. 20 
1300 — — Úrhúumli 20.00.0000... 
1400 — — Úrprestafíflum eða rótum plantna sem innihalda rótenón .... 0 
1900 — — Aðrir .......0.0..0..0. 0 0 
2000 — Pektínefni, pektínöt og pektöt ............0..0..00 0. 0 

— Jurtaslím og hleypiefni, einnig umbreytt, unnið úr vörum úr 
jurtaríkinu: 

- — Agar: 

3101 ——-— Umbreytt ........0...0.. 0... 20 
3109 —— - Afað .......0...00. 0 

— — Jurtaslím og hleypiefni, einnig umbreytt, unnið úr fuglatrés- 
baunum, -fræi eða gúarfræi : 

3201 —-— - Umbreytt ......0.0..0.0.0. 0. 20 
3209 ——- — Aflað.......0.0.0.. 00. 0 

— — Annað: 
3901 ——— Umbreytt .........0...0. 0... 20 
3909 ——— Annars .........0.00 0
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14. KAFLI 
Fléttiefni úr jurtaríkinu; vörur úr jurtaríkinu, ót.a. 

Athugasemdir: 
1. Til þessa kafla teljast ekki eftirtaldar vörur sem skulu flokkast í flokk XT: Jurtaefni eða trefjar úr 

jurtaefnum á hvaða vinnslustigi sem er, aðallega notað til framleiðslu á spunaefnum, eða önnur 
jurtaefni sem hafa sætt þeirri meðferð að þau verða aðeins notuð sem spunaefni. 

2. Til nr. 1401 teljast m.a. bambus (einnig klofinn, sagaður eftir endilöngu eða í lengdir, ávalaður á 

endum, bleiktur, gerður óeldfimur, fágaður eða litaður), klofinn körfuviður, reyr og þess háttar, 

spanskreyrskjarni og flysjaður eða klofinn spanskreyrspálmi. Flöguviður flokkast ekki í þennan 
vörurlið (nr. 4404). 

3. Til nr. 1402 telst ekki viðarull (nr. 4405). 

4. Tilnr. 1403 teljast ekki tilbúin knippi eða vöndlar til framleiðslu á sópum eða burstum (nr. 9603). 

  

E 
% % 

1401 Jurtaefni notuð aðallega til fléttunar (t.d. bambus, spanskreyrpálmi, 

reyr, sef, körfuviður, raffíutrefjar, hreinsuð, bleikt eða lituð korn- 

strá, og linditrefjar): 

1000 — Bambus..........%.%%00 000 0 

2000 — Spanskreyr ...............22. 0. 0 
9000 — Annað .........%.0000 0 

1402 Jurtaefni notuð aðallega sem tróð eða til bólstrunar (t.d. glansull 

(kapok), viðarhár og marhálmur), einnig í lögum með eða án 

stoðefnis: 

1000) — Glansull ...........0000 0000 9 0 
— Annað: 

9100) — — Viðarhár ................00. 00 9 0 

9900) —- — Annars .......0..00 0. 9 0 
1403 Jurtaefni notuð aðallega í sópa eða bursta (t.d. sópdúrra, píassava, 

húsapuntur og agavetrefjar), einnig í búntum eða hönkum: 

1000') — Sópdúrra (Sorghum vulgare var. technicum) .................. 9 0 
9000) — Annað „........000. 00 9 0 

1404 Vörur úr jurtaríkinu, ót.a: 

1000') — Óunnin jurtaefni notuð aðallega til litunar eða sútunar ......... 10 0 

2000 — Baðmullardúnn (linters) ............00.00. 00 0 
— Aðrar: 

9001 —— Ýfingakönglar .................. 0... 0 
9009} - — Annars ............00 10 0 

  

) Tollur í E-dálki gildir aðeins fyrir vörur upprunnar í EFTA-löndum cn ekki EB- eða öðrum löndum.
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FLOKKUR 111 

Feiti og olíur úr dýra- og jurtaríkinu og klofningsefni þeirra; 

unnin matarfeiti; vax úr dýra- eða jurtaríkinu 

15. KAFLI 

Feiti og olíur úr dýra- og jurtaríkinu og klofningsefni þeirra; unnin matarfeiti; vax úr 
dýra- eða jurtaríkinu 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Svínafita eða alifuglafita í nr. 0209. 

b. Kakaósmjör, feiti eða olía (nr. 1804). 
c. Ætar blöndur sem innihalda miðað við þunga meira en 15% af vörum í nr. 0405 (venjulega 21. 

kafli). 
d. Hamsar (nr. 2301) eða leifar í nr. 2304—2306. 
e. Einangraðar feitisýrur, unnið vax, lyf, málning, lökk, sápa, ilmvörur, snyrtivörur eða 

hreinlætisvörur, súlfóneraðar olíur eða aðrar vörur í flokki VI. 

f. Faktis, unnið úr olíum (nr. 4002). 
2. Til nr. 1509 teljast ekki olíur sem unnar eru úr ólívum með upplausn (nr. 1510). 
3. Tilnr. 1518 telst ekki feiti eða olíur eða þættir þeirra, sem aðeins hefur verið mengað, og flokka 

skal í sama vörulið og samsvarandi ómenguð feiti og olíur og þættir þeirra. 

4. Sápufótur, olíufótur og -dreggjar, sterínbik, glyserólbik og ullarfeitibik telst til nr. 1522. 

  

A E 
% % 

1501 Hreinsuð svínafeiti (Lard); önnur svína- og alifuglafeiti, brædd, 

einnig pressuð eða vökvaúrdregin: 

0001') — Beinafeiti og úrgangsefnafeiti ...............0.0..000 0000... 10 0 
0009 — Önnur ........0..00. 0. 40 

1502 Fita af dýrum af nautgripaætt, kindum eða geitum, hrá eða brædd, 

einnig pressuð eða vökvaúrdregin: 

0001') — Beinafeiti og úrgangsefnafeiti ................0..0.. 00... 10 0 
0009 — Önnur ........0.... 2. 40 

1503 0000 Svínafeitisterín, svínaolía, tólgarsterín, oleóolía og tólgarolía, ekki 

gert að fleyti, eða unnið á annan hátt ........................... 0 

1504 Feiti og olíur og þættir þeirra, úr fiski eða sjávarspendýrum, einnig 

hreinsað en ekki efnafræðilega umbreytt: 

— Lýsi úr fisklifur og þættir þess: 

1001') — — Þorskalýsi, kaldhreinsað ............0....... 0000. 10 0 
1002') - — Þorskalýsi, Ókaldhreinsað ...........22.0.0... 0000. 10 0 
1003!) — — Iðnaðarlýsi (aðeins lifrarlýsi) ...........0.0...0 0000... 10 0 
1004')} — — Lýsi úr fisklifur,ót.a. ..........00.... 0000... 10 0 
1005')— — Tylgi .............000000 00 9 0 

1009) — — Annað ..........00%00 00... 10 0 
— Feiti og lýsi og þættir þeirra úr fiski, þó ekki lifrarlýsi: 

2001) — — Síldarlýsi ..............2. 0... 10 0 

2002) - — Loðnulýsi .........0....200 000. 10 0 

2003) - — Karfalýsi ..........2%..0..000 0. 10 0 

  

!) Tollur í E-dálki gildir aðeins fyrir vörur upprunnar í EFTA löndum en ekki EB- eða öðrum löndum.
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2004!) - — Búklýsi,Ót.a. .........220000000 0 10 0 
2005) — — Tylgi ..........0%...220. 000 9 0 
2009) - — Annað ..........%%%.22.n nn 10 0 

— Feiti og lýsi og þættir þeirra, úr sjávarspendýrum: 

3001) — - Hvallýsi ..........00000222n 00 10 0 
3002! — — Olíur, þéttar á vélrænan hátt ..............000000.. 000... 9 0 
3009!) — — Annað ........)...000 0 10 0 

1505 Ullarfeiti og feitiefni unnin úr henni (þar með talið lanólín): 

1000') — Ullarfeiti, hrá .................000 0. 10 0 
9000) — Annað ..........%0%% 20. 10 0 

1506 Önnur dýrafeiti og -olíur og þættir þeirra, einnig hreinsað en ekki 

efnafræðilega umbreytt: 

0001 — Dýraolíur og efnisþættir þeirra .............00..000. 0... 9 0 

0009) — Annað .........0.%%% 2 10 0 
1507 Sojabaunaolía og þættir hennar, einnig hreinsað en ekki efnafræði- 

lega umbreytt: 

1000 — Hrá olía, einnig aflímuð ............0.0...... 00. 7 
9000 — Annað ...........0.00 000 7 

1508 Jarðhnetuolía og þættir hennar, einnig hreinsað en ekki efnafræði- 

lega umbreytt: 

1000 — Hráolía .............0... 0000 15 
9000 — Annað ...........0002 000 15 

1509 Ólívuolía og þættir hennar, einnig hreinsað en ekki efnafræðilega 

umbreytt: 

1000 — Hráolía ...............2200000 0 15 
9000 — Annað ............0.2 000 15 

1510 0000 Aðrar olíur og þættir þeirra, unnar eingöngu úr ólívum, einnig 

hreinsað en ekki efnafræðilega umbreytt, þar með taldar blöndur 

þessara olía eða þátta og olía og þátta ínr. 1509 .................. 15 

1511 Pálmaolía og þættir hennar, einnig hreinsað en ekki efnafræðilega 

umbreytt: 

1000 — Hráolía .............0... 0002. 15 

9000 — Annað ...........0.. 000 15 

1512 Olía úr fræi sólblóma, körfublóma eða baðmullar og þættir hennar, 

einnig hreinsað en ekki efnafræðilega umbreytt: 

— Olía úr fræi sólblóma eða körfublóma og þættir hennar: 

1100 — — Hráolía ...........0.2.000 000 15 
1900 — — Afað ..........2000 00 15 

— Olía úr fræi baðmullar og þættir hennar: 

2100 — — Hrá olía, einnig án gOssypÓls ............00. 000... 7 

2900 —— Annað ...........00. 0000 7 

1513 Kókoshnetu-, pálmakjarna- eða babassúolía og þættir hennar, einnig 

hreinsað en ekki efnafræðilega umbreytt: 

— Kókoshnetuolía og þættir hennar: 
1100 —— Hráolía .................0.. 0000 15 
1900 —— Annað ............000. 200 15 

— Pálmakjarna- eða babassúolía og þættir hennar: 

2100 —— Hráolía ..............2..00 0000 15 
2900 —— Annað .............000 000 15 

  

" Tollur í E-dálki gildir aðeins fyrir vörur upprunnar í EFTA-löndum en ekki EB- eða öðrum löndum.
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1514 Repju-, kolsa- eða mustarðsolía og þættir hennar, einnig hreinsað en 

ekki efnafræðilega umbreytt: 

1000 — Hráolía .............0.0..0.. 0 15 
9000 — Afnað .......%...000 15 

1515 Önnur órokgjörn Jurtafeiti og -olía (þar með talin jójóbaolía) og 

þættir hennar, einnig hreinsað en ekki efnafræðilega umbreytt: 

— Línolía og þættir hennar: 
1100 —— Hráolía .............0..00. 0 15 
1900 — — Affað .......0.....0.0 0. 15 

— Maísolía og þættir hennar: 

2100 —— Hráolía ............0..... 000... 15 

2900 — — Afað ........0.000.. 0. 15 

3000 — Laxerolía og þættir hennar ...............0....0.0.0. 0. 15 

4000 — Tungolía og þættir hennar ...............0..0..... 000 15 

5000 — Sesamolía og þættir hennar ..................0....0 000 15 

6000 — Jójóbaolía og þættir hennar ............0...0..0...0. 0. 0 
9000 — Afnað ......0.0.... 00 15 

1516 Feiti og olíur úr dýra- eða jurtaríkinu og þættir þeirra, hert að fullu 

eða hluta, víxlesterað, enduresterað eða elaídínerað, einnig hreinsað 

en ekki efnafræðilega umbreytt: 

— Dýrafeiti og -olíur og þættir þeirra: 

1001') — — Feiti og olíur úr fiski og sjávarspendýrum og efnisþættir þeirra, 

enduresterað ..........00..0.0...l 10 0 

1002) — — Önnur dýrafeiti og olíur, enduresterað ..................... 10 0 

1009') — — Annað ............0..0 000 9 0 
— Jurtafeiti og -olíur og þættir þeirra: 

2001 — — Sojabaunaðlía ..................0..00. 7 

2002 — — Baðmullarfræsolía ..................... 0 7 

2003 — — Vetnaðar olíur (með vaxeinkenni, t.d. Ópalvax) ............. 0 

2009 — — Affað ..........00. 0... 15 

1517 Smjörlíki; blöndur eða framleiðsla til manneldis úr jurtafeiti eða - 

olíum eða þáttum úr mismunandi fitu eða olíum þessa kafla, þó ekki 

feiti eða olíur til manneldis eða þættir þeirra í nr. 1516: 

1000 — Smjörlíki, þó ekki fljótandi smjörlíki ........................ 40 
— Annað: 

9001 — — Blöndur og laganir með 15% eða minna að þunga úr smjöri eða 

annari mjólkurfeiti ...........0.0.0..00.... 40 

9002 — — Neysluhæfar blöndur úr fljótandi sojabaunaolíu og baðmullar- 
fræsolÍu ............ 0. 7 

9003 — — Neysluhæfar blöndur úr öðrum fljótandi matjurtaolíum ...... 15 
9004 — — Neysluhæfar blöndur úr dýra- eða matjurtafeiti og olíum, 

lagaðar sem smurefni í Mót ............0...000. 0. ) 
9009 —— Annars ............ 40
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1518 Feiti og olíur úr dýra- eða jurtaríkinu og þættir þeirra, soðið, oxað, 

vatnssneytt, brennisteinsborið, blásið, fjölliðað með hita í lofttómi 

eða í eðalgasi eða umbreytt með öðrum hætti, þó ekki það sem er í 

nr. 1516; blöndur eða framleiðsla, ekki til manneldis, úr feiti eða 

olíum dýra- eða jurtaríkisins eða úr þáttum úr mismunandi feiti eða 

olíum þessa kafla, ót.a. : 
0010 — Línolíuildi (linoxyn) .........000..00 00. 20 

— Óneysluhæfar blöndur úr feitum, fljótandi matjurtaolíum: 

0021 — — Úrsöjabaunaolíu og baðmullarfræsolíu .................... 7 
0029 —— Aðrar ..............0 0... 15 

— Annað: 

0031 — — Línolía................ 0000. 0 

0039 —— Annars ..........0000. 00 0 

1519 Einbasískar karboxyfitusýrur frá iðnaði; sýruolía frá hreinsun; 

feitialkóhól frá iðnaði: 

— Einbasískar karboxyfitusýrur frá iðnaði: 

1100 — — Sterínsýra .........2..00.. 002 nn 0 

1200 — — Oleicsýra ...........200 000 0 
1300 — — Fitusýrurtallolíu ...............02. 000. 0 

1900 —— Aðrar ............0... 00. 0 

2000 — Sýruolíur frá hreinsun ....................00 0000... nn. 0 
3000 — Feitialkóhól fráiðnaði ...............%% 000. 0 

1520 Glýseról (glýserín), einnig hreint; glýserólvatn og glýseróllútur: 

1000 — Glýseról (glýserín), hrátt; gýserólvatn og glýseróllútur ......... 0 

9000 — Annað, þar með talið syntetískt glýseról ...................... 0 
1521 Jurtavax (annað en tríglýseríð), býflugnavax, annað skordýravax og 

hvalaraf, einnig hreinsað eða litað: 

1000 — Jurtavax ............00 0000 0 

9000 — Annað ............... 000 0 

1522 (0000 Degras; leifar sem falla til við meðferð á feitiefnum eða dýra- eða 

JjurtavaXi .............00.. 00 0
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FLOKKUR IV 
Unnin matvæli; drykkjarvörur, áfengir vökvar og edik; tóbak og framleitt tóbakslíki 

Athugasemd: 
Sem kögglar í þessum flokki teljast vörur sem mótaðar hafa verið annað hvort beint með þjöppun 

eða blöndun bindiefnis sem að magni er ekki meira en 3% miðað við þunga. 

16. KAFLI 

Framleiðsla úr kjöti, fiski eða krabbadýrum, lindýrum eða öðrum vatnahrygg- 

leysingjum 

Athugasemdir: 
1. Til þessa kafla telst ekki kjöt, hlutar af dýrum, fiski, krabbadýrum, lindýrum eða öðrum 

vatnahryggleysingjum sem hefur verið unnið eða varið skemmdum á þann hátt er um getur í 2. eða 

3. kafla. 
2. Matvæli teljast til þessa kafla ef þau innihalda meira en 20% , miðað við þunga, af pylsum, kjöti, 

hlutum af dýrum, blóði, fiski eða krabbadýrum, lindýrum eða öðrum vatnahryggleysingjum, eða 

hverskonar samsetningu þeirra. Þegar í lögun eru tvær eða fleiri framangreindra vara skal flokka 

hana í þann vörulið 16. kafla sem svarar til þess efnisþáttar eða efnisþátta sem mest er af miðað við 

þunga. Þessar reglur gilda ekki um fylltar vörur í nr. 1902 eða framleiðslu í nr. 2103 eða 2104. 

Athugasemdir við undirliði: 

1. Sem jafnblönduð matvæli í nr. 1602.1000 telst framleiðsla úr kjöti, hlutum af dýrum eða blóði, 

fínlega jafnblandað, umbúið til smásölu til nota sem fæða fyrir börn eða sjúka, í umbúðum með 

innihaldi að nettóþyngd ekki meira en 250 g. Þegar skýrgreiningu þessari er beitt skal ekkert tillit 

taka til efnisþátta sem kunna að hafa verið settir í litlu magni í blönduna til bragðbætis, varnar 

skemmdum eða í öðrum tilgangi. Í matvælum þessum mega vera sýnilegar agnir í litlum mæli af 

kjöti eða hlutum af dýrum. Undirliður þessi gengur fyrir öllum öðrum undirliðum í nr. 1602. 

2. Fiskur og krabbadýr sem aðeins eru tilgreind í undirliðum nr. 1604 eða 1605 undir sínum almennu 

heitum, eru af sömu tegund og þau sem nefnd eru undir sömu heitum í 3. kafla. 
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1601 Pylsur og þess háttar vörur úr kjöti, hlutum af dýrum eða blóði; 

matvæli gerð aðallega úr þessum vörum: 

0001 — Blóðmör oglifrarpylsa .............%00 0000. 40 

0009 — Annað .......0...0.0 000 40 

1602 Annað kjöt, hlutar af dýrum eða blóð, unnið eða varið skemmdum: 

1000 — Jafnblönduð matvæli ...........0..0000 00 nn 40 

2000 — Úrdýralifur ...........0...0.00 0000 40 
— Úr alifuglum í nr. 0105: 

3100 — — Úrkalkún ...........0.0 0000 40 
3900 —— Annað ............0 0000. 40 

— Úr svínum: 

4100 — — Læri ooglærissneiðar ..........00...... 0000. n nn 40 
4200 — — Bógur og bógsneiðar ..........0.22000 0000 nn 40 

4900 — — Annað, þar með taldar blöndur ..............0.000000000... 40 

5000 — Úrnautgripum ............... 0. 40 
9000 — Annars, þar með taldin framleiðsla úr hvers konar dýrablóði .... 40
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1603 Kjarnar og safar úr kjöti, fiski eða krabbadýrum, lindýrum eða 

öðrum vatnahryggleysingjum: 

0001 — Kjötkraftur (hvalaafurð) ..........0...000.000 0000. 40 

0002 — Fiskisafar ................ 2... 0n nn 40 

0003 — Kjarnar og safar úr krabbadýrum, lindýrum eða öðrum vatna- 

hryggleysingjum ..........%%...0 0. 40 

0009') — Aðrir ...........020.0 0 22 0 

1604') Fiskur, lagaður eða varinn skemmdum; styrjuhrogn og eftirlíkingar 

þeirra: 

— Fiskur, heill eða í hlutum en ekki hakkaður: 

— — Laxfiskur: 

1101 — — — Í loftþéttum umbúðum .............0.. 0000... 22 0 

1109 ——- — Annar ...........0 0000 22 0 

— — Síld: 

— — — Í loftþéttum umbúðum: 

1211 —— — — Niðurlögð síld, gaffalbitar .........00%0.. 0000... 22 0 

1212 — — — — Niðursoðin síldarflökísósum ..........0.00...0000000.. 22 0 

1213 — — — — Niðursoðin, léttreykt síldarflök (kippers) .............. 22 0 

1214 — — — — Niðursoðin millisíld (smjörsíld) .............0...000... 22 0 

1215 —— — — Síldarbitar í sósu eða olíu ..........0.00000. 0000... 22 0 

1216 ——— — Reyktsíldarflök .............%%%% 00. n nn 22 0 

1217 —-— — — Heilreyktsíld .............%.... 000. 22 0 

1218 — — - — Niðurlögð síldarflök (aðallega kryddsíldarflök) ......... 22 0 

1219 — — — — Niðursoðin smásíld (sardínur) ............... 00.00.0000. 22 0 

1221 —--— — Flök,Ót.a.......0..00000 00. 22 0 

1222 —-— - — Reyktsíld(kippers),Ót.a. ......0%%%00 00 22 0 

1229 —-- — — Önnur ......00..000 0 22 0 

— — — Í öðrum umbúðum: 

1231 --—-—- Flök ........000 0000. 22 0 

1239 —- — — Önnur ..........0 0... 22 0 

— — Sardínur, sardínellur og brislingur eða spratti: 

1301 — — — Í loftþéttum umbúðum .............. 0000 n ða 22 0 

1309 — — — Annað ..........0. 0 22 0 

— — Túnfiskur, röndótti túnfiskur og rákungur (Sarda spp.): 

1401 — — — Í loftþéttum umbúðum .............0 0... 22 0 

1409 —— — Annar .......... 0 22 0 

— — Makríll: 

1501 — — — Í loftþéttum umbúðum ..........%..0 0... n a r 22 0 

1509 ——- — Annar ...........0... 0 22 0 

— — Ansjósur: 

1601 — — — Í loftþéttum umbúðum ..............0 0... 22 0 

1609 —— — Aðrar ..........00000 0 22 0 

— — Annar: 

1901 — — — Niðurlögðloðna ............%%.0 0 nn nn 22 0 

1902 — — — Niðursoðinloðna ..........0....0. 00 nr 22 0 

1903 — — — Niðursoðin þunnildi .........0.0.00.000000 0000. 22 0 

1904 — — — Niðurlögð ufsaflök (sjólax) ......0..0.0.0000 0000... 22 0 

1905 — — — Silungur (murta), niðursoðinn eða niðurlagður ............ 22 0 

1906 — — — Niðursoðinn saltfískur ..........0..00.00 000... 22 0 

1907 — — — Niðursoðinn smokkfiskur ..........002.0 0000... 22 0 

  

!) Tollur í E-dálki gildir aðeins fyrir vörur upprunnar í EFTA-löndum en ekki EB- eða öðrum löndum. 
A 21
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1909 ——-— Annars ............0.00 000 22 0 
— Annar fiskur lagaður eða varinn skemmdum: 

2001 — — Niðursoðnarfiskbollur ..............0........00 0... 22 0 
2002 — — Niðursoðinn fiskbúðingur ................0...00.00..000.. 22 0 
2003 — — Niðursoðinn fiskur,Ót.a. .........00...0000. 0 22 0 
2004 — — Niðursoðin fisklifur ..............0......0.... 00 22 0 
2005 — — Niðursoðin reyksíldarpasta ...............0.0...0...0....... 22 0 
2006 — — Niðursoðinlifrarpasta ....................00.0. 00. 22 0 
2007 — — Niðursoðin þorsksvil .................. 00 22 0 
2008 — — Niðursoðin síldarsvil .....................00..... 0. 22 0 
2009 —— Annars ...........0..000. 00 22 0 

— Styrjuhrogn og eftirlíkingar þeirra: 

3001 — — Niðursoðinloðnuhrogn ..................0 00... 22 0 
3002 — — Niðurlögð grásleppuhrogn (kavíar) ....................0... 22 0 
3003 — — Niðursoðin þorskhrogn .................00. 0. 22 0 
3004 — — Niðurlögð þorskhrogn .................0..0 00. 22 0 
3009 — — Affað ............0..00 00. 22 0 

1605 Krabbadýr, lindýr og aðrir vatnahryggleysingjar, lagað eða varið 

skemmdum: 

— Krabbi: 

1001!) — — Í loftþéttum umbúðum .................0. 0... 22 0 
1009) — — Annar ..........0...00. 0 22 0 

— Rækja og leturhumar: 
— — Í loftþéttum umbúðum: 

2011') - — — Niðursoðinrækja ...................0. 000... 22 0 
2012') - — — Niðursoðin rækjupasta .................00. 000. 22 0 
2019) - —— Annað .........0.0%... 0000. 22 0 

— — Í öðrum umbúðum: 

2021')-— —- Rækja ...........0..... 0000 22 0 
2029) - - — Annað ..........0)..0 0000 22 0 

— Humar: 

3001') — — Í loftþéttum umbúðum ..................00 0. 22 0 
3009) — — Afar .........0..000 00 22 0 

— Önnur krabbadýr: 
— — Í loftþéttum umbúðum: 

4011) - — — Kræklingur ............0..... 00... 22 0 
4019) - — — Anfað ...........000.0 0000. 22 0 

— — Í öðrum umbúðum: 

4021) --—- — Kræklingur .....................00. 0... 22 0 
4029) - — — Annað ........0....000 0. 22 0 

— Annað: 

— — Í loftþéttum umbúðum: 

9011 — — — Framleiðsla úr ígulkerjum, sæbjúgum, marglittum og öðrum 

vatnahryggleysingjum ..............0.0...0 00. 40 
9012') — — — Niðursoðinn hörpudiskur .............0..0..0.00. 0. 22 0 
9019) - - — Afað ..........000 0000 22 0 

— - Annars: 

9021 — — — Framleiðsla úr ígulkerjum, sæbjúgum, marglittum og svipuð- 

um vatnahryggleysingjum ...................00.0.0... 40 
9029) — — — Afllað .............000 000. 22 0 
  

) Tollur í E-dálki gildir aðeins fyrir vörur upprunnar í EFTA-löndum en ekki EB- eða öðrum löndum.
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17. KAFLI 

Sykur og sætindi 

Athugasemd: 

Til þessa kafla telst ekki: 

a. Sætindi sem í er kakaó (nr. 1806). 

b. Kemískt hreinn sykur (þó ekki súkrósi, laktósi, maltósi, glúkósi og frúktósi) eða aðrar vörur í nr. 

2940. 
c. Lyf eða aðrar vörur í 30. kafla. 

Athugasemd við undirlið: 

Sem hrár sykur í nr. 1701.1100 og 1701.1200 telst sykur með súkrósainnihaldi sem við 

ljósskautunarmælingu reynist minna en 99,50 af þunga þurrefnisins. 
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% % 

1701 Reyr- eða rófusykur og kemískt hreinn súkrósi, í föstu formi: 

— Hrár sykur sem inniheldur hvorki viðbætt bragðefni né litarefni: 
1100 — — Reyrsykur .............00 000. 0 
1200 — — Rófusykur ...........0.0. 00 0 

— Annar: 
— — Sem inniheldur viðbætt bragðefni eða litarefni: 

9101 — — — Molasykur í smásöluumbúðum $ kg eða minna ............ 0 

9102 — — — Molasykur í öðrum umbúðum ...........0%0. 00.00.0000... 0 

9103 — — — Strásykur í smásöluumbúðum 5 kg eða minna ............. 0 

9104 — — — Strásykur í öðrum umbúðum ........00.0..000 00... 000... 0 

9105 — — — Púðursykur ...........0.0 0000 0 

9106 — — — Sallasykur (flórsykur) .............000 00 000 0 

9107 — — — Steinsykur (kandís) ........00...%%. 0000 nn nn 20 

9109 ——— Annar ............ 0000 0 

— — Annars: 

9901 — — — Molasykur í smásöluumbúðum 5 kg eða minna ............ 0 

9902 — —- — Molasykur í öðrum umbúðum ........0.0000 0000... 0 

9903 — — — Strásykur í smásöluumbúðum 5 kg eða minna ............. 0 

9904 — — — Strásykur í öðrum umbúðum .........00.0.00 0000... 0 

9905 — — — Púðursykur ............00. 0000. 0 

9906 — — — Sallasykur (flórsykur) .........0%%.00 00 n nr 0 

9907 — — — Steinsykur (kandís) ............%%.0 000 nn nn 20 

9909 —— — Annar ..........0 000 0 

1702 Annar sykur, þar með talinn kemískt hreinn laktósi, maltósi, glúkósi 

og frúktósi, í föstu formi; sykursíróp sem inniheldur hvorki bragðefni 

né litarefni; gervihunang, einnig blandað náttúrlegu hunangi; 

karamel: 
1000 — Laktósi og laktósasíróp ............0000 nn nn nr 40 

2000 — Hlynsykur og hlynsíróp ........%%..0000 nn 40 
— Glúkósi og glukósasíróp sem inniheldur hvorki frúktósa né 

inniheldur sem þurrefni minna en 20% af frúktósa miðað við 

þunga: 

3001 — — Drúfusykur (glúkósi), án bragðefna eða litarefna ............ 0 

3002 — — SÍírÓp .......0%0.0 0 40 

3009 —— Anfað ........00..0 000 40 

— Glúkósi og glúkósasíróp sem innheldur sem þurrefni að minnsta 
kosti 20% en þó minna en 50% af frúktósa miðað við þunga.: 

4001 — — Drúfusykur (glúkósi), án bragðefna eða litarefna ............ 0
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4002 —— SÍrÓp ...........00000 00 40 
4009 — — Annað ..........0.000.00 40 

5000 — Kemiískt hreinn frúktósi .......................0 0000... 0 

6000 — Annar frúktósi og frúktósasíróp sem inniheldur sem þurrefni 

meira en 50% af frúktósa miðað við þunga ................... 40 

— Annað, þar með taldar einsykrur (invertsugar): 
9001 — — Hunangslíki, einnig blandað náttúrulegu hunangi ........... 35 

9002 — — SÍrÓp ............00 0000 0 nn 40 
9003 — — Litarefni til matvælaframleiðslu (caramel) .................. 0 
9004 — — Kemískt hreinn maltsykur (maltósi) ....................... 0 
9009 — — Annars ........00.0..000 40 

1703 Melassi unninn með kjörnun eða hreinsun sykurs: 

— Reyrmelassi: 

1001 — — Tilfóðurs .............0.000 0000... 0 
1002 — — Með bragðefnum eða litarefnum .......................... 40 

1009 —— Anmar ..........000000 0000 20 

— Annar: 

9001 — — Tilfóðurs ..................00 00 0 
9009 —— Annars ..........00.00 00 20 

1704 Sætindi (þar með talið hvítt súkkulaði) án kakaóinnihalds: 

1000 — Tyggigúmmí, einnig sykurhúðað ................0....00..00.. 22 0 
— Annað: 

9001 — — Lakkrís, sykraður og lakkrísvörur ......................... 22 0 

9002 — — Möndlumassi, blandaður sykri og persipan (eftirlíking möndlu- 

massa), í5 kg blokkumogstærri .......................... 0 
9003 — — Brjóstsykur, sælgætistöflur (pastillur)ót.a. ................. 22 0 

9004 — — Karamellur ..................... 0000 22 0 

9005 —— Vörurúrakasíulími ......................00 0000... 22 0 
9009 — — Annars .........%.%.00. 0 22 0
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18. KAFLI 
Kakaó og framleiðsla úr kakaói 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki framleiðsla í nr. 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 eða 3004. 

2. Til nr. 1806 teljast sætindi sem innihalda kakaó svo og önnur matvæli sem innihalda kakaó, leiði 
ekki annað af 1. athugasemd við þennan kafla. 
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1801 0000 Kakaóbaunir, heilar eða muldar, hráar eða brenndar ............ 0 

1802 0000 Kakaóskurn, kakaóhýði, kakaóskæni og annar kakaóúrgangur .... 0 

1803 Kakaódeig, einnig fitusneytt: 

1000 — Ekki fitusneytt ................ 00... 0 

2000 — Fitusneytt að hluta eða öllu leyti ............0.0.000.0 000... 0 

1804 0000 Kakaósmjör, kakaófeiti og kakaóolía ....................00..... 0 

1805 Kakaóduft, án viðbætts sykurs eða annarra sætiefna: 

0001 — Í smásöluumbúðum 5 kg eða minna ...............0.000.0... 21 
0009 — Annað .............0000 0 0 

1806 Súkkulaði eða önnur matvæli sem inniheldur kakaó: 

1000 — Kakaóduft sem inniheldur viðbættan sykur eða annað sætiefni ... 21 
— Önnur framleiðsla í blokkum eða plötum sem eru 2 kg eða meira 

að þyngd eða sem lögur, deig, duft, korn eða önnur heild í 

umbúðum sem innihalda meira en 2 kg: 
2001 — — Núggatmassi í 5 kg blokkum ogstærri ..................0... 0 

2002 — — Búðingsduft .............0..... 000 enn 22 0 

2009 —— Annað .........0.%%. 00. nn nn 22 0 

— Annað í blokkum, plötum eða stöngum: 

3100 — — Fyllt ......0.0..000 0220 22 0 

— — Ófyllt 
3201 — — — Suðusúkkulaði í stöngum og plötum, þ.e. súkkulaði sem í eru 

einungis kakaóbaunir, sykur og ekki yfir 30% af kakaósmjöri 22 0 

3209 ——— Annað ............0000 00 22 0 

— Annað: 

9001 — — Búðingsduft ...............%00 00 nan nrr rn 22 0 

9002 — — Fæða sérstaklega tilreidd fyrirsjúka ....................... 0 

9009 — — AnNArS ............0 0. 22 0
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19. KAFLI 

Athugasemdir: 
1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Matvæli sem innihalda meira en 20%, miðað við þunga, af pylsum, kjöti, hlutum af dýrum, 

blóði, fiski eða krabbadýrum, lindýrum eða öðrum vatnahryggleysingjum eða hvers konar 

samsetning þeirra (16. kafli), að undanskildum vörum með fyllingu í nr. 1902. 

b. Kex eða aðrar vörur úr fínmöluðu mjöli eða sterkju, sérstaklega tilreitt sem skepnufóður (nr. 
2309). 

c. Lyf eða aðrar vörur í 30. kafla. 

2. Sem mjöl, fín- eða grófmalað í þessum kafla telst mjöl, fín- eða grófmalað, í 11. kafla og annað 

mjöl, fín- eða grófmalað, og duft af jurtauppruna úr hvaða kafla sem er. 

3. Til nr. 1904 telst ekki framleiðsla sem inniheldur meira en 8%, miðað við þunga, af kakaódufti 

eða er hjúpuð með súkkulaði eða öðrum matvælum sem innihalda kakaó í nr. 1806 (nr. 1806). 

15. október 1987 

4. Með orðunum unnið á annan hátt í nr. 1904 er átt við unnið eða meðhöndlað frekar en gert er ráð 
fyrir í vöruliðum eða athugasemdum 10. eða 11. kafla. 

  

1901 

1001 

1002 

1009 

2001 

2002 

2009 

9001 

9002 

9003 

9004 

9005 

9006 

9007 

9009 

Maltkjarni; framleiðsla úr mjöli, fín- eða grófmöluðu, sterkju eða 

maltkjarna, sem ekki inniheldur kakaóduft eða inniheldur kakaóduft 

sem að magni til er innan við 50% miðað við þunga, ót.a.; matvæli 

úr vörum í nr. 0401—0404 sem ekki innihalda kakaóduft eða 

innihalda kakaóduft sem að magni til er innan við 10% miðað við 

þunga, ót.a.: 

— Barnamatur, í smásöluumbúðum: 

— — Tilreidd matvæli úr vörum í nr. 0401 til 0404, sem ekki 

innihalda kakaóduft ............0.0.0.000.000 0. 

— — Tilreidd matvæli úr vörum í nr. 0401 til 0404, sem innihalda 

kakaóduft innan við 10% miðað við þunga ................. 

—— AÐNAr „2... 

- Blöndur og deig til framleiðslu á brauðvörum í nr. 1905: 
— — Tilreidd matvæli úr vörum í nr. 0401 til 0404, sem ekki 

innihalda kakaóduft ............00.000000. 0. 

— — Tilreidd matvæli úr vörum í nr. 0401 til 0404, sem innihalda 

kakaóduft innan við 10% miðað við þunga ................. 

— — Aflfað ........0.000.0 0 

— Annað: 

—— Búðingsduft .................0.0.... 00. 

—— Maltkjarmi ................0 00. 

— — Tilreidd matvæli úr vörum í nr. 0401 til 0404, sem ekki 

innihalda kakaóduft ........0.0........0.0 0000. 

— — Tilreidd matvæli úr vörum í nr. 0401 til 0404, sem innihalda 

kakaóduft innan við 10% miðað við þunga ................. 
— — Glútensneytthveiti ...........0.....00..0. 0. 

— — ÍSdúft 0... 

— — Efni í steiktar kartöflur, flögur o.þ.h. ...................... 

—— AÐNAFS ............ 0 

>
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1905 Brauð, sætabrauð, kökur, kex og aðrar brauðvörur, einnig með 

kakaói; altarisbrauð, lyfjahylki, innsiglunaroblátur, rísþynnur og 

áþekkar vörur: 

1000 — Hrökkbrauð ...........00000000. 0. ene 18 0 

— Piparkökur og þess háttar: 

2001 — — Í súkkulaðihjúp ............00..0. 0000. 0 nn 18 0 
2002 — — Með 20% súkkulaðiinnihaldi eða meira miðað við þyngd, 

einnig með súkkulaðihjúp ...........000000 0000. 00... 18 0 

2009 —— Annað .............00% 0. nn 18 0 

— Sætakex; vöfflur og kexþynnur: 

3001 —— Tekex ...........000 000 18 0 

3002 — — Í súkkulaðihjúp ...............0.0 000. nr 18 0 

3003 — — Með 20% súkkulaðiinnihaldi eða meira miðað við þyngd, 

einnig með súkkulaðihjúp ............000.. 0000. 000... 18 0 

3009 —— Annað ..........0..% 0000 18 0 

4000 — Tvíbökur, ristað brauð og áþekkar ristaðar vörur .............. 18 0 

— Annað: 
9001 —— Kökur ............00000 0. 18 0 

9002 — — Með 20% súkkulaðiinnihaldi eða meira miðað við þyngd, 

einnig með súkkulaðihjúp ..........000000 000... 0... 18 0 

9009 —— Annars ...........0. 000 18 0
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1902 Pasta, einnig soðin eða fyllt (með kjöti eða öðrum efnum) eða unnin á 
annan hátt svo sem spaghettí, makkarónur, núðlur, lasagne, gnocchi, 
ravíólí, kannellóní; couscous, einnig unnið: 

— Ósoðin pasta, ekki fyllt eða unnin á annan hátt: 

— — Með eggjainnihaldi: 
1101 —- — — Fæða sérstaklega tilreidd fyrirsjúka ..................... 0 
1109 — — — Önnur 20... 40 

— — Önnur: 
1901 — — — Fæða sérstaklega tilreidd fyrirsjúka ..................... 0 
1909 —— — Apfars 0... 40 

— Fyllt pasta, einnig soðin eða unnin á annan hátt: 
2001 — — Með fyllingu, sem að magni til er meira en 20% miðað við 

þunga úr fiski, krabbadýrum, lindýrum og öðrum sjávar- eða 
vatnahryggleysingjum .................... 0... 22 0 

2002 — — Með fyllingu úr kjötafurðum sem að magni til eru meira en 
20% miðað við þunga .........0.......0.0.. 0. 40 

2009 — — Önnur „0... 40 
3000 — Önnur pasta ............ 40 

— Couscous: 

4001 — — SOðið ........... 0. 40 
4009 — — Affað .......0.0.0 40 

1903 Tapíókamjöl og tapíókalíki úr sterkju, sem flögur, grjón, perlur, 
sáldur eða í áþekkri mynd: 

0001 — Í smásöluumbúðum 5 kgeða minni ..................... 20 
0009 — Afað .......0.0.. 0. 20 

1904 Matvæli úr belgdu eða steiktu korni eða kornvörum (t.d. korn- 
flögur); korn, annað en maís, sem grjón, forsoðið eða unnið á annan 
hátt: 

— Matvæli úr belgdu eða steiktu korni eða kornvörum: 
1001 — — Framleiðsla sem inniheldur 8% eða minna af kakaódufti ..... 22 0 
1009 — — Önnur 20... 40 

— Önnur: 
9001 — — Framleiðsla sem inniheldur 8% eða minna af kakaódufti ..... 22 0 
9009 — — Annars .......0. 40
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20. KAFLI 

Framleiðsla úr matjurtum, ávöxtum, hnetum eða öðrum plöntuhlutum 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Matjurtir, ávextir eða hnetur sem hefur verið unnið eða varið skemmdum á þann hátt sem um 
getur í 7., 8. eða 11. kafla. 

b. Matvæli sem innihalda meira en 20%, miðað við þunga, af pylsum, kjöti, hlutum af dýrum, 
blóði, fiski eða krabbadýrum, lindýrum eða öðrum vatnahryggleysingjum eða hvers konar 

samsetningu þeirra (16. kafli). 

c. Jafnblönduð samsett matvæli í nr. 2104. 
2. Til nr. 2007 og 2008 telst ekki ávaxtahlaup, ávaxtadeig, sykurhúðaðar möndlur eða þess háttar 

sem sætindi (nr. 1704) eða súkkulaðisælgæti (nr. 1806). 
3. Til nr. 2001, 2004 og 2005 teljast, eftir því sem við á, þær vörur 7. kafla eða nr. 1105 eða 1106 

(annað en mjöl, fín- eða grófmalað, og duft úr vörum 8. kafla) sem hafa verið unnar eða 

meðhöndlaðar með öðrum hætti en þeim sem um ræðir í a-lið 1. athugasemdar. 
4. Tómatsafi sem í er 7% eða meira þurrefni miðað við þunga telst til nr. 2002. 

5. Sem safi, ógerjaður og án viðbætts áfengis í nr. 2009 telst safi með 0,5% alkóhólstyrkleika eða 

minna miðað við rúmmál. 

Athugasemdir við undirliði: 
1. Sem jafnblandaðar matjurtir í nr. 2005.10 telst framleiðsla úr matjurtum, úr fínlegri jafnblöndu, 

umbúið til smásölu sem barnamatur eða sjúkarafæða, í umbúðum með nettóinnihaldi 250 g eða 
minna. Þegar skýrgreiningu þessari er beitt skal ekkert tillit tekið til efnisþátta sem kunna að hafa 

verið settir í blönduna til bragðbætis, varnar skemmdum eða í öðrum tilgangi. Í framleiðslu þessari 
mega vera sýnilegar agnir af matjurtum í litlu magni. Nr. 2005.10 gengur fyrir öllum öðrum 
undirliðum í nr. 2005. 

2. Sem jafnblönduð framleiðsla í nr. 2007.10 telst framleiðsla úr ávöxtum, úr fínlegri jafnblöndu, 

umbúið til smásölu sem barnamatur eða sjúkrafæða, í umbúðum með nettóinnihaldi 250 g eða 
minna. Þegar skýrgreiningu þessari er beitt skal ekkert tillit tekið til efnisþátta sem kunna að hafa 

verið settir í blönduna til bragðbætis, varnar skemmdum eða í öðrum tilgangi. Í framleiðslu þessari 
mega vera sýnilegar agnir af ávöxtum í litlu magni. Nr. 2007.10 gengur fyrir öllum öðrum 
undirliðum í nr. 2007. 

  

A E 
% % 

2001 Matjurtir, ávextir, hnetur og aðrir plöntuhlutar til manneldis, unnið 

eða varið skemmdum með ediki eða ediksýru: 

1000 — Gúrkurogreitagúrkur .................. 0. 40 
2000 — Laukur ...............0. 0000 40 

— Annað: 

9001 — — Allrahanda (pimento) ..........%.....llll 40 
9002 — — Framleiðsla eingöngu úr kartöfludufti ..................... 40 

9003 — — Sykurmaís .............00000 40 
9004 — — Kartöfluflögur .................2 20. 40 
9005 — — Aðrarkartöflur .............0.0.0..000 000 40 

9009 — — Annars ............000 0 40 

2002 Tómatar, unnir eða varðir skemmdum á annan hátt en með ediki eða 

ediksýru: 

1000 — Tómatar, heilir eða hlutaðir ................... 000... 40 

— Aðrir: 

9001) — — Mauk (purré) .........0.00000 000 15 0 
9009 — — Annars ...........0.00. 00 40 
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A E 
% % 

2003 Sveppir og jarðsveppir, unnir eða varðir skemmdum á annan hátt en 

með ediki eða ediksýru: 

1000 — Sveppir .........%..0000 0 40 
2000 — Jarðsveppir ................00 00 40 

2004 Aðrar matjurtir, unnar eða varðar skemmdum á annan hátt en með 

ediki eða ediksýru, frystar: 

— Kartöflur: 

1001 — — Framleiðsla eingöngu úr kartöfludufti ..................... 40 
1002 —— Kartöfluflögur ....................00. 000. 40 
1009 —— Aðrar ...........0..00 0000 40 

— Aðrar matjurtir og matjurtablöndur: 

9001 — — Grænarbaunir .....................0.. 0. 40 

9002 ——- Spergill ...............0. 0. 40 

9003 — — Sykurmaís ...............0.0.00 0 0 

9004') — — Jafnblönduð samsett matvæli sem aðallega innihalda mat- 
JUFEÍF 20.00.0002... 22 0 

9005 — — Framleiðsla úr muldum eða flöguðum belgávöxtum .......... 40 
9009 — — Annars ........0.000.0.0. 0. 40 

2005 Aðrar matjurtir, unnar eða varðar skemmdum á annan hátt en með 

ediki eða ediksýru, ófrystar: 

— Jafnblandaðar matjurtir: 

1010) - — Úrtómatmauki ...................0. 20. 15 0 
1020 — — Úrspergli .................... 0 40 

—- — Aðrar: 

1031 — — — Fæða sérstaklega tilreidd fyrir ungbörn ................... 0 

1039 ——-— Annars .............0.. 0 40 

— Kartöflur: 

2001 — — Framleiðsla eingöngu úr kartöfludufti ..................... 40 

2002 —— Kartöfluflögur ...............%%.. 020... 40 

2009 —— Aðrar ........2...000.200 00 40 
3000 — Súrkál ............00002000 00 40 

— Gulertur (Pisum sativum): 
4001 — — Framleiðsla eingöngu úr gulertumjöli ...................... 40 
4002 — — Fæða sérstaklega tilreidd fyrir ungbörn .................... 0 

4009 — — Aðrar ............000. 0... 40 

— Belgaldin (Vigna spp., Phaseolus spp.): 
5100 — — Belgaldin, afhýdd ...................0.... 0000. 40 

— — Önnur: 
5901 — — — Framleiðsla eingöngu úr baunamjöli..................... 40 

5902 — — — Fæða sérstaklega tilreidd fyrir ungbörn ................... 0 

5909 ——-— Annars .........0.....00. 0 40 

6000 — Sperglar ............0.0.000 0. 40 
7000 — Ólívur ......0....... 40 

8000 — Sykurmaís (Zea mays var. saccharata) ....................... 40 
— Aðrar matjurtir og matjurtablöndur: 

9001 — — Allrahanda (pimento) ................00. 000 40 
9002 — — Matjurtablöndur aðallega úr kartöfluflögum ................ 40 

9003 — — Blönduð framleiðsla aðallega úr matjurtamjöli .............. 40 
9004 — — Fæða sérstaklega tilreidd fyrir ungbörn .................... 0 

9009 — — Annars ...........0%.000 0. 40 
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A E 
% 9) 

2006 0000 Ávextir, hnetur, ávaxtahýði og aðrir plöntuhlutar, varið skemmdum 

með sykri (húðað, gljásykrað eða kristallað) .................... 40 

2007 Sulta, ávaxtahlaup, mauk, ávaxta- eða hnetudeig, soðið, einnig með 

viðbættum sykri eða öðru sætiefni: 

— Jafnblönduð framleiðsla: 

1001 — — Fæða sérstaklega tilreidd fyrir ungbörn .................... 0 

1002 —- — Úrsítrusávöxtum ................0..0 00 40 

1003 —-— Úrberjum...........0.0.. 000 ð a 40 
1004 —-— Úreplum .........0.0.0.. 000 nn 40 
1009 —- - Önnur .........0....0 000 40 

— Annað: 

9100 — — Sítrusávextir ..............0...0 000 40 

— — Annars: 

9901 ——-— Úrberjum..........0.0..0 0000 sr 40 
9902 ——— Úreplum .........0.00. 000 n 40 
9909 —— — Annað..........2000. 00 40 

2008 Á vextir, hnetur og aðrir ætir plöntuhlutar, unnið eða varið skemmd- 

um á annan hátt, einnig með viðbættum sykri eða öðru sætiefni eða 

áfengi, ót.a.: 

— Hnetur, jarðhnetur og önnur fræ, einnig blandað saman: 

— — Jarðhnetur: 

1101 — — — Jarðhnetusmjör .............0%2 0... 40 

1109 —— — Aðrar ...........000..0 20 40 

— — Annað, þar með taldar blöndur: 

1901 — — — Hnetur og aðrir ávaxtakjarnar, soðið með öðrum hætti en í 

gufu eða vatni, ekki frekar unnið ........................ 40 

1902 —— — Hnetusmjör,Ót.a. ........0.0000. 40 

1909 ——- — Annars ...........0...2 0000 40 

— Ananas: 

2001 — — Ananas, soðinn með öðrum hætti en í gufu eða vatni, ekki 

frekar unninn ..............00. 0000 40 

2002 — — Ávaxtasúpur og -grautar ...........00.0.0 000. 22 0 

2003 — — Fæða sérstaklega tilreidd fyrir ungbörn .................... 0 
2009 —— Annar ............0002 0 40 

— Sítrusávextir: 

3001 — — Sítrusávextir soðnir með öðrum hætti en í gufu eða vatni, ekki 
frekar unnir .........0...0002. 00 40 

3002 — — Ávaxtasúpur og -grautar .........0.000.020 000 22 0 
3003 — — Fæða sérstaklega tilreidd fyrir ungbörn .................... 0 

3009 — — Aðrir ...........000 00. 40 
— Perur: 

4001 — — Perur soðnar með öðrum hætti en í gufu eða vatni, ekki frekar 

UNNAr ..........000 40 

4002 — — Ávaxtasúpur og -grautar „.............0.0 2. nr 22 0 
4003 — — Fæða sérstaklega tilreidd fyrirungbörn ...........0........ 0 

4009 —— Aðrar ................ 00 40 

— Apríkósur: 

5001 — — Apríkósur soðnar með öðrum hætti en í gufu eða vatni, ekki 

frekarunnar ..............000 0200 40 

5002 — — Ávaxtasúpur Og -graútar „.............0.0 rr 22 0 
5003 — — Fæða sérstaklega tilreidd fyrirungbörn .................... 0
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2009 

5009 

6001 

6002 
6003 
6009 

7001 

7002 
7003 
7009 

8001 

8002 
8003 
8009 

9100 

9201 

9202 
9203 
9204 
9209 

9901 

9902 
9903 
9904 
9909 

1101 
1109 

1901 
1909 

2001 
2009 

3001 

— — Aðrar ..........00 00 

— Kirsuber: 

— — Kirsuber soðin með öðrum hætti en í gufu eða vatni, ekki frekar 

UNNIN ..........0 0 

— — Ávaxtasúpur Og -grautar .........00.0.000 0000 r nn. 

— — Fæða sérstakleg tilreidd fyrirungbörn ...............0..... 

— — Önnur 2... 

— Ferskjur: 

— — Ferskjur soðnar með öðrum hætti en í gufu eða vatni, ekki 

frekar unnar .............00002 000 

— — Ávaxtasúpur Og -grautar .........2.....0 000. 

— — Fæða sérstaklega tilreidd fyrir ungbörn ..............0.0.... 

— — Aðrar .........0..00 00 

— Jarðarber: 

— — Jarðarber soðin með öðrum hætti en í gufu eða vatni, ekki 

frekar unnin ............0000 0000 

— — Á vaxtasúpur og -grautar ..........0000000 00. nn 

— — Fæða sérstaklega tilreidd fyrirungbörn .................... 

— — ÖNNUr ........... 
— Annað, þar með talið blöndur aðrar en í nr. 2008.19: 

—— Pálmakjarni ..............0.00.0 0000. n nn 

— — Blöndur: 

— — — Blöndur ávaxta, soðnar með öðrum hætti en í gufu eða vatni, 

ekki frekar unnar ...............0.2 00. 

— — — Blöndur af öðrum ætum plöntuhlutum ................... 

- — — Ávaxtasúpur og -grautar ...........0... 000. 
— — — Fæða sérstaklega tilreidd fyrir ungbörn ................... 

— — — Aðrar ...........00 0 

—— Annars: 

— — — Aðrir ávextir, soðnir með öðrum hætti en í gufu eða vatni, 
ekki frekar unnir ...........00.%000 0... 

—— — Aðrir ætir plötuhlutarót.a. .........0..00.0000 0000... 

— — — Ávaxtasúpur Og -graltar ..........0.000 0... 
— — — Fæða sérstaklega tilreidd fyrir ungbörn ................... 
——— Annað ........2.00%. 220 

Á vaxtasafi (þar með talið þrúguþykkni) og matjurtasafi, ógerjaður 

og án viðbætts áfengis, einnig með viðbættum sykri eða öðru 

sætiefni: 

— Appelsínusafi: 

—— Frystur: 
— — — Ógerjaður og ósykraður, í 50 kg umbúðum ogstærri ....... 

——— Apfar ..........000 000 

— — Annar: 

— — — Ógerjaður og ósykraður, í 50 kg umbúðum ogstærri ....... 
——— ANNAFS „........000. 0000 

— Greipaldinsafi: 

— — Ógerjaður og ósykraður, í 50 kg umbúðum ogstærri ......... 

—— ANNAr ........000 000 

— Safi úr hvers konar öðrum sítrusávöxtum: 

— — Ógerjaður og ósykraður í 50 kg umbúðum ogstærri .......... 

% %
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A E 
% % 

2103 Sósur og framleiðsla í þær; blönduð bragðefni og blönduð bragð- 

bætiefni; mustarðsmjöl, fín- eða grófmalað, og unninn mustarður: 

1000 — Sojasósa ..........%%%.00. 00 nan 22 0 
2000 — Tómatsósur ...............2. 0000 22 0 
3000') - Mustarðsmjöl, fín- eða grófmalað, og unninn mustarður (sinnep) 22 0 

— Annað: 

9001 — — Tilreiddar matjurtasósur sem aðallega innihalda mjöl, sterkju 

eða maltkjarna ................2 0... 40 
9002 — — Olíusósur (t.d. majones og remúlaði) ...............0...... 22 0 
9009 — — Annars ........0000. 000 22 0 

2104 Súpur og seyði og framleiðsla í það, jafnblönduð samsett matvæli: 

— Súpur og seyði og framleiðsla í það: 

1001 — — Tilreiddar matjurtasúpur aðallega úr mjöli, sterkju eða malt- 
kjarna .............0 000 40 

1002 — — Annað súpuduft í 5 kg umbúðum eðastærri ................. 20 0 

1003 — — Niðursoðnar fisksúpur ..........22.000 0000 n ann 20 0 

1004 —— Aðrarsúpur ..........2.0000 0 20 0 

1009 —— Annað .........0.000000 0000 22 0 

— Jafnblönduð samsett matvæli: 

— — Sem innihalda kjöt eða kjötúrgang: 
2011 — — - Með sýnilegum ögnum úr kjöti eða kjötúrgangi ........... 40 

2012 — — — Fæða sérstaklega tilreidd fyrir ungbörn, ót.a. ............. 0 

2019 ——- — Önnur ..........0..0 0000. 20 
— — Sem innihalda fisk, krabbadýr,skeldýr eða aðra sjávar- eða 

vatnahryggleysingja: 

2021') - - - Með sýnilegum ögnum úr fiski, krabbadýrum, skeldýrum eða 
öðrum sjávar- eða vatnahryggleysingjum ................. 22 0 

2022 — — — Fæða sérstaklega tilreidd fyrir ungbörn, ót.a. ............. 0 

2029) - - — Önnur .......0.00.% 0000. r nr 22 0 

— — Önnur: 
2031 — — — Fæða sérstaklega tilreidd fyrir ungbörn ................... 0 

2039) - = — Annars ..........00. rr 22 0 

2105 Rjómaís og annar ís til manneldis, einnig með kakaóinnihaldi: 

0001 — Seminniheldurkakað ............000. 0... n nenni 22 0 

0009 — Annar ...........00.2 000 40 

2106 Matvæli, ót.a.: 
1000 — Próteínseyði og textúruð próteínefni ..........0..0.0.0000000... 40 

— Önnur: 
— — Á vaxtasafi tilreiddur og blandaður umfram það sem tilgreint er 

í nr. 2009: 

9011 — — — ÍS50kgumbúðumeðastærri ............0..0....0. 0000... 0 

9019 — — — Íöðrum umbúðum ............%.00. 0000 nn 22 0 

— — Efni til framleiðslu á drykkjarvörum: 

9021 —- — — Áfengislaus efni (vatnssneyddir kjarnar) ................. 0 

9022 — — — Síróp með bragðefnum eða litarefnum ................... 22 0 

9029 —— - Önnur ..........00. 00. sr 22 0 
9030 — — Neyðarmatvæli í auðkenndum umbúðum, svo og fæðutegundir 

sérstaklega tilreiddar fyrir ungbörn ogsjúka ................ 0 

9040 — — Sælgæti sem hvorki inniheldur sykur nékakaó .............. 0 
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3009 —— Annar ............. 0000. 35 

— Ananassafi: 
4001 — — Ógerjaður og ósykraður í 50 kg umbúðum og stærri .......... 0 

4009 — — Annar .........0...0000 35 

— Tómatsafi: 
5001 — — Ógerjaður og ósykraður í 50 kg umbúðum ogstærri .......... 0 

5009 —— Annar ..........0... 0000 n 35 

— Þrúgusafi (þar með talið þrúguþykkni): 
6001 — — Ógerjaður og ósykraður í 50 kg umbúðum eða stærri ......... 0 

6009 — — Annar ..........0...0002 0 35 

— Eplasafi: 
7001 — — Ógerjaður og ósykraður í 50 kg umbúðum eða stærri ......... 0 

7009 —— Annar .............20002 00 35 

— Safi úr hvers konar öðrum ávaxta- eða matjurtasafa: 

8001 — — Ógerjaður og ósykraður í 50 kg umbúðum eða stærri ......... 0 

8009 — — Annar .............00020 0 35 

— Safablöndur: 
9001 — — Ógerjaðar og ósykraðar í 50 kg umbúðum ogstærri .......... 0 

9009 — — Aðrar .........0... 00 35
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21. KAFLI 
Ýmis matvælaframleiðsla 

Athugasemdir: 
1. Til þessa 

a
 

kafla telst ekki: 

Blandaðar matjurtir í nr. 0712. 

Brennt kaffilíki sem inniheldur eitthvað af kaffi (nr. 0901). 
Krydd eða aðrar vörur í nr. 0904—0910. 
Matvæli, önnur en vörur sem lýst er í nr. 2103 eða 2104, sem innihalda meira en 20%, miðað 

Nr. 82 

við þunga, af pylsum, kjöti, hlutum af dýrum, blóði, fiski eða krabbadýrum, lindýrum eða 

öðrum vatnahryggleysingjum, eða hvers konar samsetningu þeirra (16. kafli). 
e. Áfengisblöndur sem notaðar eru til framleiðslu á drykkjarvörum að áfengisstyrkleika yfir 

0,5% miðað við rúmmál (sjá 2. athugasemd við 22. kafla) (nr. 2208). 
f. Ger, tilreitt sem lyf, eða aðrar vörur í nr. 3003 eða 3004. 

g. Unnin ensím í nr. 3507. 
2. Kjarni úr kaffilíki því sem um getur í b-lið 1. athugasemdar hér á undan flokkast í nr. 2101. 
3. Sem jafnblönduð samsett matvæli í nr. 2104 telst framleiðsla úr fínlegri jafnblöndu tveggja eða 

fleiri undirstöðuefnisþátta, t.d. kjöts, fisks, matjurta eða ávaxta, í smásöluumbúðum til nota sem 
barnamatur eða sjúkrafæða, í umbúðum að nettóinnihaldi 250 g eða minna. Þegar skýrgreiningu 

þessari er beitt skal ekkert tillit taka til efnisþátta sem settir eru í litlu magni í blönduna til 
bragðbætis, varnar skemmdum eða í öðrum tilgangi. Í slíkri framleiðslu mega einnig vera sýnilegar 

agnir efnisþátta í litlu magni. 

  

2101 

1001 

1009 

2001 
2009 
3000 

2102 

1000 

2001 
2002') 
2009 
3000 

Kjarni, kraftur og seyði úr kaffi, tei eða maté og framleiðsla að stofni 

til úr þessum vörum eða að stofni til úr kaffi, tei eða maté; brenndar 

síkóríurætur og annað brennt kaffilíki, og kjarni, kraftur og seyði úr 

þeim: 

— Kjarni, kraftur og seyði úr kaffi, og framleiðsla að stofni til úr 

þessum kjarna, krafti eða seyði eða að stofni til úr kaffi: 
— — Kaffiþykkni sem inniheldur blöndur úr möluðu brenndu kaffi, 

ásamt matjurtafeiti og stundum Öönnurefni ................. 

— — Affað ............00 0 

— Kjarni, kraftur og seyði úr tei eða maté, og framleiðsla að stofni 
til úr þessum kjarna, krafti eða seyði eða að stofni til úr tei eða 

maté: 
— — Blöndur úr tilreiddu tei með mjólkurdufti og sykri ........... 
—- — Affað .........%..0022 00 

— Brenndar síkóríurætur og annað brennt kaffilíki, og kjarni, 

kraftur eða seyði úr þeim .............0.. 0000... 

Ger (lifandi eða dautt); aðrar einfruma örverur, dauðar (þó ekki 

bóluefni í nr. 3002); unnið bökunarduft: 

— Lifandiger ...............0.. 0000 

— Dautt ger; aðrar einfruma örverur, dauðar: 

—— Dauttger ................2 0000 

— — Dauðir einfruma þörungar ...............00 00. 
—— Annað ............000 000 

% % 
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9050 — — Hálftilreiddkornvara ..........0...22. 000. 40 
— — Annars: 

9061 — — — Sojabaunir, tilreiddar eða niðursoðnar ................... 40 
9062 — — — Búðingsduft og þeytikrem,ót.a. .........0000000000000.. 22 0 
9063 —- — — Ávaxtasúpurog-grautar „...........0..00 000... 22 0 

9064 — — — Strásæta og önnur sætiefni,Ót.a. ....................0... 40 
9069 ——- — Afnað...........0.. sr 40
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22. KAFLI 

Drykkjarvörur, áfengir vökvar og edik 

Athugasemdir: 
1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Sjór (nr. 2501). 
b. Eimað vatn eða vatn til mælingar á rafmagnsmótstöðu eða vatn af áþekkum hreinleika (nr. 

2851). 
Ediksýra með meira en 10% sýrustyrkleika miðað við þunga (nr. 2915). 

Lyf í nr. 3003 eða 3004. 
. Ilmvörur eða hreinlætisvörur (33. kafli). 

2. í þessum kafla og 20. og 21. kafla skal alkóhólstyrkleiki miðað við rúmmál ákvarðaður við 20 *C. 

3. Sem óáfengar drykkjarvörur í nr. 2202 teljast drykkjarvörur með 0,5% alkóhólstyrkleika eða 

minna miðað við rúmmál. Áfengar drykkjarvörur flokkast í nr. 2203—2206 eða nr. 2208 eftir því 

sem við á. 

Athugasemd við undirlið: 
Sem freyðivín í nr. 2204.1000 telst vín sem hefur að minnsta kosti þriggja bara yfirþrýsting í lokuðu 

íláti við 20 *C. 

o
o
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2201 Vatn, þar með talið náttúrlegt eða gerviölkelduvatn og loftblandað 

vatn, ekki með viðbættum sykri eða öðru sætiefni eða bragðbætt; ís 

og snjór: 

1000') - Ölkelduvatn og loftblandað vatn ..........000.0 000... 22 0 
— Annað: 

9001 — — Neysluvatn .............000 000 n nn 0 

9009 —— Annað ............. 000 0 

2202 Vatn, þar með talið ölkelduvatn og loftblandað vatn, með viðbættum 

sykri eða öðru sætiefni eða bragðbætt, og aðrar óáfengar drykkjar- 

vörur, þó ekki ávaxtasafar eða matjurtasafar í nr. 2009: 

— Vatn, þar með talið ölkelduvatn og loftblandað vatn, með 
viðbættum sykri eða öðru sætiefni eða bragðbætt: 

1001 — — Gosdrykkir ..............00000. 00. 22 0 

1009 —— Annað ...........00. 0. 22 0 

— Annað: 

9001 — - Úr mjólkurafurðum og öðrum efnisþáttum, enda séu mjólkur- 

afurðir 75% eða meira af þyngd vörunnar án umbúða ........ 22 0 

9009 — — Annars .........00 00 2 0 

2203 Öl gert úr malti: 

0001 — Öl gert úr malti og annað yfirgerjað öl sem inniheldur minnst 8% 

af maltkjarna og minna en 2% af vínanda miðað við rúmmál .... 22 0 

0009 — Annað .........00.. 000 „22 0 

2204 Vín úr nýjum þrúgum, einnig vín blönduð vínanda; þrúguþykkni 

annað en í nr. 2009: 

1000 — Freyðivín .........%..000.0. nr 0 

— Annað vín; þrúguþykkni sem gerjun hefur verið hindruð eða 

stöðvuð í með íblöndun alkóhóls: 

— — Í tveggja lítra umbúðum eða minni: 

2101 —— -— Vínandabætt þrúguþykkni..........0....00 00.00.0000. 20 

2102 — — — Hvítvín, annað en rínarvín ...........00. 0000. n nr. 0 
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2103 ——- — Rauðvín ................. 0... ss 0 

2104 — —— Rínarvín .............0...2 02. r nn 0 

2105 -- 0 

2109 ——— Annað ...............00 000 0 

— — Annars: 

2901 ——— Vínandabætt þrúguþykkni ...................000 0000. 20 
2902 —— — Hvítvín annað enrínarvín ............0.....0 000... 0 

2903 ——- — Rauðvín .............2.....0. 00. 0 

2904 —— — Rínarvín ................. 000. n rs 0 

0 

0 

0 

| “=
 

5
 

o = <
 

2905 ——— Sherry ..........0....00 00 
2909 ——-— Annað..........200%0 0000 0 nn 

3000 — Annað þrúguþykkni ...............%.0000 0000 2 

2205 Vermút og annað vín úr nýjum þrúgum bragðbætt með plöntum eða 

ilmefnum: 

1000 — Í tveggja lítra umbúðum eða minni .......................... 
9000 — Annað ............0.00 0000 

2206 0000 Aðrar gerjaðar drykkjarvörur (t.d. eplavín, peruvín, mjöður) ..... 

2207 Ómengað etylalkóhól að alkóhólstyrkleika 80% eða meira miðað við 

rúmmál; etylalkóhól og aðrir áfengir vökvar, mengað, að hvaða 

styrkleika sem er: 

1000) -— Ómengað etylalkóhól að alkóhólstyrkleika 80% eða meira miðað 

við rúmmál ..............0000 0. 9 0 

(
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SEMEF ..........0.0000 0 9 0 

2208 Ómengað etylalkóhól að alkóhólstyrkleika minna en 80% miðað við 

rúmmál; áfengir vökvar, líkjörar og aðrar áfengar drykkjarvörur; 

áfengisblöndur sem notaðar eru til framleiðslu á drykkjarvörum: 

1000 — Áfengisblöndur sem notaðar eru til framleiðslu á drykkjarvörum 20 
— Áfengir vökvar eimaðir úr þrúguvíni eða þrúguhrati: 

2001 —— Koníak ..............00%. 000 

2009 —— Aðrir ...........0.00 00 
3000 — Viskí ...........0%0.00000 0. 
4000 — Rommogtafía ............0..0..0.00 0 2 

— Gin og genever: 
5001 —— Gin ..........0 000 0 
5002 —— Genever .............00. 00. 0 

— Annað: 

9001 — — Ómengaður vínandi, að alkóhólstyrkleika minna en 80% miðað 
við rúmmál ...............000000 0 25 

9002 —— Brennivín .................... 0000 0 

9003 —— Vodka ...........00000 0000 0 
9004 — — Sprittblöndur með bragðbætandi efnum til framleiðslu á 

drykkjarvörum ..........0......0.rl 20 
9009 —— Annars .........000000 000 20 

2209 0000 Edik og edikslíki fengið úr ediksýru ............................ 35 

(
m
a
)
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Leifar og úrgangur frá matvælaframleiðslu; unnið skepnufóður 

Athugasemd: 

1987 337 

23. KAFLI 

Nr. 82 

Til nr. 2309 teljast vörur notaðar til dýraeldis, ót.a., sem fengnar eru með vinnslu efna úr jurta- 

eða dýraríkinu að því marki að þær hafa glatað megineinkennum hins upprunalega efnis, þó ekki 

jurtaúrgangur, jurtaleifar og aukaafurðir slíkrar vinnslu. 

  

2301') 

1001 
1002 
1009 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2021 
2022 
2023 
2029 

2302 

1000 
2000 
3000 
4000 
5000 

2303 

1000 
2000 
3000 

2304 0000 

2305 0000 

Mjöl, fín- eða grófmalað, og kögglar, úr kjöti, hlutum úr dýrum, 

fiski eða krabbadýrum, lindýrum eða öðrum vatnahryggleysingjum, 

óhæft til manneldis; hamsar: 

— Mjöl, fín- eða grófmalað, og kögglar, úr kjöti eða hlutum úr 
dýrum; hamsar: 

—-— Hvalmjöl................0 000 

—-— Mjölúrkjöti,Ót.a. ..........000.0 00 0.n nn nr 
—— Annað ........%..000 0 

— Mjöl, fín- eða grófmalað, og kögglar, úr fiski eða krabbadýrum, 
lindýrum eða öðrum vatnahryggleysingjum: 

-— Spærlingsmjöl .................0 0000 

—— Kolmunnamjöl.............0...0 020 r nn 

— — Þorskamjöl ................. 0. 
— — Síldarmjöl ..........%. 2... 
— — Síldarsoðkjarnamjöl ..............00 0000 0 rr 
— — Síldarsoðkjarni, Óþurrkaður ................. 000... nn. 

— — Loðnumjöl ...............0. 2 
—— Karfamjöl .............20. 0000. 

— — Steinbítsmjöl ................0. 00 
— — Lifrarmjöl ..........2%. 0... 
—— Humarmjöl...............0. 00 

— — Rækjumjöl ................. 0 
—— Annað .........%.0. 00 

Klíð, hrat og aðrar leifar, einnig í kögglum, sem fellur til við sáldun, 

mölun eða vinnslu korns eða belgjurta: 

— Úr Maís .......0...0.. 0... 

— Úrfís ......0.... 0... 

— Úrhveiti 00.00.0000... 
— Úröðru korni .........0...0... 0. 

— Úrbelgjurtum ..........0.0.. 0000 0 
Leifar frá sterkjugerð og áþekkar leifar, rófudeig, bagasse og annar 

úrgangur frá sykurframleiðslu, dreggjar og úrgangur frá bruggun 

eða eimingu, einnig í kögglum: 

— Leifar frá sterkjugerð og áþekkarleifar ...................... 

— Rófudeig, bagasse og annar úrgangur frá sykurframleiðslu ...... 
— Dreggjar og úrgangur frá bruggun eða eimingu ................ 
Olíukökur og aðrar fastar leifar, einnig muldar eða í kögglum, frá 

kjörnun sojabaunaolíu ..................0 0000 0 nn 

Olíukökur og aðrar fastar leifar, einnig muldar eða í kögglum, frá 

kjörnun jarðhnetuolíu ....................00 000 nn 

s
 

10 

10 
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2306 Olíukökur og aðrar fastar leifar, einnig muldar eða í kögglum, frá 

kjörnun jurtafeiti eða jurtaolíu, þó ekki í nr. 2304 eða 2305: 
1000 — Úrbaðmullarfræi ..............0.....00... 0 
2000 — Úrlínfræi ................00. 0. 0 
3000 — Úrsólrósarfræi ............)....00.... 0 
4000 — Úr repjufræi eða kolsafræi ...............0.00...... 0 
5000 — Úrkókoshnetum eða kópra .............00.0000 0. 0 
6000 — Úr pálmahnetum eða pálmakjörnum ..............0..0....... 0 
9000 — Annað ..............0.000 00. 0 

2307 0000 Víndreggjar; óhreinsaður vínsteinn ............................ 0 
2308 Jurtaefni og jurtaúrgangur, jurtaleifar og aukaafurðir, einnig í 

kögglum, sem notað er til dýraeldis, ót.a.: 

1000 — Akarn og hestakastaníuhnetur .............................. 0 
— Annað: 

9001 — — Jurtaefnitilskepnufóðurs ........ 0 
9009 —— Annars ........0...0.. 00. 0 

2309 Framleiðsla til dýraeldis: 

1000 — Hunda- og kattafóður í smásöluumbúðum .................... 0 
— Önnur: 

9001 — — Fiskmeltatil dýrafóðurs ..............0......0. 000. 0 
9002 — — Þangmjöl og þaramjöl ...................... 000. 0 
9003 — — Fóðursölt, snefilefni, bætiefni, steinefnablöndur o.þ.h., tilreitt 

sem skepnufóður ................000. 0000. 0 
9004 — — Fiskafóður,Ót.a ..............00000 0. 0 
9009 — — Annars ............0..00. 0
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24. KAFLI 

Tóbak og framleitt tóbakslíki 

Athugasemd: 

Til þessa kafla teljast ekki lyfjavindlingar (30. kafli). 

A E 
% % 

2401 Óunnið tóbak; tóbaksúrgangur: 

1000 — Tóbak, ekki afstilkað/strípað ............0...000 0000. 30 

2000 — Tóbak, að öllu eða nokkru leyti afstilkað/strípað .............. 30 
3000 — Tóbaksúrgangur .............0...000. 0000. ð nn 30 

2402 Vindlar, einnig endaskornir, smávindlar og vindlingar, úr tóbaki eða 

tóbakslíki: 
1000 — Vindlar, einnig endaskornir, og smávindlar, með tóbaksinnihaldi 35 

2000 — Vindlingar með tóbaksinnihaldi ..................0.....00... 50 
— Annað: 

9001 — — Vindlar og smávindlar úr tóbakslíki ....................... 35 

9009 —— Annars ..........0.000 00 50 
2403 Önnur framleiðsla úr tóbaki og framleitt tóbakslíki; jafnblandað eða 

endurunnið tóbak; tóbakskjarnar og tóbaksseyði: 

1000 — Reyktóbak, einnig með einhverju tóbakslíki .................. 35 
— Annað: 

9100 — — Jafnblandað eða endurunniðtóbak ........................ 35 

— — Annars: 

9901) —- —- — Neftóbak..........000%..00 0000 10 0 
9909 ——— Annað ...........0%. 0000 35 
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FLOKKUR V 
Vörur úr steinaríkinu 

25. KAFLI 
Salt; brennisteinn; mold og steintegundir; gipsefni, kalk og sement 

Athugasemdir: 
1. Leiði ekki annað af 4. athugasemd við þennan kafla eða af orðalagi vöruliða þessa kafla teljast til 

þeirra aðeins óunnar vörur eða vörur sem hafa verið þvegnar (einnig með kemískum efnum til 

þess að ná burtu óhreinindum án þess að vörurnar breyti eðli sínu), muldar, malaðar, í duftformi, 

rifnar, sáldaðar, sigtaðar, kjarnaðar með fleytingu, segulgreiningu eða öðrum vélrænum eða 

fysískum aðferðum (þó ekki kristöllun), en ekki vörur sem hafa verið ristaðar, brenndar, 

blandaðar eða meðfarnar frekar en tilgreint er í einstökum vöruliðum. 

Í vörum í þessum kafla mega vera viðbætt rykvarnarefni, enda leiði slík íblöndun ekki til þess að 

varan verði fremur til sérstakra en almennra nota. 

2. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Brennisteinn, þurreimdur, felldur eða hlaupkenndur (nr. 2802). 

b. Jarðlitir sem innihalda járnsambönd að jafngildi minnst 70% miðað við þunga af Fe,O; (nr. 
2821). 

c. Lyf eða aðrar vörur í 30. kafla. 

d. Mmvörur, snyrtivörur eða hreinlætisvörur (33. kafli). 
e. Steinar og hellur til gatna- og gangstéttargerðar (nr. 6801); mósaíkteningar eða þess háttar (nr. 

6802); þak-, vegg- og rennuefni úr flögusteini (nr. 6803). 
f. Eðalsteinar og hálfeðalsteinar (nr. 7102 eða 7103). 

g. Ræktaðir kristallar (þó ekki optískar vörur) úr natríumklóríði eða magnesíumoxíði, í nr. 3823, 

2,5 g að þyngd eða meira hver einstakur kristall; optískar vörur úr natríumklóríði eða 

magnesíumoxíði (nr. 9001). 

h. Knattborðskrít (nr. 9504). 
ij. Rit- eða teiknikrít eða klæðskerakrít (nr. 9609). 

3. Vörur sem flokkanlegar eru í nr. 2517 og einhvern annan vörulið kaflans skulu flokkaðar í nr. 

2517. 
4. Til nr. 2530 teljast m.a.: Vermikúlít, perlusteinn og klórít, óþanið; jarðlitir, einnig brenndir eða 

blandaðir innbyrðis; náttúrlegur járngljásteinn; merskúm (einnig í slípuðum stykkjum); raf; 

plötur, stengur, stafir o.þ.h. sem gert er úr mótuðu en ekki frekar unnu merskúmi eða rafi, 

svartaraf (jet); strontíanít (einnig brennt), þó ekki strontíumoxíð; brotin leirvara. 

  

0 
o 

2501 Salt (þar með talið matarsalt og mengað salt) og hreint natríumklór- 

íð, einnig í vatnsupplausn; sjór: 

0001 — Matarsalt (steinsalt, salt unnið úr sjó og borðsalt) í smásöluum- 

búðum 5 kgeða minna ...........0.00000000 000... 
0002 — Fóðursalt ...............00000 00 

0009 — Annað .............000 00 

2502 0000 Brennisteinskís, óbrenndur ...................0. 00.00.0000 

2503 Brennisteinn hvers konar, þó ekki þurreimdur, felldur eða 

hlaupkenndur: 

1000 — Hrár eða óhreinsaður brennisteinn ......................0... 0 

9000 — Annar ............000 00 0 
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2504 

2505 

2506 

2507 
2508 

2509 
2510 

2511 

2512 

2513 

2514 

1000 
9000 

1000 
9000 

1000 

2100 
2900 
0000 

1000 
2000 
3000 
4000 
5000 
6000 
7000 
0000 

1000 
2000 

1000 
2000 

0001 
0009 

1100 

1900 

2100 
2900 
0000 

Náttúrlegt grafít: 

— Dufteðaflögur ...............2.0000n.nnnnnn 
— Anfað .............0 000 

Náttúrlegur sandur hvers konar, einnig litaður, þó ekki málmsandur 

í 26. kafla: 

— Kísilsandur ogkvartssandur ...............0.0.0..00 000... 
— Annar ...........0.00 000 

Kvarts (þó ekki náttúrlegur sandur); kvartsít, einnig grófhöggvið eða 

einungis sagað eða hlutað sundur með öðrum hætti í rétthyrnings- 

laga (þar með talið ferningslaga) blokkir eða hellur: 

— Kvarts ...............000 0000 

— Kvartsít: 

— — Óunnið eða grófhöggvið ..................0.0 0. 

— — Affað ............ 0000 

Kaólín og annar postulínsleir, einnig brenndur .................. 

Annar leir (þó ekki þaninn leir í nr. 6806), andalúsít, kyanít og 

sillímanít, einnig brennt; múllít; chamotte eða dínasmold: 

— Bentonít ..............0.00 000. 

— Afllitandi leir og þófaraleir ...................0.. 000... 
— Eldtrausturleir .................0000 000 

— Annarleir ................0. 000. 

— Andalúsít, kyanít og sillímanít ..................000 0000... 
— Múllít ..............000. 0000 

Krít ..............000 0000. 

Náttúrleg kalsíumfosföt, náttúrleg álkalsíumfosföt og fosfatrík krít: 

— Óúlið .............. 0 
— Mulið .............. 0000... 

Náttúrlegt baríumsúlfat (barít); náttúrlegt baríumkarbónat (withe- 

rít), einnig brennt, þó ekki baríumoxíð í nr. 2816: 

— Náttúrlegt baríumsúlfat (barít) .............0...0.. 0000... 
— Náttúrlegt baríumkarbónat (witherít) ...................0..... 
Kísilsalli (t.d. kísilgúr, trípolít og díatómít) og áþekk kísilsýrurík 

jarðefni, einnig brennt, með eðlisþyngd 1 eða minna: 

— Kísilgúr, þó ekki tilölgerðar .................00. 0000... 
— Afað ............0 00. 

Vikur; smergill; náttúrlegt kórund, náttúrlegt granat og önnur 

náttúrleg slípiefni, einnig hitameðfarin: 

— Vikur: 

— — Óunninn í óreglulegum hlutum, þar með talinn mulinn vikur 
(bimskies) ............. 00... 

—— Annar ..........0. 0000. 

— Smergill, náttúrlegt kórund, náttúrlegt granat og önnur náttúrleg 
slípiefni: 

— — Óunnið eða í óreglulegum stykkjum ....................0... 

— — Affað ..........2.02 000 

Flögusteinn, einnig grófhöggvinn eða einungis sagaður eða hlutaður 

sundur með öðrum hætti í rétthyrningslaga (þar með talið fernings- 

laga) blokkir eða hellur ...................000. 0000... 
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2515 Marmari, travertín, ekussín og annar kalksteinn til höggmyndagerð- 

ar eða bygginga með eðlisþyngd 2,5 eða meira og mjólkursteinn, 

einnig grófhöggvið eða einungis sagað eða hlutað sundur með öðrum 

hætti í rétthyrningslaga (þar með talið ferningslaga) blokkir eða 

hellur: 

— Marmari eða travertín: 

1100 — — Óunnið eða grófhöggvið ..........0..0.0.00.0000. 0... 0 
1200 — — Einungis sagað eða hlutað sundur með öðrum hætti í rétthyrn- 

ingslaga (þar með talið ferningslaga) blokkir eða hellur ....... 0 
2000 — Ekussín og annar kalksteinn til höggmyndagerðar eða bygginga; 

mjólkursteinn „............0.000000 0 0 
2516 Granít, porfyr, basalt, sandsteinn og annar steinn til höggmynda- 

gerðar eða bygginga, einnig grófhöggvið eða einungis sagað eða 

hlutað sundur með öðrum hætti í rétthyrningslaga (þar með talið 

ferningslaga) blokkir eða hellur: 

— Granít: 

1100 — — Óunnið eða grófhöggvið ...........0...0.00.00. 0... 7 0 
1200 — — Einungis sagað eða hlutað sundur með öðrum hætti í rétthyrn- 

ingslaga (þar með talið ferningslaga) blokkir eða hellur ....... 7 0 
— Sandsteinn: 

2100 — — Óunninn eða grófhöggvinn ...........0......0.... 00... 7 0 

2200 — — Einungis sagaður eða hlutaður sundur með öðrum hætti í 

rétthyrningslaga (þar með talið ferningslaga) blokkir eða hellur 0 

9000 — Aðrir steinar til höggmyndagerðar eða bygginga ............... 7 0 

2517 Steinvölur, möl, brotinn eða mulinn steinn, sem venjulega er notað 

sem íblöndunarefni í steinsteypu, slitlag á vegi eða fyrir járnbrautir 

eða annað undirlag, fjörumöl og tinna, einnig hitameðfarið; muln- 

ingur úr gjalli, sindri eða öðrum áþekkum iðnaðarúrgangi, einnig 

blandað efnum þeim sem nefnd eru í upphafi vöruliðarins; tjörubor- 

inn mulningur; korn, flísar og duft úr steinum í nr. 2515 eða 2516, 

einnig hitameðfarið: 

— Steinvölur, möl, brotinn eða mulinn steinn sem venjulega er 
notað sem íblöndunarefni í steinsteypu, slitlag á vegi eða fyrir 

Járnbrautir eða annað undirlag, fjörumöl og tinna, einnig hita- 

meðfarið: 

1001 — — Möl, sem venjulega er notuð í steinsteypu, til vega- eða 

járnbrautarlagningar o.þ.h. ..........00..000 00 7 

1002 — — Rauðamöl..............0 0000. 7 0 

1009 — — Anfað .......000.00 0 7 0 

2000 — Mulningur úr gjalli, sindri eða öðrum áþekkum iðnaðarúrgangi, 
einnig blandað efnum sem nefnd eru í nr. 2517.1001—-2517.1009 7 0 

3000 — Tjöruborinn mulningur ............0000000 00 7 0 

— Korn, flísar og duft úr steinum í nr. 2515 eða 2516, einnig 

hitameðfarið: 

4100 — — Úrmarmara .................... ða 7 0 

— — Annað: 

4901 —— — Hrafntinna ...............0. 0000... 

4909 ——— Annars .........00000 00 7 0 

SJ
 

o
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2518 Dólómít, einnig brennt; dólómít grófhöggvið eða einungis sagað eða 

hlutað sundur með öðrum hætti í rétthyrningslaga (þar með talið 

ferningslaga) blokkir eða hellur; mótað dólómít (einnig tjöruborið 

dólómít): 

1000 — Óbrennt dólómít ..................0.. 00. 0 

2000 — Brenntdólómít ...............2000000 02 0 

3000 — Mótað dólómiít (einnig tjöruborið dólómít) ................... 0 
2519 Náttúrlegt magnesíumkarbónat (magnesít); brædd magnesía; glædd 

magnesía, einnig blönduð litlu magni af öðru oxíði fyrir glæðingu; 

annað magnesíumoxíð, einnig hreint: 

1000 — Náttúrlegt magnesíumkarbónat (magnesít) ................... 0 
9000 — Annað ...........0... 000 0 

2520 Gips; anhydrít; gipsefni (úr brenndu gipsi eða kalsíumsúlfati), einnig 

litað, með eða án hvata eða lata í litlu magni: 

— Gips; anhydrít: 

1001 — — Gips, óunnið einnig Malað ............0...000 0000. 0 

1009 — — Annað .............. 00. n 0 
— Gipsefni: 

2001 — — Gipssement (plaster), til tannsmíða eða tannlækninga ........ 50 
2009 —— Annað .........0.00000 0 0 

2521 Kalksteinsflux; kalksteinn og annar kalkkenndur steinn sem notaður 

er til framleiðslu á kalki eða sementi: 

0001 — Kalkáburður ...............%... 0000 0 

0009 — Annað ..............0 000 0 

2522 Brennt kalk, leskjað kalk og hydrólískt kalk, þó ekki kalsíumoxíð og 

kalsíumhydroxíð í nr. 2825: 

1000 — Brenntkalk ..........0%%.0000 000 0 

2000 — Leskjaðkalk...............%20 0000 7 0 

3000 — Hydrólísktkalk ............20.00. 0. 0 

2523 Portlandsement, álsement (ciment fondu), slaggsement, súpersúlfat- 

sement og áþekkt hydrólískt sement, einnig litað eða sem sements- 

gjall: 

1000 — Sementsgjall..............%.00 0200 7 0 

— Portlandsement: 

2100 — — Hvítsement, einnig litað gerviefnum ....................... 7 0 
2900 —— Annað ..............00 nn 7 0 
3000 — Álsement (cimentfondu) .............0.0.0 0000 7 0 

9000 — Annað hydrólískt sement ..................0 00. 7 0 

2524 0000 Asbest ..............%.000 00 0 

2525 Gljásteinn, þar með taldar gljásteinsflögur; gljásteinsúrgangur: 

1000 — Óunninn gljásteinn og gljásteinn klofinn í blöð eða þynnur ...... 0 

2000 — Gljásteinsduft ................... 0000 0 
3000 — Gljásteinsúrgangur ...............00.. 000 .n 0 

2526 Náttúrlegt steatít, einnig grófhöggvið eða einungis sagað eða hlutað 

sundur á annan hátt í rétthyrningslaga (þar með talið ferningslaga) 

blokkir eða hellur; talk: 

1000 — Ómulið, ekki í duftformi .................. 0. 0 
2000 — Mulið eða í duftformi .............0000 2200 0r 0 

2527 0000 Náttúrlegt krýólít; náttúrlegt kíólít ............................ 0
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2528 Náttúrleg bóröt og kirni þeirra (einnig brennd), þó ekki bóröt unnin 

úr náttúrlegum saltupplausnum; náttúrleg bórsýra sem í er 85% eða 

minna af HBO; miðað við þurrefnið: 

1000 — Náttúrlegtbórax .............0.2.0...annnn 0 
9000 — Annað .........2....0.0. nn 0 

2529 Feldspat; levsít; nefelín og nefelínsýenít; flússpat: 

1000 — Feldspat ...........0.0.00000 0000 0 
— Flússpat: 

2100 — — Semí er 97% eða minna af kalsíumflúoríði miðað við þunga 0 
2200 — — Semí er meira en97% af kalsíumflúoríði miðað við þunga .... 0 

3000 — Levsít; nefelín og nefelínsýenít ................0.00....0000.... 0 

2530 Jarðefni, ót.a.: 

— Vermikúlít, perlusteinn og klórít, óþanið: 

1001 — — Náttúrulegur perlusteinn, óunninn eða mulinn og sigtaður 

(flokkaður) ............0.2.00.0n 0 
1009 —— Annað ............00.2 000 0 

2000 — Kíserít, epsomít (náttúrleg magnesíumsúlföt) ................. 0 
3000 — Jarðlitir .................22 0000. 0 
4000 — Náttúrleg gljásteinsjárnoxíð .............0000.% 200... 0 
9000 — Önnur ........0.0..0. 0. 0
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26. KAFLI 
Málmgrýti, gjall og aska 

Athugasemdir: 
1. Til þessa kafla telst ekki: 

Gjall eða áþekkur iðnaðarúrgangur, unninn sem mulningur (nr. 2517). 
Náttúrlegt magnesíumkarbónat (magnesít), einnig brennt (nr. 2519). 
Tómasgjall er telst til 31. kafla. 
Gjallull, steinull eða önnur áþekk ull úr steinefnum (nr. 6806). 

Úrgangur eða rusl úr góðmálmi eða málmi klæddum góðmálmi (nr. 7112). 
Kopar-, nikkil- eða kóbaltsteinn framleiddur við hvers konar bræðslu (flokkur XV). 

2. Sem málmgrýti í nr. 2601—-2617 teljast steinefni sem notuð eru í málmiðnaði til vinnslu á 

kvikasilfri, málmum í nr. 2844 eða málmum í flokki XIV eða XV, einnig þótt þau séu til annars en 

málmvinnslu. Nr. 2601—2617 taka hins vegar ekki til steinefna sem hafa sætt meðferð sem ekki 

getur talist venjuleg í málmiðnaði. 
3. Nr. 2620 tekur aðeins til ösku og leifa sem notað er í iðnaði annaðhvort til málmvinnslu eða til 

framleiðslu á kemískum málmsamböndum. 

0
 
2
0
0
8
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2601 Járngrýti og járnkirni, þar með talið brennt járnkís: 

— Járngrýti, þó ekki brennt járnkís: 

1100 — — Ómótað ..........000... 00. 0 
1200 —— Möótað ..............00.n 00 0 
2000 — Brenntjárnkís ............2..000 0. 0 

2602 0000 Mangangrýti og mangankirni, þar með talið manganblandað járn- 

grýti og járnkirni sem inniheldur 20% eða meira af mangan miðað 

við þunga þurrefnis .....................0 0000. 0 

2603 0000 Kopargrýti og koparkirmi ............0.000.0.00.0 000... 0 

2604 0000 Nikkilgrýti og nikkilkirmi ....................... 00... .. 0 

2605 0000 Kóbaltgrýti og kóbaltkirni ........................ 0... 0... 0 

2606 0000 Álgrýtiogálkirmi ....................0.. 0000 0 
2607 0000 Blýgrýti ogblýkirni .................0.200 00... 0 
2608 0000 Sinkgrýtiogsinkkirmi .................00. 00. ..nnn nn 0 

2609 0000 Tingrýtiogtinkirni .................2...00.annnsnnnnnn 0 

2610 0000 Krómgrýti ogkrómkirni ..................0.0.0.. 0000... 0 

2611 0000 Wolframgrýti og wolframkirmi .............0... 000. 0 

2612 Úrangrýti eða þóríumgrýti og kirni þeirra: 

1000 — Úrangrýti og úrankirni .................0. 0000 0 nn 0 

2000 — Þóríumgrýti og þóríumkirni ...............20..00 0000... 0 
2613 Mólýbdengrýti og mólýbdenkirni: 

1000 — Brennt .........0....0 0000 0 

9000 — Annað ...........00.2 000 0 

2614 0000 Títangrýti ogtítankirmi .................000. 0000 0000 0 

2615 Níóbíum-, tantal-, vanadín- eða sírkongrýti og kirni þeirra: 

1000 — Sírkongrýti og sírkonkirni ............0.0.0.00 0000 n nn. 0 
9000 — Annað ............000 nn 0 

2616 Góðmálmsgrýti og góðmálmskirni: 

1000 — Silfurgrýti og silfurkirni ............2.....000 0000. 0 

9000 — Annað ..........000000 0 0 

2617 Annað málmgrýti og málmkirni: 

1000 — Antímongrýti og antímonkirni ..............%0. 0000... 0 
9000 — Annars .............. 0
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2618 0000 Kvarnað gjall (gjallsandur) frá járn- eða stálframleiðslu .......... 0 

2619 0000 Gjall, sindur (þó ekki kvarnað gjall), hrúður og annar úrgangur frá 

járn- eða stálframleiðslu .................................. 0 

2620 Aska og leifar (þó ekki frá járn- eða stálframleiðslu) sem í eru 

málmar eða málmsambönd: 

— Aðallega með sinkinnihaldi: 
1100 — — Smástangir harðsinks ..................0 0000... 4 0 

1900 —— Annað ............0000 0000 4 0 
2000 — Aðallega með blýinnihaldi ..................000.0..0..000... 4 0 
3000 — Aðallega með koparinnihaldi .............................. 4 0 
4000 — Aðallega með álinnihaldi....................00000. 00... 4 0 
5000 — Aðallega með vanadíninnihaldi ............................. 4 0 

— Annað: 

9001 — — Állgjall................ 0. 4 0 
9009 —— Annars ..........00000 00 4 0 

2621 0000 Annað gjall og önnur aska, þar með talin þangaska (kelp) ......... 0
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27. KAFLI 

Nr. 82 

Eldsneyti úr steinaríkinu, jarðolíur og efni eimd úr þeim; jarðbiksefni; jarðvax 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Aðgreind kemískt skýrgreind lífræn efnasambönd, önnur en hreint metan og própan sem 
flokkast í nr. 2711. 

b. Lyf sem teljast til nr. 3003 eða 3004. 
c. Blönduð, ómettuð kolvatnsefni í nr. 3301, 3302 eða 3805. 

2. Sem jarðolíur og olíur fengnar úr tjörukenndum steinefnum í nr. 2710 teljast ekki aðeins jarðolíur 

og olíur fengnar úr tjörukenndum steinefnum, heldur einnig áþekkar olíur, auk þeirra sem eru 

aðallega úr blönduðum ómettuðum kolvatnsefnum, án tillits til framleiðsluaðferðar, ef þungi 

óarómatísku efnisþáttanna er meiri en þungi hinna arómatísku. 
Skýrgreiningin tekur þó ekki til fljótandi syntetískra pólíólefína sem minna en 60% miðað við 

rúmmál eimast við 300 *C eftir breytingu í 1013 millibör þegar þétt er við lækkun þrýstings (39. 

kafli). 
Athugasemdir við undirliði: 

1. Sem gljákol í nr. 2701.1100 teljast kol með mörk rokgjarnra efna (miðað við steinefnalaust 
þurrefnisinnihald) 14% eða minna. 

2. Sem bikkennd steinkol í nr. 2701.1200 teljast kol með mörk rokgjarnra efna (miðað við 
steinefnalaust þurrefnisinnihald) meira en 14% og varmagæfni (miðað við steinefnalaust rakt 
innihald) er svari til meira en 5,833 kcal/kg. 

3. Orðin bensól, tólúól, xylól, naftalín og fenól í nr. 2707.1000, 2707.2000, 2707.3000, 2707.4000, 
2707.6000 taka til vara sem innihalda meira en 50% af bensen, tólúól, xylól, naftalín eða fenól. 

  

2701 

2702 

2703 
2704 

2705 

2706 

2707 

1100 
1200 
1900 
2000 

1000 
2000 
0000 
0000 

0000 

0000 

1000 
2000 
3000 
4000 

Steinkol; töflur, völur og áþekkt fast eldsneyti unnið úr steinkolum: 

— Steinkol, einnig mulin en ómótuð: 
— — Gljákol .............000 000. nr 

—— Bikkenndsteinkol ...............0. 0000... 

— — Önnursteinkol................0.. 20... 
— Töflur, völur og áþekkt fast eldsneyti ................0.0.0.0.... 
Brúnkol, einnig mótuð, þó ekki svartaraf: 

— Brúnkol, einnig mulin en Ómótuð ..........0000)..0000000... 
— Mótuð brúnkol.............00..0 0000 

Mór (þar með talin mómylsna), einnig mótaður .................. 

Koks og hálfkoks úr steinkolum, brúnkolum eða mó, einnig mótað; 

gaskoks .................00 0000. 

Kolagas, koksgas, iðnaðargas og áþekkt gas, annað en jarðolíugas og 

annað loftkennt kolvatnsefni ..................0.....000 00... 

Tjara eimuð úr steinkolum, brúnkolum eða mó, og önnur jarðtjara, 

einnig vatnssneydd eða eimuð að hluta, þar með talin endurunnin 

tjara ............0.00.. 0 

Olíur og aðrar vörur framleiddar með eimingu úr háhitaðri koltjöru; 

áþekkar vörur þar sem þungi arómatískra efnisþátta er meiri en 

óarómatískra efnisþátta: 

— Bensól...............0000 000 

— Tólúól ...............00. 0000 

— KýÝlÓl .........0.000 000 

% 

(
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æ
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a
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5000 — Aðrar arómatískar kolvatnsefnisblöndur sem af eimast meira en 

65% miðað við þunga (þar með talið tap) við 250 *C með ASTM 
D 86-aðferðinni ...............00.00 000 n nn 0 

6000 — Fenól............00%00 0000 nr 0 

— Annað 

9100 —— Kreósótolíur ................0..00 0000 0 

9900 —— Annars ............0000 nn 0 
2708 Bik og bikkoks, fengið úr koltjöru eða annarri jarðtjöru: 

1000 — Bik..........0%% 0000 20 
2000 — Bikkoks..............000 00 20 

2709 0000 Jarðolíur og olíur fengnar úr tjörukenndum steinefnum, óunnar .... 0 

2710 Jarðolíur og olíur fengnar úr tjörukenndum steinefnum, þó ekki 

óunnar; framleiðsla sem í er miðað við þunga 70% eða meira af 

jarðolíum eða olíum fengnum úr tjörukenndum steinefnum, ót.a. 

enda séu þessar olíur grunnþáttur framleiðslunnar: 

— Bensín, þar með talið flugvélabensín: 

0011 — — Flugvélabensín ..............0.2 0000. 0 
0019 — — Annað ..............0.00 00 50 

0020 — Bensínkennt þotueldsneyti ............00%. 0000. 0. 0 

— Aðrar þunnar olíur og blöndur: 
0031 — — Lakkbensín (white spirit) ...............%..00 0... 0 
0039 —— Annað .............2%20000 00 0 

— Steinolía, þar með talið steinolíukennt þotueldsneyti: 

0041 — — Steinolía, hreinsuð til ljósa (ljósasteinolía), kerósín .......... 15 
0042 — — Þotueldsneyti (jetfu€l) ............0.000000 0000 0 
0049 —— Annað .........0..0000 00 0 
0050 — Allar milliþykkar olíur ogblöndur .............0.00.......... 0 
0060 — Gasolíur ............0..%0000 000 0 

0070 — Brennsluolíur ................0000 0000 nn 0 
— Smurolíur, aðrar þykkar olíur og blöndur: 

0081 — — Smurolíaogsmurfeiti ............00.2000. 000 2 

0082 — — Ryðvarnarefni og ryðolía ..........0....... 0000. 20 

0089 —— Aðrar ..............0002 00 0 

2711 Jarðolíugas og annað loftkennt kolvetni: 

— Fljótandi: 

1100 —— Jarðgas .............0.2 00 20 

— — Própan: 

1201 — — — Ílkgumbúðumogstærri ............0..0...0. 000... 2 

1209 ——-— Annað ...........0%%.2 0000 20 

— — Bútan: 

1301 — — - Ílkgumbúðumogstærri „.........0..0.0..0.0..0. 2 
1309 ——-— Annað ...........0%%00 000 20 

1400 — — Etýlen, própýlen, bútýlen og bútadíen ..................... 20 

1900 —— Annað ...........%.0022 00 20 

— Loftkennt: 

2100 —— Jarðgas ................. 000. 0 0 20 

2900 —— Anfað ............0. 00... 20
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2712 Vaselín; parafín, örkristallað jarðolíuvax, kolavax, ósókerít, brún- 

kolavax, móvax, annað jarðefnavax, og áþekkar vörur fengnar með 

efnasmíð eða öðrum aðferðum, einnig litað: 

1000 — Vaselín ...............0.200000r rr 0 

2000 — Parafín sem í er minna en 0,75% af olíu miðað við þunga ....... 0 

9000 — Annað ................%. 0... 0 
2713 Jarðolíukoks, jarðolíubítumen og aðrar leifar úr jarðolíum eða olíum 

úr bikkenndum steinefnum: 

— Jarðolíukoks: 

1100 — — Óbrennt ................... 2. 0 

1200 —— Brennt..............0.0.0.. 0. 0 
2000 — Jarðolíubítúmen ........................ 00 0 

9000 — Aðrar leifar úr jarðolíum eða olíum úr bikkenndum steinefnum 0 

2714 Jarðbik og asfalt, náttúrlegt; bítúmen- eða olíuleir og tjörusandur; 

asfaltít og asfaltsteinn: 

1000 — Bítúmen- eða olíuleir og tjörusandur ........................ 0 
9000 — Annað .........0...... 00. 0 

2715 0000 Bítúmenblöndur að meginstofni úr náttúrlegu asfalti, náttúrlegu 

bítúmeni, jarðolíubítúmeni, jarðtjöru eða jarðtjörubiki (t.d. bik- 

kenndri kvoðu, „cut backs“) ...............0.. 0000 0 

2716 0000 Rafmagn ...............%...0.. 00 0
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FLOKKUR VI 

Vörur til efnaiðnaðar eða tengds iðnaðar 

Athugasemdir: 

1. a. Vörur (aðrar en geislavirkt málmgrýti) sem svara til skýrgreininga við nr. 2844 eða 2845 skulu 

flokkast undantekningarlaust í þessa vöruliði. 
b. Leiði ekki annað af a-lið hér að ofan skulu vörur sem svara til skýrgreininga við nr. 2843 eða 

2846 flokkast undantekningarlaust í þessa vöruliði. 
2. Leiði ekki annað af 1. athugasemd hér að ofan skulu vörur sem flokkast geta í nr. 3004—3006, 

3212, 3303—-3307, 3506, 3707 eða 3808, vegna þess að þær eru í afmældum skömmtum eða til 

smásölu, flokkast undantekningarlaust í þessa vöruliði. 
3. Vörusamstæður (sett) úr tveimur eða fleiri aðskildum efnisþáttum sem sumir eða allir teljast til 

þessa flokks og ætlast er til að blandað sé saman svo að úr verði framleiðsluvara sem telst til flokks 
VI eða VII skulu flokkast í þann vörulið sem sú vara fellur undir, enda uppfylli efnisþættirnir 

eftirtalin skilyrði: 
a. Augljóst sé af frágangi þeirra að nota eigi þá saman án undanfarandi endurpökkunar. 

b. Þeim sé framvísað saman. 

c. Ljóst sé að þeir eigi fyllilega saman, annað hvort vegna eðlis þeirra eða magnhlutfalls þeirra 

innbyrðis. 

28. KAFLI 

Ólífræn efni; lífræn eða ólífræn sambönd góðmálma, sjaldgæfra jarðmálma, geisla- 

virkra frumefna eða samsætna 

Athugasemdir: 
1. Leiði ekki annað af orðalagi skal til vöruliða þessa kafla einungis telja eftirfarandi: 

a. Aðgreind kemísk frumefni og aðgreind kemískt skýrgreind sambönd, einnig með óhreinindum. 
b. Vatnsupplausnir þeirra efna sem nefnd eru í a-lið hér að ofan. 
c. Aðrar upplausnir þeirra efna sem nefnd eru í a-lið hér að ofan, enda sé vanalegt og nauðsynlegt 

að hafa efni þessi í uppleystu formi af öryggisástæðum eða vegna flutnings og upplausnarefnið 

geri efnið sjálft ekki hæfara til notkunar í sérstöku skyni en hinna almennu nota. 

d. Efni sem nefnd eru í a-, b- eða c-lið hér að ofan og blönduð hafa verið nauðsynlegum efnum til 

að halda þeim í óbreyttu ástandi í geymslu eða flutningi. 

e. Efni sem nefnd eru í a-, b-, c- eða d-lið hér að ofan og blönduð hafa verið rykvarnar- eða 
litarefni til auðkennis eða af öryggisástæðum, enda verði efnin sjálf ekki við þá blöndun hæfari 

til notkunar í sérstöku skyni en hinna almennu nota. 
2. Auk díþíoníta og súlfoxylata, sem haldið er í óbreyttu ástandi með lífrænum efnum (nr. 2831), 

karbónata og peroxókarbónata ólífrænna basa (nr. 2836), cyaníða, cyaníðoxíða og komplexra 

cyaníða ólífrænna basa (nr. 2837), fúlmínata, cyanata og þíócynata ólífrænna basa (nr. 2838), 
lífrænna efna sem teljast til nr. 2843—2846 og karbíða (nr. 2849), flokkast einungis eftirtalin 
kolefnasambönd til þessa kafla: 

a. Oxíð kolefnis, blásýra og fúlmín-, ísócyan-, þíócyan- og aðrar einfaldar eða komplexar 

cyanósýrur (nr. 2811). 
b. Haloxíð kolefnis (nr. 2812). 
c. Dísúlfíð kolefnis (nr. 2813). 
d. Þíókarbónöt,  selenókarbónöt, tellúrókarbónöt, selenócyanöt, tellúrócyanöt, tetra- 

þíócyanatódíammínókrómöt (reinecköt) og önnur komplex cyanöt ólífrænna basa (nr. 2842). 
e. Vatnsefnisperoxíð fastmyndað með þvagefni (nr. 2847), kolefnisoxysúlfíð, þíókarbónylhalíð, 

cyanógen, cyanógenhalíð og cyanamíð og málmafleiður þeirra (nr. 2851) önnur en kalsíumey- 

anamíð, einnig hrein (31. kafli). 
3. Leiði ekki annað af ákvæðum 1. athugasemdar við flokk VI telst ekki til þessa kafla: 

a. Natríumklóríð eða magnesíumoxíð, einnig hrein, eða aðrar vörur í flokki V. 
b. Lífræn-ólífræn sambönd, önnur en þau sem talin eru í 2. athugasemd hér að framan.
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c. Vörur sem nefndar eru í 2., 3., 4. eða $S. athugasemd við 31. kafla. 

d. Ólífræn efni, notuð sem óm (Iuminophores) sem teljast til nr. 3206. 
e. Gervigrafít (nr. 3801); efni umbúin sem hleðslur fyrir slökkvitæki eða sem slökkvihylki í nr. 

3813; blekeyðandi efni í smásöluumbúðum í nr. 3823; ræktaðir kristallar (þó ekki optískar 
vörur) úr halíðum alkalí- eða jarðalkalímálma, 2,5 g að þyngd eða meira hver einstakur 

kristall, í nr. 3823. 

f. Eðalsteinar eða hálfeðalsteinar (náttúrlegir, syntetískir eða endurgerðir) eða dust eða duft 

slíkra steina (nr. 7102—7105) eða góðmálmar eða góðmálmsblendi í 71. kafla. 
g. Málmar, einnig hreinir, eða málmblendi í flokki XV. 
h. Optískar vörur, t.d. úr halíðum alkalí- eða jarðalkalímálma (nr. 9001). 

  

4. Kemískt skýrgreindar komplexar sýrur myndaðar úr sýru málmleysingja í undirkafla Il og 
málmsýru úr undirkafla TV skulu flokkaðar í nr. 2811. 

5. Til nr. 2826—2842 teljast einungis sölt eða peroxysölt málma eða ammóníums. 

Leiði ekki annað af orðalagi flokkast tvöföld eða komplex sölt í nr. 2842. 
6. Til nr. 2844 telst einungis: 

a. Teknitín (sætistala 43), prómeþín (sætistala 61), pólon (sætistala 84) og öll frumefni sem hafa 
hærri sætistölu en 84. 

b. Náttúrlegar eða efnasmíðaðar geislavirkar samsætur (þar með taldar samsætur góðmálma eða 

ódýrra málma í flokki XIV og XV), einnig blandaðar. 
c. Ólífræn eða lífræn sambönd þessara frumefna eða samsætna, einnig kemískt skýrgreind eða 

blönduð. 
d. Blendi, dreifur (dispersions) (þar með talið keramíkmelmi (cermet)), leirvörur og blöndur sem 

í eru þessi frumefni eða samsætur eða ólífræn eða lífræn sambönd þeirra með tiltekna 

geislavirkni sem er meiri en 0,002 míkrócurie í grammi. 

e. Notaðir (geislaðir) orkugjafar (hleðslur) úr kjarnakljúfum. 
f. Geislavirkar leifar, einnig nothæfar. 

Sem samsæta í þessari athugasemd og í texta við nr. 2844 og 2845 telst: 

— Einstakir atómkjarnar, þó ekki þeir sem finnast í náttúrunni sem mono-samsætur. 

— Blöndur samsætna úr einu og sama frumefninu, að viðbættri einni eða nokkrum nefndra 
samsætna, þ.e. frumefni þar sem hinni náttúrlegu samsætusamsetningu hefur verið breytt 

með efnasmíði. 
7. Til nr. 2848 telst koparfosfíð (fosfórkopar) sem inniheldur 15% eða meira af fosfór miðað við 

þunga. 

8. Kemísk frumefni (t.d. kísill og selen) efnabætt til nota í rafeindatækni teljast til þessa kafla ef þau 
eru í Óunnu formi sem dregin, eða formuð sem hólkar eða stengur. Formuð sem skífur, þynnur og í 

áþekka lögun teljast þau til nr. 3818. 

A E 
% % 

I Kemísk frumefni 

2801 Flúor, klór, bróm og joð: 

1000 — Klór...........2000 00 0 
2000 — Joð ........%%000 000 0 
3000 — Flúor;bróm .............%2 000 0 

2802 0000 Brennisteinn, þurreimaður eða útfelldur; hlaupkenndur brenni- 

StEINN .............0.2 000 0 

2803 0000 Kolefni einnig kolefnissverta og aðrar gerðir kolefnis, ót.a. ........ 0 

2804 Vatnsefni, eðalgös og aðrir málmleysingjar: 

1000 — Vatnsefni ................ 000 4 0 
— Eðalgös: 

2100 —— ArfgOon .„........00..0 0 0 

2900 — — Önnur ........0.... 0. 0 
A 23
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3000 — Köfnunarefni ................0000 000 0000 7 0 

4000 — Súrefni ...............00 0000 000 10 0 
5000 — Bór;tellúr ..............0...0 0000 0 

— Kísill: 

6100 — — Sem inniheldur meira en 99,99% af kísil miðað við þunga ..... 0 

6900 — — Annað ...........0.2. 000 0 

7000 — Fosfór ..............%... 000 0 

8000 — Arsen ..........00. 000 0 

9000 — Selen ..............000 000 0 
2805 Alkalí- eða jarðalkalímálmar; sjaldgæfir jarðmálmar, skandín og 

yttrín, einnig innbyrðis blöndur þeirra eða málmblendi; kvikasilfur: 

— Alkalímálmar: 

1100 — — Natrín ............00022 00. 0 

1900 — — Aðrir ............. 000 0 

— Jarðalkalímálmar: 

2100 — — Kalsín ..............0..0 000 0 

2200 — — Strontínogbarín ...........000..0% 0... nn 0 
3000 — Sjaldgæfir jarðalkalímálmar, skandín og yttrín einnig innbyrðis 

blöndur þeirra eða málmblendi .................... 0000... 0 

4000 — Kvikasilfur ............0...00002 000 0 

lí Olífrænar sýrur og ólífræn súrefnissambönd málmleysingja 

2806 Vatnsefnisklóríð (saltsýra); klórsúlforsýra: 

1000 -— Vatnsefnisklóríð (saltsýra) ............0..00. 0000 0 

2000 — Klórsúlforsýra ................2 0000... 0 

2807 0000 Brennisteinssýra;oleum ................0...... 0... 0 0 

2808 0000 Saltpéturssýra; brennisteinssaltpéturssýra ...................... 7 0 

2809 Dífosfórpentaoxíð; fosfórsýra og fjölfosfórsýrur: 

1000 — Dífosfórpentaoxíð ............200000. 000 0 

2000 — Fosfórsýra og fjölfosfórsýrur ...............0000. 0000. 0 

2810 0000 Bóroxíð; bórsýra ................00002 0000 0 

2811 Aðrar  ólífrænar sýrur og önnur ólífræn  súrefnissambönd 

málmleysingja: 

— Aðrar ólífrænar sýrur: 

1100 — — Vatnsefnisflúóríð (flúorsýra) ..............0.00 000. 0 
1900 —— Annars ..........0.00 00 0 

— Önnur ólífræn súrefnissambönd málmleysingja: 

2100 —- Kolsýra ..............00.00 000 7 0 

2200 — — Kísildíoxíð ...............0 0000. 0 
2300 — — Brennisteinsdíoxíð ............20... 0000 0 

2900 —— Annars ............00.0 0 

líl Halógen eða brennisteinssambönd málmleysingja 

2812 Halíð og haloxíð málmleysingja: 

1000 — Klóríð og klóroxíð ..........0000..00 0. 0 

9000 — Önnur ............0.. rr 0 
2813 Súlfíð málmleysingja, fosfórtrísúlfíð sem verslunarvara: 

1000 — Kolefnisdísúlfíð ................200000 0. 0 
9000 — Annað ...........0.0000 0. 0
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2814 

2815 

2816 

2817 

2818 

2819 

2820 

2821 

2822 

2823 

2824 

2825 

1000 
2000 

1100 
1200 
2000 
3000 

1000 
2000 
3000 
0000 

1000 
2000 
3000 

1000 
9000 

1000 
9000 

1000 
2000 
0000 
0000 

1000 
2000 
9000 

1000 
2000 
3000 
4000 
5000 
6000 
7000 
8000 
9000 

IV Ólífrænir basar og oxíð, hydroxíð og peroxíð málma 

Ammoníak, vatnsfrítt eða í vatnslausn: 

— Vatnsfrítt ammoníak ................. 0000 

Natríumhydroxíð (vítissódi); kalíum hydroxíð (caustic potash); perox- 

íð natríns og kalíns: 

— Natríumhydroxíð (vítissódi): 
— — Í föstu formi ...........0..0........ 

— — Í vatnslausn (sódalútur eða sódi í vökvaformi) .............. 

— Kalíumhydroxíð (caustic potash) ..........00.... 00. 
— Peroxíð natríns eða kalíns ................00000 00 

Hydroxíð og peroxíð magnesíns; oxíð, eða hydroxíð og peroxíð 

strontíns eða baríns: 

— Hydroxíð og peroxíð magnesíns ...........000000.. 00... 

— Okxíð, hydroxíð og peroxíð strontíns .............00000.. 
— Okxíð, hydroxíð og peroxíð baríns ..........0..00000 000 

Sinkoxíð; sinkperoxíð ................00. 000. 

Áloxíð (þar með talið gervikórund); álhydroxíð: 

— Gervikórund ................0. 0000. 

— Önnur áloxíð .........0..... 0. 

— Álhyðroxíð ............... 0. 

Krómoxíð og krómhydroxíð: 

— Krómtríoxíð ............0...000. 00 

— Önnur ......0..0.00. 00 
Manganoxíð: 

— Mangandíoxíð .............000. 0000 

— Önnur ........0.. 0 
Járnoxíð og hydroxíð; leirlitir sem innihalda 70% eða meira miðað 

við þunga, af járnsamböndum, reiknað sem Fe,0;: 

— Járnoxíð og járnhydroxíð ...........000000 00 
— Leirlitir ..................0 000... 

Kóbaltoxíð og kóbalthydroxíð; kóbaltoxíð sem verslunarvara ...... 

Titanoxíð ...............00.2 00 

Blýoxíð; blýmenja og gul menja: 

— Blýmónóxíð (litharge, massicot) ............. 0. 
— Blýmenja og gulmenja ............0..0 2200 0 nn 

— Afað .........00. 02. 

Hydrasín og hydroxylamín og ólífræn sölt þeirra; aðrir ólífrænir 

basar, önnur málmoxíð, hydroxíð og peroxíð: 

— Hydrasín og hydroxylamín og lífræn sölt þeirra ................ 

— Liþínoxíð og liþínhydroxíð ..........0.......0 
— Vanadíumoxíð og vanadíumhydroxíð ........................ 

— Nikkiloxíð og nikkilhydroxíð .................. 0. 

— Koparoxíð og koparhydroxíð ..........0.0..0.. 0000 

— Germaníumoxíð og sirkoníumdíoxíð ..................0.0..... 

— Mólybdenoxíð og molybdenhydroxíð ........000...0..000..... 

— ANtIMONOKÍð ..........00.0. 

— Afað ..........0000 00 

% 
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V Sölt og peroxysölt ólífrænna sýrna og málma 

2826 Flúoríð; flúorsíliköt, flúorálöt og önnur komplex flúorsölt: 

— Flúoríð: 
1100 — — Ammoníumseðanatríns ...........00..2 000. 

1200 — — ÁlS.........0.0 00 
1900 — — Önnur .........0...0 0000 
2000 — Flúorsíliköt natríns eða kalíns ...............000000000000... 
3000 — Natríumhexaflúorálat (syntetískt kryolít) ..................... 
9000 — Annað .................. 0 

2827 Klóríð, klóroxíð og klórhyroxíð; brómíð og brómoxíð; joðíð og 

joðoxíð: 

1000 — ÁllklÓríð ..........00...0. 0 
2000 — Kalíumklóríð .............0.0%. 0000. 

— Önnur klóríð: 

3100 — — Magnesíns.................2 0000 
3200 — — ÁlS ........... 00 
3300 —— Járms .............000 00. 

3400 — — Kóbalts ...............0.00 000 
3500 — — Nikkils..............%.000 0000 
3600 ——- Sinks ............0000 00 
3700 — — Tins ..............000 000. 

3800 —— Baríns ............0..000. 00. 

3900 —— Annars .............0002 0 

— Klóroxíð og klórhydroxíð: 
4100 —— Kopars ...........0%0 00 
4900 — — Önnur .........00.. 000 

— Brómíð natríns og kalíns: 

5100 — — Brómíð ogbrómoxíð ..............00%. 0000... 

5900 — — Önnur .........0..0.. 00. 
6000 — Joðíð ogjoðoxÍð ............00.00 000 

2828 Hypóklórít; kalsíumhypóklórít sem verslunarvara; klórít; hypó- 

brómiít: 

1000 — Kalsíum hypóklórít sem verslunarvara og önnur kalsíumhypókló- 

(
m
l
)
 

(
=
=
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a
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m
a
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m
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9000 — Annað ............... 0. 0 

2829 Klóröt og perklóröt; brómöt og perbrómöt; joðöt og perjoðöt: 

— Klóröt: 

1100 — — Natríns .............000. 0. 0 

1900 — — Önnur .........0..... 0. 0 
9000 — Annað ...........2.2.. 0. 0 

2830 Súlfíð; pólysúlfíð: 

1000 — Natríumsúlfíð .................. 000. n sn 0 

2000 — Sinksúlfíð ..............0..... 00. 0 

3000 — Kadmíumsúlfíð .................. 000... 0 

9000 — Önnur ...........0000 0 0 
2831 Díþíonít og súlfoxylöt: 

1000 — Natríns .............00... sr 0 

9000 — Önnur .......0... 00. 0



  

15. október 1987 355 Nr. 82 

A E 

% % 

2832 Súlfít; þíósúlföt: 

1000 — Natríumsúlfít ..................0 0... 0 

2000 — Önnur súlfít ..........0........0.. 0. 0 
3000 — Þíósúlföt ................0... 0000. 0 

2833 Súlföt; álún; peroxósúlföt (persúlföt): 

— Natríumsúlföt: 

1100 — — Dínatríumsúlfat .................0.. 00... 0 

1900 — — Önnur ........0..... 0 0 
— Önnur súlföt: 

2100 —— Magnesíns..............2. 0000 0 
2200 — — ÁlS.......0.0. 000 0 
2300 —-— Króms............... 0000 0 

2400 — — Nikkils............%%...0.. 0. nn sr 0 

2500 —— Kopars ..........0.%00..n sn 0 
2600 —— Sinks .............0. 00 .s 0 

2700 —— Baríns .............%.0. 0. 0 

2900 —— Annars .............020 0. 0 

3000 — Álún .......0.... 0000 0 
4000 — Peroxósúlföt (persúlföt) .............0.00000 0000. 0 

2834 Nítrít; nítröt: 

1000 — Nítrít ............... 0000 0 

— Nítröt: 

2100 - — Kalíns ............0..000 00 0 

2200 —— Bismúts ................. 0000 0 

2900 — — Önnur ...........00.. 0 0 

2835 Fosfínöt (hypófostít), fosfónöt (fostít), fosföt og fjölfosföt: 

1000 — Fosfínöt (hypófostít) og fosfónöt (fostít) ...................... 0 
— Fosföt: 

2100 -— Tríammoníums .............0...0 0000 0 

2200 — — Mono- eða dínatríns .............0.00.0 00. nr 0 

2300 — — Trínatríns .................0 0000. 0 

2400 —— Kalíns .............%..0 000. 0 

2500 — — Kalsíumvetnisortófosfat (díkalsíumfosfat) .................. 0 
2600 — — Önnurkalsíumfosföt ............0..002 000 0 
2900 —— Önnur ............00.. 00 0 

— Fjölfosföt: 
3100 — — Natríumtrífosfat (natríumtrífjölfosfat) ..................... 0 
3900 — — Önnur ........0000 00. 0 

2836 Karbónöt; peroxokarbónöt (perkarbónöt);, ammóníum karbónat sem 

verslunarvara sem einnig inniheldur ammoníum karbamat: 

1000 — Ammoníumkarbónat sem verslunarvara og önnur ammoníumkar- 

bónöt ............%02. 000. 0 

2000 — Dínatríumkarbónat ...............%....0 nn 0 

3000 — Natríumvetniskarbónat (natríumbíkarbónat (natrón)) ......... 0 
4000 — Kalíumkarbónöt ..................0 0. .n sr 0 

5000 — Kalsíumkarbónat .................... 000. n rn 0 

6000 — Baríumkarbónat .................0.0 000 nn nn 0 

7000 — Blýkarbónat ............0..0000 000 0 
— Önnur: 

9100 — — Líþíumkarbónöt .................0 0000... 0
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9200 — — Strontíumkarbónat ..................0 0... 0 

9300 — — Bismútkarbónat ...............0..0... 0 0 

9900 — — Önnur ......0..0...0. 0 
2837 Cyaníð, cyaníðoxíð og komplex cyaníð: 

— Cyaníð og cyaníðoxíð: 
1100 — — Natríns ........0000 0. 0 

1900 — — Önnur ............ 0 

2000 — KomplexCyaníð .......0.0...... 0 

2838 0000 Fúlmínöt, eyanöt og þíócyanðt ..........0.0.0........ ll. 0 

2839 Silíköt; alkalímálmsilíköt sem verslunarvara: 

— Natríns: 

1100 — — Natríummetasilíköt ..................... 0 

1900 — — Apnað ......0..000 0 0 
2000 — Kalíns ........0...0..0 

— Önnur: 
9001 — — Silíköt alkalímálmanna liþíums; rubidíums, kesíums og frankí- 

UMS 220... 0 

9009 — — Önnur 20.00.0000... 0 
2840 Bóröt; peroxobóröt (perbóröt): 

— Dínatríumtetrabórat (hreinsað bórax): 

1100 —— Vatnsfrítt .........0.0 0 
1900 — — Annað .......0%%..0 0 0 

2000 — Önnurbórðt .......0..0...0... 0 0 
3000 — Peroxóbóröt (perbórðt) ............... 0. 0 

2841 Sölt oxómálmsýrna eða peroxómálmsýrna: 

1000 = Álöt 0... 0 
2000 — Sinkkrómöt eða blýkrómöt ..........0....0...... 00 0 
3000 — Natríumdíkrómat ............)...... 0. 0 

4000 — Kalíumdíkrómat ..............0... 00 0 

5000 — Önnur krómöt og díkrómöt; peroxókrómöt ...........0.0... 0 
6000 — Manganít, manganöt og permanganöt .........0.0...00. 00... 0 

7000. — Mólybdenöt .............000.0 00. 0 
8000 — Tungstenöt (wolframöt) ........0...0... 0... 0 

9000 — Önnur .......... 0 

2842 Önnur sölt ólífrænna sýrna eða peroxósýrna, þó ekki asíð: 

1000 — Tvöföld eða komplex silíköt ..................0 0 

9000  — Annars ........ 0 

VI Ýmislegt 

2843 Hlaupkenndir góðmálmar; ólífræn eða lífræn sambönd góðmálma, 

einnig kemískt skýrgreind; amalgöm góðmálma: 

1000 — Hlaupkenndir góðmálmar ...............0..00 0000 0 
— Silfursambönd: 

2100 —— Silfurnítrat ................ 0... 0 

2900 — — Önnur .......0...0 0. 0 
3000 — Gullsambönd ............0..0000 0000 0 

9000 — Önnur sambönd;amalgöm ...............0.... 0... 0
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2844 Geislavirk frumefni og geislavirkar samsætur (þar með talið kleyf 

eða auðganleg kemísk frumefni og samsætur) og sambönd þeirra; 

blöndur og leifar sem innihalda þessi efni: 

1000 -— Náttúrlegt úran og sambönd þess; málmblendi, dreifur (þar með 
talið keramíkmelmi), leirvörur og blöndur sem innihalda náttúr- 
legt úran eða náttúrleg úransambönd ........................ 0 

2000 — Úran auðgað af u 235 og sambönd þess; plúton og sambönd þess; 

málmblendi; dreifur (þar með talið keramík melmi), leirvörur og 

blöndur sem innihalda úran auðgað af U 235, plúton eða 
sambönd þessara efna ..........00.0000 0. .nnn nn 0 

3000 — Úran snautt af U 235 og efnasambönd þess; þórín og efnasam- 

bönd þess; málmblendi, dreifur (þar með talið keramíkmelmi), 
leirvörur og blöndur sem innihalda úran snautt af U 235, þórín 
eða sambönd þessara efna ................0.0 nan nn 0 

4000 — Geislavirk frumefni og samsætur, þó ekki sambönd í nr. 

2844.1000—3000; málmblendi, dreifur (þar með talið keramík- 

melmi), leirvörur og blöndur sem innihalda þessi frumefni, 

samsætur eða sambönd; geislavirkarleifar .................... 0 

5000 — Notaðir (geislaðir) orkugjafar (hleðslur) úr kjarnakljúfum ...... 0 
2845 Samsætur sem ekki teljast til nr. 2844, lífræn og ólífræn sambönd 

slíkra samsætna, einnig kemískt skýrgreind: 

1000 — Þungt vatn (tvívetnisoxíð) ...........222000 nan 0 

9000 — Annað ...........0.00 00 0 

2846 Ólífræn eða lífræn sambönd sjaldgæfra jarðmálma, yttríns eða 

skandíns, eða blandna þeirra: 

1000 — Seríumsambönd .............0.2 0000 0 

9000 — Annað .............0. 0. 0 

2847 0000 Vatnsefnisperoxíð, einnig bundið þvagefni ...................... 0 

2848 Fosfíð, einnig kemískt skýrgreint, þó ekki járnfosfór: 

1000 — Koparfostíð (sjálflýsandi fosfórkopar) sem inniheldur yfir 15% af 

fosfór miðað við þyngd .............. 0000... 0 

9000 — Fosfíð annarra málma eða málmleysingja ..................... 0 
2849 Karbíð, einnig kemískt skýrgreind: 

1000 — Kalsíumkarbíð ................2..0. 20. 0 

2000 — Kísilkarbíð ..............00 0000. 0 
9000 — Önnurkarbíð .........0.0.0...0.. 0. (0) 

2850 0000 Hydríð, nítríð, asíð, silísíð og bóríð, einnig kemískt skýrgreind ..... 0 

2851 0000 Önnur ólífræn sambönd (þar með talið eimað vatn, vatn til mælinga 

á rafmagnsmótstöðu og vatni af áþekkum hreinleika); fljótandi 

andrúmsloft (einnig sneytt eðalgasi); samanþjappað andrúmsloft; 

amalgöm þó ekki amalgöm góðmálma .......................... 0
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29. KAFLI 
Lífræn efni 

Athugasemdir: 

1. Leiði ekki annað af orðalagi skal til vöruliða þessa kafla einungis telja eftirfarandi: 
a. 
b. 

Aðgreind kemískt skýrgreind lífræn sambönd, einnig með óhreinindum. 
Blöndur af tveimur eða fleiri myndbrigðum (isomers) hins sama lífræna sambands (einnig með 

óhreinindum), þó ekki blöndur af myndbrigðum raðtengdra (acyclic) kolvatnsefna þó ekki 

(myndbrigðaspegilmyndum), einnig mettuð (27. kafli). 

Efni í nr. 2936—2939 eða sykureterar og sykuresterar og sölt þeirra í nr. 2940 eða efni í nr. 

2941, einnig kemískt skýrgreind. 
d. Efni sem nefnd eru í a-, b- eða c-lið hér að ofan uppleyst í vatni. 

h. 

Efni sem nefnd eru í a-, b- eða c-lið hér að ofan leyst upp í öðru upplausnarefni en vatni, enda 

sé vanalegt og nauðsynlegt að hafa efni þessi í uppleystu formi af öryggisástæðum eða vegna 

flutnings og upplausnarefnið geri efnið sjálft ekki hæfara til notkunar í sérstöku skyni en hinna 

almennu nota. 

Efni sem nefnd eru í a-, b-, c-, d- eða e-lið hér að ofan og blönduð hafa verið efnum 

nauðsynlegum til að halda þeim í óbreyttu ástandi í geymslu eða flutningi. 

Efni sem nefnd eru í a-, b-, c-, d-, e- eða f-lið hér að ofan og blönduð hafa verið rykvarnar-, 

litar- eða ilmefni til auðkennis eða af öryggisástæðum, enda verði efnin sjálf við þá blöndun 

ekki hæfari til notkunar í sérstöku skyni en hinna almennu nota. 

Eftirtalin efni, þynnt í staðalstyrkleika til framleiðslu asóleysilitum: Díasóníumsölt, tengilefni 

þeirra og díasóteranleg amín og sölt þeirra. 

2. Til þessa kafla telst ekki: 

„
0
0
2
0
 
0
 

ij. 

k. 

. Vörur sem teljast til nr. 1504 eða glyseról (nr. 1520). 

. Etylalkóhól (nr. 2207 eða 2208). 
. Metan eða própan (nr. 2711). 
- Kolefnissambönd nefnd í 2. athugasemd við 28. kafla. 

. Þvagefni (nr. 3102 eða 3105). 

. Litunarefni úr jurta- eða dýraríkinu (nr. 3203); syntetísk lífræn litunarefni, syntetísk lífræn efni 

notuð sem flúrbirtugjafi eða ljóm (luminophores) (nr. 3204) eða leysilitir eða önnur litunarefni 

í þeirri mynd eða umbúðum sem ætlað er til smásölu (nr. 3212). 

„ Ensím (nr. 3507). 

. Metaldehyð, hexametylentetramín eða áþekk efni mótuð (t.d. töflur, stafir eða þess konar) til 

notkunar sem eldsneyti, eða fljótandi eldsneyti eða fljótandi gas í umbúðum sem notaðar eru 

til fyllingar eða endurfyllingar á vindlinga- eða áþekka kveikjara og ekki taka meira en 300 cm? 

(nr. 3606). 

Efni umbúin sem hleðslur fyrir slökkvitæki eða sem slökkvihylki í nr. 3813; blekeyðandi efni í 
smásöluumbúðum í nr. 3823. 

Optískar vörur, t.d. etylendíamíntartrat (nr. 9001). 

3. Vörur sem flokka má í tvo eða fleiri vöruliði þessa kafla skulu flokkaðar í síðasta vöruliðinn. 

4. Sem halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiður í nr. 2004—2906, 2908—2911 og 2913—2920 teljast 

einnig sambönd þessara afleiðna eins og súlfóhalógen-, nítróhalógen-, nítrósúlfó- og nítrósúlfóhal- 
ógenafleiðna. 

Nítró- eða nítrósóhópar skoðast ekki sem köfnunarefnisvirkir í nr. 2929. 

Súrefnisvirkni í nr. 2911, 2912, 2914, 2918 og 2922 takmarkast við þau virkni sem getið er í nr. 

2905—2920 (einkennandi lífrænir hópar með súrefni). 

5. a. 

b. 

C. 

Esterar sýruvirkra lífrænna sambanda sem teljast til undirkafla I-VII með lífrænum sam- 

böndum í þessum undirköflum skulu flokkast með því sambandi sem flokkað er í þann vörulið sem 

síðastur er í undirköflunum. 
Esterar etylalkóhóls eða glyceróls með sýruvirkum lífrænum samböndum sem teljast til 

undirkafla I-VII skuiu flokkast í sama vörulið og samsvarandi sýruvirk sambönd . 
Leiði ekki annað af 1. athugasemd við flokk VI og 2. athugasemd við 28. kafla skulu: 
1. Ólífræn sölt lífrænna sambanda, svo sem sýru-, fenól- eða enólvirk sambönd í undirköflum I- 

X eða í nr. 2942, flokkast í þann vörulið sem lífræna sambandið telst til.
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2. Sölt mynduð með lífrænum samböndum í undirköflum I-X eða nr. 2942 flokkast í þann 
vörulið sem á við basann eða sýruna (þ. m. t. fenól- eða enólvirk sambönd) sem þau eru 
mynduð úr og síðast er talið í kaflanum. 

d. Málmalkóhólöt skulu flokkast í sama vörulið og tilsvarandi alkóhól nema um sé að ræða etanól 

og glyseról (nr. 2905). 
e. Halíð karboxylsýrna skulu flokkast í sama vörulið og tilsvarandi sýrur. 

6. Til nr. 2930 og 2931 teljast lífræn sambönd því aðeins að sameindir þeirra séu, auk vatnsefnis, 

súrefnis og köfnunarefnis, mynduð úr frumeind annarra málma eða málmleysingja (t.d. 
brennisteini, arseni, kvikasilfri eða blýi) sem séu í beinum tengslum við kolefnisatómin. 

Nr. 2930 (lífræn brennisteinssambönd) og 2931 (önnur lífræn-ólífræn sambönd) taka ekki til 
súlfó- eða halógenafleiðna (hér með talin samsettar afleiður) sem, að frátöldu vatnsefni, súrefni 

og köfnunarefni, eru einungis mynduð úr brennisteins- eða halógenfrumeindum með þess konar 

tengslum við kolefnisfrumeindir að samböndin beri einkennandi súlfó- eða halógenafleiðna (eða 

samsettra afleiðna). 

7. Nr. 2932, 2933 og 2034 taka ekki til epoxíða með þríliðuðum hringjum, ketonperoxíða, hringliða 
fjölliða aldehyða eða höaldehyða, anhydríða marggildra karboxylsýrna, hringliða estera af 

margliðuðu alkóhóli eða fenóla marggildra sýrna og imíða marggildra sýrna. 

Þessi ákvæði eiga aðeins við þegar hringstöðuheterofrumeindirnar stafa einungis af 
hringliðunarvirkni eða virkni sem hér eru getið. 

Athugasemd við undirlið: 

Innan sérhvers vöruliðar í þessum kafla skulu afleiður kemíaskra sambanda (eða hópa kemískra 
sambanda) flokkuð í sömu undirliði og það samband (eða hópur sambanda) að því tilskildu að þau séu 
ekki nánar tilgreind í einhverjum öðrum undirlið og enginn lokaundirliður nefndur „Annað“ sé meðal 
þeirra undirliða sem til greina koma. 

  

2901 

2902 

A E 
% % 

| Kolvetnissambönd og halógen-, súlfó-, nítró- eða 

nítrósóafleiður þeirra 

Raðtengd kolvatnsefni: 

1000 — Mettuð .............0000 0000 0 
— Ómettuð: 

2100 — — Etylen ..........0.0 0000. 0 
2200 — — Própen (própylen) ............00...0 000 0 
2300 — — Búten (bútylen) og myndbrigði þess .......0..000..0..0.. 0 
2400 — — Búta-1,3-dien ogísópr€en ..........0.0.00000 0000. 0 

— — Önnur: 
2901 — —- — Logsuðugasacetylen .............0..0.0 0000... 10 0 
2009 ——-— Annars ...........00 0 0 

Hringlaga kolvatnsefni: 

— Cyclan, cyclen og cyclóterpen: 

1100 — — Cyclóhexan............00%%0 0000. 0 
1900 — — Önnur .......0.... 0. 0 

2000 — Bensen (bensól) ...........000%. 0000 0 
3000 — Tólúen...........0%%% 0... 0 

— Xylen: 

4100 —— o-Kylen ............20 0 0 
4200 — — mM-Xylen ............200 00 0 
4300 — — p-Xylen .......00... 02 0 
4400 — — Blönduð myndbrigði xylens ..............0 0000... 0
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5000 — Styren .........00000 0000 0 
6000 — Etylbensen .........0..%.22. nn 0 

7000 — Cumen „............. 000 0 
9000 — Önnur .........0.0.0 00. 0 

2903 Halógenafleiður kolvatnsefna: 

— Mettuð klórafleiðna raðtengdra kolvatnsefna: 

1100 — — Klórmetan (metylklóríð) og klóretan (etylklóríð) ............ 0 
1200 — — Díklórmetan (metylenklóríð) ..........0.%%% 00... 0 
1300 — — Klóróform (tríklórmetan) ................. 0 
1400 — — Kolefnistetraklóríð ..................... 0. 0 
1500 — — 1,2-díklóretan (etylendíklóríð) .........0.0.... 0000... 0 
1600 — - 1,2-díklórprópan (própylendíklóríð) og díklórbútan ......... 0 
1900 — — Önnur ........0.0.00. 2. 0 

— Ómtettuð klórafleiður raðtengdra kolvatnsefna: 
2100 — — Vinylklóríð (klóretylen) ................00 0. 0 
2200 — — Tríklóretylen ...........0..... 0000... 0 

2300 — — Tetraklóretylen (perklóretylen) ............0......00... 0 
2900 — — Önnur .........0..0.. 00. 0 
3000 — Flúor-, bróm- eða joðafleiður raðtengdra kolvatnsefna ......... 0 

4000 — Halógenafleiður raðtengdra kolvatnsefna með tveimur eða fleiri 

mismunandi halógenum ..............0.. 000 0 
— Halógenafleiður cyclan-, cyclen- eða cycloterpenkolvatnsefna: 

5100 — — 1,2,3,4,5,6—hexaklórcyclohexan ............0........... 0 

5900 —— Aðrar ..........0..0. 00. 0 

— Halógenafleiður arómatískra kolvatnsefna: 

6100 — — Klórbensen, o-díklórbensen og p-díklórbensen ............. 0 

6200 — — Hexaklórbensen og DDT (1,1,1,-tríklór-2,2-bis (p-klórfenyl) 
ELAN) ........0000 0000 0 

6900 — — Aðrar .........0..200 0 
2904 Súlfó- nítró- eða nítrósóafleiður kolvatnsefna, einnig halógenmynd- 

aðar: 

1000 — Úrefni sem innihalda aðeins súlfóhópa, sölt þeirra og etylestera 0 
2000 — Afleiður sem innihalda aðeins nítróhópa eða aðeins nítrósóhópa 0 
9000 — Aðrar ...........0.. 000 0 

ll Alkóhól og halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiður 

þeirra 

2905 Raðtengd alkóhól ásamt halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiðum 

þeirra: 

— Mettuð monohydrisk alkóhól: 
1100 — — Metanól (metylalkóhól) ..........%%%. 0. 0 
1200 — — Própan-ól (própylalkóhól) og própan-2-ól (ísóprópylalkóhól) 0 
1300 — — Bútan-1-ól (n-bútylalkóhól) ............000000. 00. 0 
1400 — — Önnur bútanól ...........0.0.. 0000 0 nn 0 
1500 — — Pentanól (amylalkóhól) og myndbrigði þess ................ 0 
1600 — — Oktanól (oktylalkóhól) og myndbrigði þess ................. 0 

1700 — — Dódekan-1-ól (laurylalkóhól), hexadekan-1-ól (cetylalkóhól) 

og oktadekan-1-ól (stearylalkóhól) ........................ 0 
1900 — — Önnur ........0.%. 20. 0
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— Ómettuð mononydrisk alkóhól: 

2100 —— Allylalkóhól ...........%%..02.0 000 0 
2200 — — Raðtengd terpenalkóhól.............00....0 00 0000. 0 

2900 — - Önnur ............. 0000. 0 
— Díól: 

3100 — — Etylenglykol(etandíól) .............0.0.0.000000 000 000. 35 
3200 — — Própylenglykól (própan-1,2-díól) ......0.0..0.0000000000. 0 

3900 — — Önnur .......0..0.0. 000 0 
— Önnur polyhydrisk alkóhól: 

4100 — — 2-etýl-2-(hydroxymetyl)propan-1,3-díól (trímetylólprópan) ... 0 
4200 — — Pentaeryþrítól .............0...000 0000 0 

4300 —— Mannitól ..............00000 00 0 

4400 — — D-glúkitól(sorbitól) ................0000 0 
4900 —— Annars .......00...0 2 0 

5000 — Halógen-, súlfó-, nitró- eða nítrósóafleiður raðtengdra alkóhóla 0 

2906 Hringliða alkólhól ásamt halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiðum 

þeirra: 

— Cyclan, cyclen eða cycloterpen: 

1100 —-— Mentól ..............000 0000 0 
1200 — — Cyclohexanól, metylcyclóhexanól og dímetylcyclóhexanól .... 0 

1300 —— Steróloginositól .............%.. 000. 0 

1400 — — TerpinÓl ..............002 0000 0 

1900 — — Önnur ........0.0.... 0. 0 
— Arómatísk: 

2100 — — Bensylalkóhól ............0%..000 0000 0 

2900 —— Önnur .........0.0.... 0. 0 

lll Fenól, fenólalkóhól og halógen-, súlfó-, nítró- eða 

nítrósóafleiður þeirra 

2907 Fenól; fenólalkóhól: 

— Monofenðl: 

1100 — — Fenól (hydroxybensen) og sölt þeirra ...................... 0 
1200 —— Kresólogsöltþeirra .............2%0. 000. 0 
1300 — — Oktylfenól, nonylfenól ásamt myndbrigðum þeirra; einnig sölt 

þeirra ............... 000 0 

1400 — — Xylenólogsölt þeirra ..........0..0....20 000 0 

1500 —— Naftólogsölt þeirra ................ 0000. 0 
1900 — — Önnur ........0...0... 0... 0 

— Pólyfenól: 

2100 — — Resorsínólogsölt þess .........0.0.%.200 0000 0 
2200 — — Hydrókínon (kínól) og sölt þess .......000000000 0. 0 

2300 — — 4,4'-ísópropylidendífenól (bisfenól A, dífenylólprópan) og sölt 
þess ........000000 0 

2900 — — Önnur ........0....0 0... 0 
3000 — Fenólalkóhól ............0..%%% 0000. 0 

2908 Halógen-, sulfó-, nítró- eða nítrósóafleiður fenóla eða fenólalkóhóla: 

1000 — Afleiður með aðeins halógen útskiptihópa (substituents) og sölt 

þeirra ................ 0 0 
2000 -— Afleiður með aðeins súlfóhópa, sölt þeirra ogestera ........... 0 

9000 — Önnur .........0..00. 0. 0
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IV Eterar, alkóhólperoxíð, eterperoxíð, netonperoxíð, epoxíð með þríliðuðum hring, 

asetöl og hemiasetöl, og halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiður þeirra 

2909 Eterar, eteralkóhól, eterfenól, eteralkóhólfenól, alkóhólperoxíð, et- 

erperoxíð, ketonperoxíð (einnig kemískt skýrgreind), og halógen-, 

súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiður þeirra: 

— Raðtengdir eterar og halógen-, súlfó-, nítró- eða nítróafleiður 

þeirra: 

1100 — — Díetyleter ..............0.00000 0000 0 
1900 — — Önnur ........0..0.0..0 0000. 0 
2000 — Cyclan-, cyclen- eða cycloterpeneterar og halógen-, súlfó-, nítró- 

eða nítrósóafleiður þeirra ................... 0000... 0 

3000 — Aromatískir eterar og halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiður 

þeirra ...............0. 000 0 

— Eteralkóhól og halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiður þeirra: 

4100 — — 2,2“oxydíetanól (díetylglykól, dígól) ....................... 0 
4200 — — Monometyleterar etylenglykóls eða díetylglykóls............ 0 
4300 — — Monobútyleterar etylenglykóls eða díetylenglykóls .......... 0 

4400 — — Aðrir monoalkyleterar etylenglykóls eða díetýlenglýkóls ..... 0 

4900 —— Annað .........000%%00 nn 0 
5000 — Eterfenól, eteralkóhólfenól og halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrós- 

óafleiður þeirra .............000. 0000 0 

6000 — Alkóhólperoxíð, eterperoxíð, ketonperoxíð og halógen-, súlfó-, 
nítró- eða nítrósóafleiður þeirra ..................0.00000... 0 

2910 Epoxíð, epoxyalkóhól, epoxyfenól og epoxyeterar, með þríliðuðum 

hringjum, og halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiður þeirra: 

1000 — Okxíran (etylenoxíð) .............0%.... 000 0 
2000 — Metyloxíran (própylenoxíð) .........%%..0000 00 0 
3000 — 1-klór-2,3-epoxyprópan (epiklórhydrín) ..................... 0 
9000 — Annað ...........0000 0 0 

2911 0000 Asetöl og hemiasetöl, einnig með annari súrefnisvirkni, og halógen-, 

súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiður þeirra ......................... 0 

V Sambönd með aldehyðvirk samönd 

2912 Aldehyð, einnig með annari súrefnisvirkni; hringliða fjölliður alde- 

hyða; paraformaldehyð: 

— Raðtengd aldehyð án annarrar súrefnisvirkni: 

1100 — — Metanal (formaldehyð) ............0...0.. 0000. 0 
1200 — — Etanal(asetaldehyð) ................000 000. 0 
1300 — — Bútanal (bútyraldehyð, venjuleg myndbrigði) .............. 0 
1900 — — Önnur ............0.. 0. 0 

— Hringliða aldehyð án annarrar súrefnisvirkni: 

2100 — — Bensaldehýð ..............0.%000 0. 0 

2900 — — Önnur .............0.0 00. 0 
3000 — Aldehyðalkóhól .............22..0.00 nn 0 

— Aldehyðeterar, aldehyðfenól og aldehyð með annarri súrefnis- 
virkni: 

4100 — — Vanillín (4-hydroxy-3-metoxybensaldehyð) ................ 0 

4200 — — Etylvanillín (3-etoxy-4-hydroxybensaldehyð) ............... 0
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4900 —— Annað ...........00%2000 0 0 
5000 — Hringliða fjölliður aldehyða ..................... 0000... 0 
6000 — Paraformaldehyð ...................0. 0... 0 

2913 0000 Halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiður efnaínr.2912 ......... 0 

VI Ketonvirk og kínonsambönd 

2914 Keton og kínon, einnig með annari súrefnisvirkni og halógen-, súlfó-, 

nítró-, eða nítrósóafleiður þeirra: 

— Raðtengt keton án annarrar súrefnisvirkni: 

1100 —-— Aceton ............0.0%0 00. 0 

1200 — — Bútanon (metyletylketon) .............0.0... 0000. 0 
1300 — — 4-metylpentan-2-on (metylísóbútylketon) .................. 0 
1900 —— Annað ..........0.....0000 0. 0 

— Cyclan, cyclen eða cycloterpen keton án annarrar súrefnisvirkni: 

2100 —— Kamfóra .................%...0 0. 0 

2200 — — Cyclohexanon og metyleyclohexanon ...................... 0 
2300 — — Jónonogmetyljónon ..............%%0 00... nn 0 

2900 —— Afað ...........0.000. 0... 0 

3000 — Arómatísk keton án annarrar súrefnisvirkni .................. 0 

— Ketonalkóhól og ketonaldehyð: 
4100 — — 4-hydroxy-4-metylpentan-2-on (diacetonalkólhól) ........... 0 
4900 — — Önnur ........... 0... 0 

5000 — Ketonfenól og keton með annarri súrefnisvirkni ............... 0 
— Kínon: 

6100 — — Anþrakínon ........0........0 0 

6900 — — Önnur ..........0..0. 000 0 
7000 — Halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiður ................... 0 

Vil Karboxylsýrur og anhydríðs ahlíð, peroxíð og peroxysýrur þeirra 

og halogen-, súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiður þeirra 

2915 Mettuð raðtengd monokarboxylsýrur og anhydríð, halíð, peroxíð og 

peroxyðsýrur þeirra; halógen-, sulfó-, nítró- eða nítrósóafleiður 
þeirra: 

— Maurasýra, sölt hennar og esterar: 

1100 — — Maurasýra .............00.0..0. nn 0 

1200 — — Söltmaurasýru .............2.%..00000 00 0 
1300 — — Esterar maurasýru .................0..0 0 0 

— Ediksýra og sölt hennar; ísedik (acetic anhydridc): 
2100 — — Ediksýra ...........0....00.0n 0 

2200 — — Natríumacetat ..............0...... nn 0 

2300 —— Kóbaltacetat................0.0.. 0000 0 

2400 — — Ísedik .................. 0000 0 
2900 —— Annað .........00%.00 00 0 

— Esterar ediksýru: 

3100 — — Etylacetat .............0.00.. 0 0 
3200 —— Vinylacetat ............0.00...00 0. 0 
3300 — — n-bútylacetat ...........00.0.00.0. 00. 0
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3400 — — Ísóbútylacetat ...........0...0....0. 0 

3500 — — 2-etoxyetylacetat ............2200000. 000 0 
3900 — — Aðrir .........0...00 

4000 — Mono-, dí-, eða tríklórediksýrur, sölt og esterar þeirra ......... 0 

5000 — Propionsýra, söltogesterar hennar ......................... 

6000 — Bútansýrur, valerínsýrur, og sölt og esterar þeirra ............. 0 

7000 — Palmitín sýra, sterínsýra, og sölt og esterar þeirra .............. 

9000 — Annað .........200000 0 0 

2916 Ómettaðar raðtengdar monokarboxylsýrur, hringliða monókarbox- 

ylsýrur, einnig anhydrið, halíð, peroxíð og peroxysyrur þeirra; og 

halogen-, súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiður þeirra: 

— Ómettaðar raðtengdar monokarboxylsýrur, anhydríð þeirra, hal- 
íð, peroxíð, peroxysýrur þeirra og afleiður þeirra: 

1100 — — Akrylsýra ogsölthennar ..............0.0.0.00000 000... 0 

1200 — — Esterar akrylsýru ...............000 0000. 0 

1300 — — Metakrylsýra og sölt hennar ...............0000.0 0000. 0 

1400 — — Esterar metakrylsýru ...............0.00000 00 0 
1500 — — Olíu, línól eða línólensýrur, og sölt og esterar þeirra ......... 0 

1900 —— Annað ............20. 000 0 
2000 — Cyclan-, cyclen- eða cycloterpenmónókarboxylsýrur, anhydríð 

þeirra, halíð, peroxíð, peroxsýrur þeirra og afleiður þeirra ...... 0 

— Arómatískar monokarboxylsýrur anhydríð, halíð, peroxíð, perox- 

ysýrur þeirra og afleiður þeirra: 
3100 — — Bensósýra, söltog esterar hennar ......................... 0 

3200 — — Bensóylperoxíð og bensóylklóríð ......................... 0 
3300 — — Fenylediksýra, sölt og esterar hennar ...................... 0 

3900 —— Annað ............00%0 00. 0 

2917 Pólykarboxylsýrur, anhydríð, halíð, peroxíð og peroxysýrur þeirra; 

halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiður þeirra: 

— Raðtengdar pólykarboxylsýrur, anhydríð, halíð, peroxíð, peroxy- 
sýrur þeirra og afleiður þeirra: 

1100 — — Oxalsýra, og sölt og esterar hennar ........................ 0 

1200 —— Adipsýra, og söltog esterar hennar ....................... 0 

1300 — — Azelasýra, sebaksýra, sölt og esterar þeirra ................. 0 

1400 — — Malínkanhydríð ..................... 00. 0 
1900 —— Annað ............000.2 0 

2000 — Cyclan, cyclen- eða cycloterpenpólykarboxylsýrur, anhydríð, hal- 

íð, peroxíð, peroxysýrur þeirra og afleiður þeirra .............. 0 

— Arómatískar pólykarboxylsýrur, anhydríð, halíð, peroxíð, 

peroxysýrur þeirra og afleiður þeirra: 

3100 — — Dibútyl ortophthalöt ...................0 00... 0 

3200 — — Dioctylortophthalöt ............0...0.0 00... 0 

3300 — — Dinonyl eða didecyl ortophthalöt ......................... 0 

3400 — — Aðrir esterar ortophthaliksýru ........................... 0 

3500 — — Phthalanhydríð ..............0..00000 000. 0 

3600 — — Terephthalsýra og sölthennar ..............0..0.......... 0 

3700 — — Dimetylterephthalat ...................0 00... 0 

3900 — — Afnað ........%...2200 0
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2918 Karboxylsýrur með auka súrefnisvirkni og anhydríð, halíð, peroxíð 

og peroxysýrur þeirra; halógen-, súlfó-, nítró-, eða nítrósóafleiður 
efni þeirra: 

— Karboxylsýrur með alkóhólvirkni en án annarrar súrefnisvirkni, 
anhydríð, halíð, peroxíð, peroxysýrur þeirra og afleiður þeirra: 

1100 — — Mjólkursýra, sölt og esterar hennar ....................... 0 
1200 — — Vínsýra ...............0....0. 0 

1300 — — Söltogesterar vínsýru .................00.000 00 0 

1400 — — Sítromsýra ................. 0... 0 
1500 — — Söltogesterar sítronsýru ................0..0 00 0 

1600 — — Glúkonsýra, sölt og esterar hennar ........................ 0 
1700 — — Fenylglykólsýra (mandelsýra), sölt og esterar hennar ........ 0 

1900 —— Annað ...........0..0000 0 0 

— Karboxylsýrur með fenólvirkni en án annarrar súrefnisvirkni, 

anhydríð, halíð, peroxíð, peroxýsýrur þeirra og afleiður þeirra: 

2100 — — Salisylsýra og sölthennar ..................0.. 0. 0 

2200 — — O-Acetylsalisylsýra, sölt og esterar hennar ................. 0 

2300 — — Aðrir esterar salisylsýru og sölt þeirra ..................... 0 

2900 —— Aflað .........0... 0... 0 

3000 — Karboxylsýrur með aldehyð- eða ketonvirkni en án annarrar 

súrefnisvirkni, anhydríð, halíð, peroxyð, peroxysýrur þeirra og 

afleiður þeirra ................0.... 00 0 

9000 — Anfað ......0.....0 000 0 

Vill Esterar ólífrænna sýrna og sölt þeirra, og halógen-, 
súlfó-, nítró eða nítrósóafleiður þeirra 

2919 0000 Fosfóresterar og sölt þeirra, þar með talið laktófosföt; halógen-, 
súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiður þeirra ......................... 0 

2920 Aðrir esterar ólífrænna sýrna (þó ekki esterar vatnsefnishalíða) og 

sölt þeirra; halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiður þeirra: 
1000 — Þíófosfóresterar (fosfórþíóöt) og sölt þeirra; halógen-, súlfó-, 

nítró- eða nítrósóafleiður þeirra ...............0............. 0 
9000 — Afað .........0...0.. 0. 0 

IX Köfnunarefnisvirk sambönd 

2921 Amínvirk sambönd: 

— Raðtengd monoamín og afleiður þeirra; sölt þeirra: 
1100 — — Metylamín, dí- eða trímetylamín og sölt þeirra ........... 0 

1200 — — Díetylamín og sölt þess .......0..000.... 0 0 

1900 — — Önnur ............. 0. 0 
— Raðtengd pólyamín og afleiður þeirra; sölt þeira: 

2100 — — Etylendíamín ogsölt þess .............0000 000. 0 

2200 — — Hexametylendíamín og sölt þess ........0...00 000... 0 

2900 —— Annað .............00. 00 0 

3000 — Cyclan-, eyclen- eða cycloterpen- mono- eða pólyamín og afleiður 

þeirra; sölt þeira ...............0 0000 0
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— Arómatísk monoamín og afleiður þeirra, sölt þeirra: 

4100 —— Anilínogsöltþess .........2..0.00 00. 0 

4200 — — Anilínafleiður og sölt þeirra .............00..00. 000... 0 
4300 — — Tóluidín og afleiður þeirra; sölt þeirra ..................... 0 

4400 — — Dífenylamín og afleiður þess; sölt þeira .................... 0 
4500 — — 1-naftylamín (alfa-naftylamín), 2-naftylamín (beta-naftylamín) 

og afleiður þeirra; sölt þeirra ............0.0.0....0.. 0... 0 

4900 —— Annað .........2.0000 00 0 

— Arómatísk polyamín og afleiður þeirra; sölt þeirra: 

5100 — — o-, m-, p-fenylendíamín, díamínotólúen, og afleiður þeirra; sölt 

þeirra ...........000 0000 0 
5900 —— Annað .........0..2 0000 0 

2922 Súrefnisvirk amínósambönd: 

— Amínóalkóhól eterar og esterar þeirra þó ekki nema með einni 

súrefnisvirkni; sölt þeirra: 

1100 — — Monoetanolamín og sölt þess ...........0..0. 000. 0 
1200 — — Díetanólamín og söltþess.............00.0 0000 0 
1300 — — Tríetanólamín og sölt þess ............02. 0000... 0 

1900 —— Annað ............2. 0000. 0 

— Amínónaftól og önnur amínófenól, eterar og esterar þeirra, þó 

ekki nema með einni súrefnisvirkni, sölt þeirra: 

2100 — — Amínóhydroxynaftalensúlfónsýrur og sölt þeirra ............ 0 

2200 — — Anisidín, díanisidín, fenetidín og sölt þeirra ................ 0 

2900 — — Annað ..............000 0. 0 0 

3000 — Amínóaldenhyð, amínóketon og amínókínon, þó ekki nema með 

einni súrefnisvirkni; sölt þeirra ..........0...... 0000. 0 

— Amínósýrur og esterar þeirra, þó ekki nema með einni súrefnis- 
virkni; sölt þeirra: 

4100 — — Lysín ogester þess; sölt þeirra ............................ 0 

4200 — — Glútamínsýra ogsölthennar ...........0..... 00... . 0... 0 
4900 — — Annað ..........%%%. nn nn 0 
5000 — Amínóalkóhólfenól, amínósýrufenól og önnur amínósambönd 

með súrefnisvirkni ...............0.. 00. 0 

2923 Kvatern ammóníumsölt og hydroxíð; lesitín og önnur fosfóramínól- 

ípíð: 

1000 — Kólínogsöltþess ........2..222.2.n nn 0 

2000 — Lesitín og önnur fosfóraminólípíð ............0... 00.00.0000. 0 

9000 — Annað .........200.0 000 0 

2924 Karboxyamíðvirksambönd; amíðvirk kolsýrusambönd: 

1000 — Raðtengd amíð (þ.m.t. raðtengd karbamöt) og afleiður þeirra, 
sölt þeirra .............20000 00 0 

— Hringliða amíð (þ.m.t. hringlaga karbamöt) og afleiður þeirra; 
sölt þeirra: 

2100 — — Ureín og afleiður þeirra; söltþeirra ....................... 0 

2900 —— Annað ............%.00 0000 0 

2925 Karboxyimíðvirk sambönd (þ.m.t. sakkarín og sölt þess) og imímvirk 

sambönd: 

— Imíð og afleiður þess; sölt þeirra: 

1100 — — Sakkarín ogsöltþess ........000%00. 0 
1900 — — Annað ...........00. 000 0 

2000 — Imín og afleiður þeirra; sölt þeirra ..............0.00........ 0
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2926 Nítrílvirk sambönd: 

1000 — Akrylnítril ...............0000. 2200 0 
2000 — 1-eyanoguanídín (dícyandíamíð) ...............0..0..0..00.. 0 
9000 — Annað .........0....0. 0000 0 

2927 0000 Díasó-, asó- eða asoxysambönd ....................00....000.. 0 

2928 0000 Lífrænar afleiður hydrasíns eða hydroxylamíns .................. 0 

2929 Sambönd með annarri köfnunarefnisvirkni: 
1000 — Ísócyanöðt ..........0.....0.. 00. 0 

9000 — Annað ............%..200 00 0 

X Lífræn-ólífræn sambönd, heterohringiða sambönd, kjarnasýrur og 

sölt þeirra, og súlfó amíð 

2930 Lífræn brennisteinssambönd: 

1000 — Díþíókarbónöt (xanþöt) .............000000 0000 0 
2000 — Þíókarbamöt og díþíókarbamöt .......................000.0.. 0 
3000 — Þíuram mono-, dí- eða tetrasúlfíð ..................0........ 0 

4000 — Mebþíónin ...................0nnnrr 0 
9000 — Önnur ............0...0 0000 n nr 0 

2931 0000 Önnurlífræn-ólífræn sambönd ..................0..0.........0.. 0 
2932 Heterohringliða sambönd einungis með súrefnisheterofrumeindum: 

— Sambönd með ósamrunninn furanhring í byggingu sinni (einnig 
afoxaðar): 

1100 — — Tetróhydrofuran ...............0000 000... 0 nn 0 
1200 — — 2-Furaldehyð (furfuraldehýð) .........0000000 0000... 0 
1300 — — Furfurylalkóhól og tetrahydrófurfurylalkóhól ............... 0 
1900 —— Annað .............200.2 000 0 

— Lakton: 

2100 — — Kúmarin, metylkúmarin og etylkúmarin ................... 0 
2900 — — Önnurlakton ...............0.... 0. rn 0 
9000 — Annað ...............000 000 0 

2933 Heterohringliða sambönd einungis með köfnunarefnisheterofrum- 

eindum; kjarnasýrur og sölt þeirra: 

— Sambönd með ósamrunninn pyrasólhring í byggingu sinni (einnig 
afoxaðan): 

1100 — — Fenason (antipyrin) og afleiður þess ................00.0.... 0 
1900 —— Önnur ...........00.. 00... 0 

— Sambönd með ósamrunninn imíðasólhring í byggingu sinni 

(einnig afoxaðan): 
2100 — — Hydantoin ogafleiður þess ............000. 0000... 0 
2900 — - Önnur .........0.00..0. 0. 0 

— Sambönd með ósamrunninn pyridínhring í byggingu sinni (einnig 

afoxaðan): 
3100 — — Pyridínogsöltþess .................0 00. 0 
3900 —— Önnur ...........0..... 000 0 
4000 — Sambönd með kínólín eða ísókínólínhringjakerfi í byggingu sinni 

(einnig afoxað), en ekki frekar samrunnið .................... 0 
— Sambönd með pyrimídínhring í byggingu sinni (einnig afoxaðan) 

eða píperasínhring í byggingu sinni; kjarnasýrur og sölt þeirra: 
5100 — — Malonylþvagefni (barbitúrsýra) og afleiður þeirra; sölt af þeim 0 
5900 —— Annað .............0002 00 nn 0 

A 24
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— Sambönd með ósamrunninn tríasínhring í byggingu sinni (einnig 
afoxaðan): 

6100 — — Melamín ................00000 0 0 

6900 —— Önnur ........0.0.0. 00. 0 
— Laktöm: 

7100 — — 6-Hexanlaktam (epsilon-caprolaktam) ..................... 0 
7900 — — Önnurlaktöm ............0..0... 0... 0 
9000 — Annað ..........0%%.200 00 0 

2934 Önnur heteróhringliða sambönd: 

1000 — Sambönd með ósamrunninn þíasólhring í byggingu sinni (einnig 
afoxaðan) ..........0.....00 000... 0 

2000 — Sambönd með bensóþíasolhringjakerfi (einnig afoxað), en ekki 

frekar samrunnið .................... 000... 0 
3000 — Sambönd með fenóþíasínhringjakerfi (einnig afoxað), en ekki 

frekar samrunnið ...............0.0... 0. 0 

9000 — Annars .........0.00000 0000 0 

2935 0000 Súlfónamíð ..........................0. 0. nn 0 

XI Próvítamín, vítamín og hormón 

2936 Próvítamín og vítamín, náttúrleg eða efnasmíðuð (þar með taldir 

náttúrlegir kjarnar), afleiður af þeim sem aðallega eru notaðar sem 

vítamín, og innbyrðis blöndur þessara efna, einnig í hvers konar 

lausn: 

1000 — Óblönduð próvítamín ...........0200...0.0 0 0 
— Óblönduð vítamín og afleiður þeirra: 

2100 — — A vítamín ogafleiður þeirra ...................... 00. 0 
2200 — — By vítamín og afleiður þess .................000 000. 0 
2300 — — Bo vítamín og afleiður þess ................000 000. 0 
2400 — — D eða DL-pantóþensýra (B? vítamín eða B“ vítamín) og afleiður 

hennar ...........0...0.0. 0 0 

2500 — — Bó vítamín og afleiður þess .................0.0.000. 0... 0 
2600 — — By vítamín og úrefni þess ..............00..00 0... 0 

2700 — — C vítamín ogafleiður þess .................0..... 0... 0 
2800 — — E vítamín ogafleiður þess ...............000.0.0 0... 0 

2900 — — Önnur vítamín og afleiður þeirra ...............0........... 0 
9000 — Annað, þar með taldir náttúrlegir kjarnar .................... 0 

2937 Hormón, náttúrleg eða efnasmíðuð, afleiður þeirra, notaðar aðallega 

sem hormón; aðrir sterar (steroids) notaðir aðallega sem hormón: 

1000 — Hormón úr framhluta heiladinguls eða áþekk hormón og afleiður 

þeirra ..............00 2. 0 
— Barksterar (nýrnaberkjuhormón) og afleiður þeirra: 

2100 — — Kortisón, hydrokortisón, prednisón (dehydrokortisón) og pre- 

dnisólon (dehydrohydrokortísón) ..........0.0.0.0.......0.... 0 
2200 — — Halogenafleiður barkstera ............................... 0 

2900 —— Annað ...........0.0..0 000 0 

— Önnur hormón og afleiður þeirra; aðrir sterar sem notaðir eru 

aðallega sem hormón: 
9100 — — Insúlín ogsöltþess.............0...0....0 000. 0 

9200 — — Estrógen ogprógestógen ..............0000.000 0. 0 

9900 — — Annað .............20000nn 0
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XIl Glýkósíð og jurtaalkólíð, náttúrleg eða efnasmíðuð, 

og sölt, eterar, esterar og aðrar afleiður þeirra 

2938 Glúkósíð, náttúrleg eða efnasmíðuð, og sölt, eterar, esterar og aðrar 

afleiður þeirra: 

1000 — Rutosíð (rutin) og afleiður þess .................00.. 0. 0 
9000 — Annað ............0000 0000. 0 

2939 Jurtaalkalóíð, náttúrleg eða efnasmíðuð, og sölt, eterar, esterar og 

aðrar afleiður þeirra: 

1000 — Opíumalkalóíð og afleiður þeirra; sölt þeirra ................. 0 

— Kínabarkaralkalóið og afleiður þeirra; sölt þeirra: 

2100 — — Kínínogsöltþess............2%%...0 0 0 

2900 —— Afnað .........00000.0 0000. 0 

3000 — Kaffínogsöltþess ............0.0....00. 00. 0 
4000 — Efedrínogsölt þeirra ..............0.....000 000. 0 
5000 — Þeófyllín og amínófyllín (þeófyllínetylendíamín) og afleiður 

þeirra, sölt þeirra ................... 0. 0 

6000 — Alkalóíð grasdrjólasvepps og afleiður þeirra, sölt þeirra ........ 0 
7000 — Nikótín ogsöltþess.................. 000... 0 
9000 — Annað .........000000 0. 0 

XIll Önnur lífræn sambönd 

2940 0000 Sykur, kemískt hreinar, þó ekki súkrósi, laktósi, maltósi, glúkósi og 

frúktósi, sykrueterar og sykruesterer, og sölt þeirra, þó ekki vörur í 

mr. 2937-2939 .........0%0000 00 0 
2941 Fúkalyf: 

1000 — Penisillín og afleiður þeirra með byggingu penisillínsýru, sölt 
þeirra ................. 00 0 

2000 — Steptómysín og afleiður þeirra, sölt þeirra .................... 0 

3000 — Tetrasyklín og afleiður þeirra, sölt þeirra ..................... 0 
4000 — Klóramfeníkól og afleiður þess, sölt þeirra ................... 0 

5000 — Eryþrómysín og afleiður þess, sölt þeirra ..................... 0 
9000 — Annað ..........0%00 00. 0 

2942 0000 Önnurlífrænsambönd ........................ 0... 0
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30. KAFLI 
Vörur til lækninga 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 
a. Matvæli eða drykkjarvörur (eins og sjúkra-, sykursjúklinga- eða vítamínstyrkt matvæli, 

bætiefni, styrkjandi drykkjarvörur og ölkelduvatn) (flokkur IV). 
. Gipsefni sérstaklega brennd eða fínmulin til nota við tannlækningar (nr. 2520). 
Eimað vatn eða vatnsupplausnir úr rokgjörnum olíum (nr. 3301), hæft til lækninga. 

. Framleiðsla í nr. 3303—-3307, þótt hún hafi eiginleika til lækninga eða varnar gegn sjúkdómum. 

. Sápa eða aðrar vörur í nr. 3401 með viðbættum lyfjum. 
. Framleiðsla að stofni til úr gipsefnum til nota við tannlækningar (nr. 3407). 

g. Blóðalbúmín ekki unnið til nota við lækningar eða varnar sjúkdómum. 

2. Varðandi nr. 3003 og 3004 og d-lið 3. athugasemdar þessa kafla telst eftirfarandi: 

A. Sem óblönduð framleiðsla: 
1. Óblönduð framleiðsla leyst upp í vatni. 
2. Allar vörur sem teljast til 28. eða 29. kafla. 
3. Einfaldir plöntukjarnar sem teljast til nr. 1302, einungis staðlaðir eða uppleystir með 

einhverju upplausnarefni. 
B. Sem blönduð framleiðsla: 

1. Hlaupkenndar upplausnir og jafndreifur (suspensions) (þó ekki hlaupkenndur brenni- 
steinn). 

2. Jurtakjarnar fengnir við vinnslu á efnablöndum úr jurtaríkinu. 
3. Sölt og kirni fengið með þurrkun náttúrlegs ölkelduvatns. 

3. Til nr. 3006 telst einungis eftirtalið sem flokka skal undantekningarlaust í þann vörulið 

tollskrárinnar: 
a. Dauðhreinsað girni til skurðlækninga, áþekkt dauðhreinsað seymi og dauðhreinsað vefjalím til 

skurðlækninga. 
b. Dauðhreinsað laminaria og dauðhreinsað laminariastifti. 

. Dauðhreinsuð skurð- eða tannlækningaefni til að stöðva blæðingar. 

. Efni til skyggingar við röntgenrannsóknir og prófefni til læknisskoðunar sem gefin eru 
sjúklingum, enda sé um að ræða óblönduð efni í mældum skömmtum eða vörur úr tveim eða 
fleiri efnisþáttum sem blandað hefur verið saman til slíkra nota. 

. Prófefni til blóðflokkunar. 
. Tannsement og annað tannfyllingarefni, beinmyndunarsement. 

. Sjúkrakassar og -töskur til skyndihjálpar. 

. Kemísk getnaðarvarnarefni að stofni til úr hormón eða sæðiseyði. 
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3001 Kirtlar og önnur líffæri til lækninga, þurrkað, einnig í duftformi; 

kjarnar til lækninga, úr kirtlum eða öðrum líffærum eða úr seyti 

þeirra; heparín og sölt þess; önnur efni úr mönnum eða dýrum 

framleidd til lækninga eða varnar gegn sjúkdómum, ót.a. : 

1000 — Kirtlar eða önnur líffæri, þurrkað, einnig í duftformi ........... 0 
2000 — Kjarnar úr kirtlum eða öðrum líffærum eða seyti þeirra ......... 0 

— Annað: 

9001 — — Heparínogsöltþess .........00000000. 0000... 20 

9009 — — Annars ..........0... 0000 00 0
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3002 Mannsblóð; dýrablóð framleitt til lækninga, varnar gegn sjúkdóm- 

um eða sjúkdómsgreiningar; mótsermi og aðrir blóðþættir; bóluefni, 

toxín, ræktaðar örverur (þó ekki ger) og áþekkar vörur: 

— Mótsermi og aðrir blóðþættir: 

1001 — — Blóðkorn, umbúin semlyf ..........00000 0000 0 nn 15 

1009 — — Anfað ...........%..00 000 0 

2000 — Bóluefni í mannalyf ...............0 0000 n nn nn 0 

— Bóluefni í dýralyf: 

3100 — — Bóluefni gegn gin- og klaufaveiki ...........0.0...0000.... 0 

3900 — — Önnur .........0.0.... 00. ð nr 0 

9000 — Annað ...........000 0000 nn 0 

3003 Lyf (þó ekki vörur í nr. 3002, 3005 eða 3006) gerð úr tveimur eða 

fleiri efnisþáttum sem blandað hefur verið saman til lækninga eða 

varnar gegn sjúkdómum, ekki í afmældum skömmtum, formuð eða í 

umbúðum til smásölu: 

— Sem innihalda penisillín eða afleiður þeirra þeim, með byggingu 

penisillínsýru, eða streptómýsín eða afleiður þeirra: 

1001 — — Skráð sérlyf ............0..000% 0000 nn n nn 0 

1002 — — Óskráð sérlyf ............0...00 0. 0 
1003 — — Lögbókarlyf (officinellyf) ..........000..0. 000... nn 5 0 

1009 — — Önnur .............0 00 15 

— Sem innihalda önnur fúkalyf: 

2001 — — Skráðsérlyf ...........0.00.0%%000 nn nn nn 0 

2002 — — Óskráð sérlyf ..............0. 0000 0 

2003 — — Lögbókarlyf (officinellyf) ...........00.0.0.0 000. 00 nt. 5 0 

2009 — — Önnur .........0.0.0 0008 15 

— Sem innihalda hormón eða aðrar vörur í nr. 2937 en innihalda 

ekki fúkalyf: 
— — Sem innihalda insúlín: 

3101 —— — Skráðsérlyf .............000.0000nnnn enn 0 

3102 — — — Óskráðsérlyf ...........00.000 0000 0 

3103 — — — Lögbókarlyf (officinellyf) ...........0.0.000 0000... 5 0 

3109 —- — — Önnur ........0.. 0000 r nr 15 

— — Önnur: 
3901 —— — Skráðsérlyf ...........00..00.0 00 nnrr rn 0 

3902 — — — Óskráðsérlyf ...........0..0.. 0000 0 

3903 — — — Lögbókarlyf (officinellyf) ..........00.0.000 00... 0... 5 0 

3909 ——— Annars ............000 00 15 

— Sem innihalda lýtinga eða afleiður þeirra, en innihalda ekki 

hormón eða aðrar vörur í nr. 2937 eða fúkalyf: 

4001 — — Skráð sérlyf ...........2.0.. 000 nr rn 0 

4002 — — Óskráð sérlyf .............00.0 000 0 

4003 — — Lögbókarlyf (officinellyf) ...........00000.0 0000. nn... 5 0 

4009 — — Önnur ............. 0... 15 

— Önnur: 
9001 — — Skráð sérlyf ...........00..0000 nn nn nn 0 

9002 — — Óskráð sérlyf ..........00.0.00 000 n 0 

9003 — — Lögbókarlyf (officinellyf) ...........00.0.000 0000... 5 0 

9004 — — Sælgæti (medicatedswe€ts) .........0.00000 0000. 22 

9009 — — Annars .........0..0000 00 15
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3004 Lyf (þó ekki vörur í nr. 3002, 3005 eða 3006) gerð úr blönduðum eða 

óblönduðum vörum til lækninga eða varnar gegn sjúkdómum, í 

afmældum skömmtum, formuð eða í umbúðum til smásölu: 

— Sem innihalda penisillín eða afleiður þeirra, með byggingu 

penisillínsýru, eða streptómýsín eða afleiður þeirra: 

1001 — — Skráð sérlyf ................0.00 000 0 
1002 — — Óskráð sérlyf .................. 00. 0 
1003 — — Lögbókarlyf (officinellyf) .............0... 00... 5 0 
1009 — — Önnur .........0... 0... 15 

— Sem innihalda önnur fúkalyf: 
2001 — — Skráð sérlyf ............0.00..000.. 0. 0 

2002 — — Óskráð sérlyf ...........0...0....0 0 0 

2003 — — Lögbókarlyf (officinellyf) ...........0.0.0.)0.0.00.. 0... 5 0 
2009 — — Önnur ............ 0. 15 

— Sem innihalda hormón eða aðrar vörur í nr. 2937 en innihalda 

ekki fúkalyf: 

— — Sem innihalda insúlín: 

3101 ——— Skráðsérlyf ................0000. 0 0 
3102 — — — Óskráð sérlyf ...............00.00 20 0 

3103 — — — Lögbókarlyf (officinellyf) .............0000..00 0. 5 0 
3109 — — — Önnur 0... 15 

— — Sem innihalda nýrnabarkhormón: 

3201 —— — Skráð sérlyf ............0.%...... 000 0 

3202 — — —- Óskráð sérlyf .............000. 0. 0 
3203 — — — Lögbókarlyf (officinel lyf) ...........0..0...00 0000. 5 0 
3209 — — — Önnur ......... 0. 15 

— — Önnur: 
3901 —— — Skráð sérlyf .........0....0002000 0. 0 

3902 — — — Óskráð sérlyf .........0...... 0. 0 
3903 — — — Lögbókarlyf (officinel lyf) ...........0.0)0)0....0... 00. 5 0 
3909 ——-— Annars ........%...0 0000. 15 

— Sem innihalda lýtinga eða afleiður þeirra en innihalda ekki 

hormón, aðrar vörur í nr. 2937 eða fúkalyf: 

4001 — — Skráðsérlyf ...........0....0..0 00. 0 
4002 — — Óskráð sérlyf .................. 00 0 
4003 — — Lögbókarlyf (officinellyf) .............00000. 0. 5 0 

4009 — — Önnur ......0.0... 0. 15 
— Önnur lyf sem innihalda vítamín eða aðrar vörur í nr. 2936: 

5001 — — Skráð sérlyf ............0...0.000 00 0 
5002 — — Óskráð sérlyf ........00...0..0.. 00. 0 
5003 — — Lögbókarlyf (officinellyf) ................0.0..0..0 0. 5 0 
5004 — — Sælgæti (medicatedsweets) ..............0000 0. 22 
5009 — — Annars .........%...000 00 15 

— Önnur: 
9001 — — Skráð sérlyf ............0..0... 0000. 0 
9002 — — Óskráð sérlyf .........0.....0.... 0. 0 
9003 — — Lögbókarlyf (officinellyf) ............0.0....00.0000 0. 5 0 
9004 —— Sælgæti .............00..0..0. 00 22 
9009 —— Annars ..........0..0 15
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3005 Vatt, grisjur, bindi og áþekkar vörur (t.d. sáraumbúðir, heftiplástur 

og bakstrar), gegndreyptar eða húðaðar með efnum til lækninga eða 

í smásöluumbúðir til lyf-, skurð-, tann- eða dýralækninga: 

1000 — Sáraumbúðir og aðrar vörur, með límlagi .................... 35 
9000 — Annað ..........%..0.00 0 35 

3006 Vörur til lækninga sem tilgreindar eru í 3. athugasemd við þennan 

kafla: 
1000 — Dauðhreinsað girni til skurðlækninga, áþekkt dauðhreinsað 

seymi og dauðhreinsað vefjalím til skurðlækninga; dauðhreinsað 

laminaria og dauðhreinsað laminariastifti, dauðhreinsað skurð- 

eða tannlækningaefni til að stöðva blæðingar ................. 0 
2000 — Prófefni til blóðflokkunar ................%% 000... 0 

— Efni til skyggingar við röntgenrannsóknir,; prófefni til læknisskoð- 
unar sem gefin eru sjúklingum: 

3001 — — Prófefni til sjúkdómsgreininga, sem gefin eru sjúklingum ..... 0 

3009 —— Annað ...........00000 000 0 
— Tannsement og annað tannfyllingarefni; beinmyndunarsement: 

4001 — — Beinmyndunarsement .............%.0 0000 35 

4002 — — Silfuramalgam tiltannfyllinga ..............00 0... ..0..0.. 0 

4009 — — Annað ...........00. 00. 35 
5000 — Kassar og töskur tilskyndihjálpar ....................0...... 35 

— Kemísk getnaðarvarnarefni að stofni til úr hormón eða sæðiseyði: 

6001 — — Kemísk getnaðarvarnarefni að stofni til úr hormón .......... 50 
6009 — — Önnur ........0..0..0.. 000 15
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31. KAFLI 
Áburður 

Athugasemdir: 
1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Dýrablóð í nr. 0511. 

b. Aðgreind kemískt skýrgreind sambönd (þó ekki sem lýst er í athugasemd 2a, 3a, 4a eða 5 hér á 

eftir. 
c. Ræktaðir kalíumklóríðkristallar (þó ekki optísk efni), minnst 2,5 g að þyngd hver kristall, í nr. 

3823, optískar vörur úr kalíumklóríði (nr. 9001). 

2. Tilnr. 3102 teljast einungis eftirgreindar vörur, enda séu þær ekki í því formi eða umbúðum sem 
lýst er í nr. 3105: 

A. Vörur sem einhver eftirfarandi lýsing á við: 

1. Natríumnítrat, einnig hreint. 

. Ammóníumnítrat, einnig hreint. 
„ Tvísölt ammoníumsúlfats og ammoníumnítrats, einnig hrein eða blöndur kalsíumsúlfats og 

ammoníumnítrats. 
. Ammóníumsúlfat, einnig hreint. 
. Tvisölt (einnig hrein) eða blöndur kalsíumnítrats og ammóníumnítrats. 

„ Tvísölt (einnig hrein) eða blöndur kalsíumnítrats og magnesíumnítrats. 
. Kalsíumeyanamíð (tröllamjöl), einnig hreint eða olíumeðfarið. 
. Þvagefni, einnig hreint. 

B. Áburður blandaður úr einhverjum þeirra efna sem lýst er í A-lið hér að ofan. 

C. Áburður úr ammóníumklóríði eða einhverjum þeim vörum sem nefndar eru í A- eða B-lið hér 

að ofan blönduðum kalki, gipsi eða öðrum ólífrænum efnum sem ekki eru áburður. 
D. Fljótandi áburður úr 7. og 8. tölulið A-liðar að ofan, eða blöndum þessara vara í vatns- eða 

ammóníaklausn. 
3. Til nr. 3103 teljast einungis eftirgreindar vörur, enda séu þær ekki í þeirri mynd eða umbúðum 

sem lýst er í nr. 3105: 
A. Vörur sem einhver eftirfarandi lýsing á við: 

1. Tómasgjall. 

2. Náttúrleg kalsíumfosföt í nr. 2510, brennd eða meira hitameðfarin en til að fjarlægja 
óhreinindi. 

3. Súperfosföt (ein-, tví- eða þrígild). 
4. Kalsíumorþóvatnsefnisfosfat sem inniheldur a.m.k. 0,2% af flúor miðað við þunga 

þurrefnisins. 

B. Áburður blandaður úr einhverjum þeirra efna sem lýst er í A-lið hér að ofan, án tillits til 

takmörkunar á flúorinnihaldi. 

C. Áburður úr einhverjum þeirra vara sem lýst er í A- eða B-lið hér að ofan, án tillits til 

takmörkunar á flúorinniha'di, blandaður kalki, gipsi eða öðrum ólífrænum efnum sem ekki eru 

áburður. 
4. Til nr. 3104 teljast einungis eftirgreindar vörur, enda séu þær ekki í þeirri mynd eða umbúðum 

sem lýst er í nr. 3105: 

A. Vörur sem einhver eftirfarandi lýsing á við: 

1. Óhreinsuð náttúrleg kalsíumsölt (t.d. karnallít, kainít, silvít). 
2. Kalíumklóríð, einnig hreint, sbr. þó c-lið 1. athugasemdar hér að ofan. 

3. Kalíumsúlfat, einnig hreint. 

4. Magnesíumkalíumsúlfat, einnig hreint. 

B. Áburður blandaður úr einhverjum þeirra efna sem nefnd eru í A-lið hér að ofan. 
5. Ammoníum díhýdrógenorþófosfat (einhliða mónóammoníumfosfat) og díammoníumhýdrógenor- 

þófosfat (díammoníumfosfat), einnig hrein, og blöndur þeirra innbyrðis flokkast í nr. 3105. 
6. Sem annar áburður í nr. 3105 teljast einungis vörur, sem notaðar eru sem áburður og innihalda 

sem aðalefnisþátt að minnsta kosti eitt af áburðarefnunum köfnunarefni, fosfór eða kalíum. 
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3101 0000 Áburður úr dýra- eða jurtaríkinu, einnig blandaður saman eða 

kemískt unninn; áburður framleiddur með blöndun eða kemískri 

vinnslu afurða úr dýra- eða jurtaríkinu ......................... 0 

3102 Köfnunarefnisáburður, úr steinaríkinu eða kemískur: 

1000 — Þvagefni, einnig í vatnslausn ........................00 00... 0 
— Ammoníumsúlfat; tvísölt og blöndur ammoníumsúlfats og amm- 

oníumnítrats: 

2100 —- — Ammoníumsúlfat ...................000 000. 0 
2900 — — Annað .........0.0000.00 0. nn 0 
3000 — Ammoníumnítrat, einnig í vatnslausn ........................ 0 

4000 — Blöndur ammoníumnítrats og kalsíumkarbónats eða annarra 

ólífrænna efna sem ekki eru áburður ......................... 0 
5000 — Natríumnítrat ..................0.000 00 0 

6000 — Tvísölt og blöndur kalsíumnítrats og ammoníumnítrats ......... 0 

7000 — Kalsíum lýanamíð ...................0... 000. 0 
8000 — Blöndur þvagefnis og ammoníumnítrats í vatns- eða ammoníak- 

lausn ...........000 000 0 
9000 — Annar, þar með taldar blöndur sem ekki er að finna í undanfar- 

andi undirliðum .................0.0 00 .nn sn rr 0 

3103 Fosfóráburður, úr steinaríkinu eða kemískur: 

1000 — Súperfosfat..................0.00000 00 0 
2000 — Tómasgjall .....................0. 0000 0 
9000 — Annar ..............000 000 0 

3104 Kalíáburður, úr steinaríkinu eða kemískur: 

1000 — Karnallít, silvít og önnur óhrein náttúrleg kalíumsölt ........... 0 
2000 — Kalíumklóríð .................%%2.. 00. sn 0 

3000 — Kalíumsúlfat..................00.0 000. 0 
9000 — Annar ...........0%00 00... 0 

3105 Áburður, úr steinaríkinu eða kemískur, sem inniheldur tvö eða þrjú 

af áburðarefnunum köfnunarefni, fosfór og kalíum; annar áburður; 

vörur sem teljast til þessa kafla í töflum eða áþekku formi eða í 10 kg 

umbúðum eða minni brúttó: 

— Vörur sem teljast til þessa kafla í töflum eða áþekku formi í 10 kg 
umbúðum eða minni brúttó: 

1001 — — Kemískt hreint kalíum súlfat, natríum nítrat, kalíum magnesíum 

súlfat, kalsíum cyanamíð, sem inniheldur meira en 25% af 

köfnunarefni ...................000. 00 0 
1009 —— Aðrar ...............0.0. 00. 40 
2000 — Áburður, úr steinaríkinu eða kemískur, sem inniheldur áburðar- 

efnin þrjú, köfnunarefni, fosfór og kalíum .................... 0 

3000 — Díammoníumhydrógenorþófosfat (díammoníumfosfat) ........ 0 
4000 — Ammoníumdíhydrógenorþófosfat (mónóammoníumfosfat) og 

blöndur þess við díammoníumhydrógenorþófosfat (díammoníum- 

fosfat) ............00000 0000 0 
— Annar áburður, úr steinaríkinu eða kemískur, sem inniheldur 

áburðarefnin tvö, köfnunarefni og fosfór: 
5100 — — Seminniheldurnítrötogfosföt ........................... 0 
5900 —— Annars .............. 000... 0 

6000 — Áburður, úr steinaríkinu eða kemískur, sem inniheldur áburðar- 

efnin tvö, fosfór og kalíum ..................0... 0000. 0 
9000 — Annað ...............00 0000. 0
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32. KAFLI 

Sútunar- eða litakjarnar; tannín og afleiður þeirra; leysilitir (dyes), dreifulitir (pig- 

ment) og önnur litunarefni; málning og lökk; kítti og önnur þéttiefni; blek 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Aðgreind kemískt skýrgreind frumefni eða önnur sambönd (þó ekki þau efni sem teljast til nr. 

3203 eða 3204, ólífræn efni notuð sem ljóm (luminophores) (nr. 3206); gler fengið úr glæddu 
kvartsi eða öðrum glæddum kísil í þeirri mynd sem um ræðir í nr. 3207, og einnig leysilitir og 
önnur litunarefni í þeirri mynd eða umbúðum sem ætlað er til smásölu (nr. 3212). 

b. Tannöt eða aðrar tannínafleiður þeirra efna sem teljast til nr. 2936—2939, 2941 eða 3501— 

3504. 
c. Þéttiefni úr asfalti eða önnur bikkennd þéttiefni (nr. 2715). 

2. Tilnr. 3204 teljast blöndur díasóníumsalta sem haldið er í óbreyttu ástandi og tengilefni þeirra til 

framleiðslu á asóleysilitum. 

3. Til ar. 3203, 3204, 3205 og 3206 telst einnig framleiðsla að meginstofni gerð úr litunarefnum (þar 
með talið, að því er varðar nr. 3206, dreifulitir í nr. 2530 eða 28. kafla, málmflögur og málmduft), 
til nota við litun hvers konar efnis eða sem efnisþættir við framleiðslu litunarefna. Þessir vöruliðir 

taka þó ekki til dreifulita sem eru í föstu efni, upplausn eða deigi og notaðir eru til framleiðslu á 

málningu, þar með talið smeltlakk (nr. 3212), eða önnur framleiðsla í nr. 3207, 3208, 3209, 3210, 

3212, 3213 eða 3215. 
4. Til nr. 3208 teljast lausnir (þó ekki kollodíum) þeirra efna sem tilgreind eru í nr. 3901—3913 í 

rokgjörnum upplausnarefnum, enda sé upplausnarefnið meira en 50% lausnarinnar miðað við 
þunga. 

5. Litunarefni í þessum kafla tekur ekki til efna sem notuð eru sem íblöndunarefni (extenders) í 
olíumálningu, enda þótt einnig sé hægt að nota þau til litunar á vatnsmálningu (distemper). 

6. Sem prentþynnur í nr. 3212 teljast einungis þynnur sem notaðar eru til prentunar, t.d. á 

bókarspjöld eða hattbönd, og eru úr: 

a. málmdufti (þ.m.t. góðmáimsduft) eða dreifulit og haldið er saman með lími, gelatíni eða öðru 
bindiefni; eða 

b. málmi (þ.m.t. góðmálmur) eða dreifulit á burðarefni úr hvaða efni sem er. 
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3201 Sútunarkjarnar úr jurtaríkinu; tannín og sölt þess, eterar, esterar og 

aðrar afleiður: 

1000 — Kúbrakókirni .............0..00 00... 0 

2000 — Wattlekirni ................20 0000 0 

3000 — Eikar- eða heslihnetukirni .................. 0000... 0 
9000 — Annað ............0.0 0000 0 

3202 Syntetísk lífræn sútunarefni; ólífræn sútunarefni; framleiðsla til 

sútunar, einnig þótt hún innihaldi náttúrleg sútunarefni; ensímfram- 

leiðsla til forsútunar: 

1000 — Syntetísk lífræn sútunarefni .............0.0...000n sn 0 

9000 — Annað ...........00.2 00 0 

3203 0000 Litunarefni úr jurta- eða dýraríkinu (þar með taldir litunarkjarnar, 

þó ekki dýrasverta), einnig kemískt skýrgreint; framleiðsla að 

meginstofni úr litunarefnum úr jurta- eða dýraríkinu sem tilgreind er 

í 3. athugasemd við þennan kafla ........................000.0... 0
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3204 Syntetísk lífræn litunarefni, einnig kemískt skýrgreind; framleiðsla 

að meginstofni úr syntetískum lífrænum litarefnum sem tilgreind eru 

í 3. athugasemd við þennan kafla; syntetísk lífræn efni til nota sem 

flúrbirtugjafi eða ljóm, einnig kemískt skýrgreind: 

— Syntetísk lífræn litarefni og framleiðsla að meginstofni úr þeim 
eins og tilgreint er í 3. athugasemd við þennan kafla: 

1100 — — Dreifuleysilitir og framleiðsla að meginstofni úr þeim ........ 0 
1200 — — Sýruleysilitir, einnig formálmaðir, og framleiðsla að megin- 

stofni úr þeim; festileysilitir og framleiðsla að meginstofni úr 
þeim ..........00 002 0 

1300 — — Grunnleysilitir og framleiðsla að meginstofni úr þeim ........ 0 
1400 — — Jafnleysilitir og framleiðsla að meginstofni úr þeim .......... 0 
1500 — — Kerleysilitir (þar með taldir þeir sem nota má á því stigi sem 

dreifulitir) og framleiðsla að meginstofni úr þeim ............ 0 
1600 — — Hvarfgjarnir leysilitir og framleiðsla að meginstofni úr þeim 0 
1700 — — Dreifulitir og framleiðsla að meginstofni úr þeim ............ 0 

1900 — — Annað, þar með taldar blöndur úr tveim eða fleiri efnum í nr. 

3204.1100—3204.1900 ......0... 0 0 
2000 — Syntetísk lífræn efni til nota sem flúrbirtugjafi ................. 0 

9000 — Annað ...........00.. 220 0 

3205 0000 Litlögur (colour lakes); framleiðsla sem að meginstofni er úr litlegi og 

tilgreind er í athugasemd við þennan kafla ....................... 0 

3206 Önnur litunarefni; framleiðsla sem tilgreind er í 3. athugasemd við 

þennan kafla, þó ekki framleiðsla í nr. 3203, 3204 eða 3205; ólífræn 

efni notuð sem ljóm, einnig kemískt skýrgreind: 

1000 — Dreifulitir og framleiðsla að meginstofni úr títandíoxíði ........ 0 
2000 — Dreifulitir og framleiðsla að meginstofni úr krómblöndum ...... 0 
3000 — Dreifulitir og framleiðsla, að meginstofni úr kadmíumblöndum 0 

— Önnur litunarefni og önnur framleiðsla: 
4100 — — Djúpblámi og framleiðsla úr honum ....................... 0 
4200 — — Hvíta og aðrir dreifulitir og framleiðsla að meginstofni úr 

SÍNkSÚlfíði ..............2000000 0 0 

4300 — — Dreifulitir og framleiðsla að meginstofni úr hexakýanóferrötum 

(ferrocyaníð og ferrícyaníð) ............0.0.0000.0.. 00... 0 
4900 —— Annars ............00 0. 0 

5000 — Ólífræn efni notuð sem ljóm ................00. 00. 0 
3207 Unnir dreifulitir, unnin gruggunarefni og unnir litir, bræðsluhæft 

smelt og glerungur, engób (slips), fljótandi gljáefni og áþekk 

framleiðsla til nota við leirmunagerð, smeltun eða gleriðn; glerfrit og 

annað gler sem duft, korn eða flögur.: 

1000 — Unnir dreifulitir, unnin gruggunarefni, unnir litir og áþekk 

framleiðsla ..........0...00020020 0 

2000 — Bræðsluhæft smelt og glerungur, engób (slips) og áþekk fram- 
leiðsla ..........00.. 000 0 

3000 — Fljótandi gljáefni og áþekk framleiðsla ....................... 0 

4000 — Glerfrit og annað gler sem duft, korn eða flögur ............... 0
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3208 

1001 
1002 
1003 
1004 
1009 

2001 
2002 
2003 
2009 

9001 
9002 
9003 
9004 

9009 
3209 

1001 
1002 
1009 

9001 
9002 
9009 

3210 

0011 
0012 
0019 

0021 
0029 

3211 0000 

Málning og lökk (þar með talið smeltlakk og lakkmálning) að 

meginstofni úr syntetískum fjölliðum (polymers) eða kemískt um- 

breyttum náttúrlegum fjölliðum, dreifðum eða uppleystum í vatns- 

snauðum miðli; lausnir skilgreindar í 4. athugasemd við þennan 

kafla: 

— Að meginstofni úr pólyesterum: 

— — Lökk með dreifu- og/eðaleysilit ....................00.... 
— — Önnurlökk ...........0000. 0... 
—— Olíumálning ..........0.0..000. 0000 0 

—— Alkýðmálning .............2%00 0... 0 nr 
—— Affað .......00..000 0. 

— Að meginstofni úr akryl- eða vinylfjölliðum: 
— — Lökk með dreifu- og/eðaleysilit ....................000... 
— — Önnurlökk................00 00 r er 

—— Olíumálning .............20000 00. 

—— Affað: ...........000 0000 

— Annað: 

— — Lökk með dreifu- og/eðaleysilit .......................... 
— — Önnurlökk...............0 0000 s nr 
—— Olíumálning .............00000 0000. tn 
— — Upplausnir sem skýrgreindar eru í 4. athugasemd við þennan 

kafla ............00000 000 
—— Annars .........0.00 000 

Málning og lökk (þ.m.t. smeltlakk og lakkmálning) að meginstofni úr 

syntetískum fjölliðum eða kemískt umbreyttum náttúrlegum fjöllið- 

um, dreifðum eða uppleystum í vatnskenndum miðli: 

— Að meginstofni úr akrýl- eða vinýlfjölliðum: 
— — Lituðlökk................0 0000 0 0 
— —- Önnurlökk...............0 0. ns 
—— Annað .............00 00 

— Annað: 

— — Lituðlökk................. 0000. 
— — Önnurlökk ..........0..0.0 0000. 
—— Annars ..........000 000 

Önnur málning og lökk (þar með talið smeltllökk, lakkmálning og 

vatnsmálning (distemper); unnir vatnsdreifulitir notaðir við loka- 

vinnslu á leðri: 

— Lökk: 
—— Blakkfermis .............000. 0000. 

— — Önnur llökk dreifu- og/eða leysilituð ..............0........ 
— — Önnurlökk............0...0 0... 
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3212 Dreifulitir (þar með talið málmduft og málmflögur) dreifð í vatns- 

snauðum miðli, fljótandi eða sem deig, notað til framleiðslu á 

málningu (þar með talið smeltlakk); prentþynnur; leysilitir og önnur 

litunarefni í þeirri mynd eða umbúðum sem ætlað er til smásölu: 

1000 — Prentþynnur ...........000000 0000. 0 
— Annað: 

9001 — — Áldeig ................00. 0... 7 0 
9009 — — Annars ............... 00... 0 15 0 

3213 Litir til listmálunar, kennslu, skiltagerðar, blæbrigða, dægradvalar 

og þess háttar, í töflum, skálpum, krukkum, flöskum, skálum eða í 

áþekkri mynd eða umbúðum: 

1000 — Litir ísamstæðum ................0000 0000 0 0 5 

9000 — Aðrir .................. 00 5 

3214 Gluggakítti, ágræðslukvoða, resínsement, þéttiefni og annað kítti; 

spartl; óeldföst efni til yfirborðslagningar á byggingar eða innanhúss 

á veggi, gólf, loft eða þess háttar: 

— Kítti; spartl: 
1001 — — Innsiglislakk ........................ 80 
1009 —— Annað .............00002 000 15 0 

9000 — Annað ................ 00. err 15 0 

3215 Prentlitir, rit- eða teikniblek og annað blek, einnig kjarnað eða í 

föstu formi: 

— Prentlitir: 

1100 — -— Svartir ..............00.00 0... 0 

1900 —— Aðrir ..............0.00. 0. 0 

9000 — Annað ...............00. 0000 50
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33. KAFLI 

Rokgjarnar olíur og resinóíð; ilmvörur, snyrtivörur eða hreinlætisvörur 
Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 
a. Áfengisblöndur til framleiðslu á drykkjarvörum í nr. 2208. 

b. Sápa eða aðrar vörur í nr. 3401. 
c. Gúm-, viðar- eða súlfíðterpentína eða aðrar vörur í nr. 3805. 

2. Til nr. 3303—-3307 telst m.a. framleiðsla sem nothæf er sem vörur í þessum vöruliðum og er í 
umbúðum til smásölu til þeirra nota, einnig blandaðar (þó ekki vatnskennt eimi og vatnsupp- 

lausnir úr rokgjörnum olíum). 
3. Sem ilm-, snyrti- eða hreinlætisvörur í nr. 3307 teljast m.a. eftirtaldar vörur: IImpokar; ilmvörur 

sem virka við bruna; ilmpappír og pappír gegndreyptur eða húðaður með snyrtivörum; lausnir 

fyrir snertilinsur eða gerviaugu; vatt, flóki og vefleysur, gegndreypt, húðað eða hjúpað ilm- eða 

snyrtivörum; hreinlætisvörur fyrir dýr. 
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3301 Rokgjarnar olíur (einnig terpensnauðar), einnig fastar eða fljótandi; 

resinóíð; kjarnar úr rokgjörnum olíum í feiti, Órokgjörnum olíum eða 

vaxi eða þess háttar, fengnir með „enfleurage“ eða „maceration“; 

terpenríkar aukaafurðir frá terpensneyðingu rokgjarnra olía; vatns- 

kennt eimi og vatnsupplausnir úr rokgjörnum olíum: 

— Rokgjarnar olíur sítrusávaxta: 
1100 — - Úrbergamot................. 00. 0 
1200 — — Úrappelsínum ............%... 0... 0 
1300 — — Úrsítrónum .........0......... 00. 0 

1400 — — Úrsúraldinum ..................000 000 nr 0 
1900 —— Aðrar ..............00..0 nr 0 

— Rokgjarnar olíur aðrar en úr sítrusávöxtum: 

2100 — — Úrblágresi ..................... 0... 0 
2200 —— Úrjasmínum .................0. 00. 0 
2300 — — Úrlofnarblómum eða lavandínum ........................ 0 

2400 — — Úrpiparmentum (Mentha piperita) .........0.......0...... 0 
2500 —-— Úröðrummentum ...............0. 000 0 

2600 — — Úrvetíver .................0. 0. 0 

2900 —— Aðrar ..............0. 00 0 

3000 — ResinÓÍð ...........2.000000 00 0 

— Annað: 

9001 — — Vatn frá eimingu rokgjarnra olía og vatnsupplausnir olía, einnig 

þótt nota megi tillækninga .................0..000 00. 0 
9009 — — Annars ...........0.. 0000 0 

3302 Blöndur af ilmandi efnum og blöndum (þar með taldar alkóhólupp- 

lausnir) að meginstofni úr einu eða fleiri þessara efna, til nota sem 

hráefni til iðnaðar: 

— Til nota í matvæla- eða drykkjarvöruiðnaði: 

1001 — — Bökunardropar .................22lllrn 9 0 
1002 — — Bragðbætandi efni tiliðnaðar ............................ 0 

1009 —— Aðrar .............000.0 0 

— Aðrar: 

9001 — — Ilmefnitiliðnaðar ................%.00.. 0000 0 

9009 — — Annars ............%.2. 0... 0
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3303 Ilmvötn og snyrtivötn: 

0001 — Hmvötn ...............0 0000 35 

0002 — Snyrtivötn ..........0....00.0 0000. 22 0 

0009 — Ilmvötn og snyrtivötn, í settum ásamt öðrum snyrti- og hreinlætis- 
VÖFUM .........0..000 0 80 

3304 Fegrunar- eða förðunarvörur og framleiðsla til að vernda húðina (þó 

ekki lyf), þar með taldar sólvarnar- eða sólbrúnkuvörur; vörur til 

hand- eða fótsnyrtingar: 

— Varafarði: 

1001 — — Varalitur í settum ásamt öðrum snyrti- og hreinlætisvörum .... 80 
1009 —— Annar „...........00 0000. 80 

— Augnfarði: 
2001 — — Augnfarði í settum ásamt snyrti- og hreinlætisvörum ......... 80 

2009 —— Anmar ...........0.0000 00 22 0 
— Hand- eða fótsnyrtivörur: 

3001 — — Hand- og fótsnyrtivörur í settum ásamt öðrum snyrti- og 

hreinlætisvörum ..............0.... 00 80 

3009 —— Aðrar ...........0%.00 00 22 0 
— Annað: 
— — Duft, einnig steypt: 

9101 ——-— Andlitsduft ..............0...0..0 0000. n 80 
9109 ——-— Annað ..........2.2...00 000 80 

— — Annars: 

9901 — — — Ótilgreindar snyrti- og hreinlætisvörur úr þessum vörulið, í 

settum ásamt öðrum snyrti- eða hreinlætisvörum .......... 80 

9902 — — — Önnur húðvötn og húðolía .........0...00........0...... 22 0 
9909 ——-— Annað .........0%...00 000 80 

3305 Vörur fyrir hár: 

— Hárþvottalögur: 

1001 — — Hárþvottalögur í settum ásamt öðrum snyrti- eða hreinlætis- 

VÖFUM ........000000 0 80 
1009 —— Annar ............00.00. 0. 22 0 

— Framleiðsla til að liða eða leggja hár: 
2001 — — Hárliðunar- og hárlagningarefni í settum ásamt öðrum snyrti- 

eða hreinlætisvörum .................00..0 0... 80 
2009 — — Önnur ............... 0 22 0 

— Hárlakk: 
3001 — — Hárlakk í settum ásamt öðrum snyrti- eða hreinlætisvörum 80 

3009 —— Annað ..........00.000 000 22 0 
— Aðrar: 

9001 — — Vörur sem ekki eru annars staðar tilgreindar í þessum vörulið, í 

settum ásamt öðrum snyrti- eða hreinlætisvörum ............ 80 

9009 —— Annars ............00000 00 22 0 

3306 Vörur til munn- eða tannhirðu, þar með talið deig og duft til að festa 

gervigóma: 

1000 — Tannsnyrtiefni ............0...00.0..0 00 15 0 
9000 — Aðrar ..........0...0.00 80
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3307 Vörur til nota fyrir, við eða eftir rakstur, ilmefni fyrir menn, 

baðvörur, háreyðingarefni og aðrar ilm-, snyrti- eða hreinlætis- 

vörur, ót.a.; lyktareyðir fyrir vistarverur, einnig ilmandi eða sótt- 

hreinsandi: 

— Vörur til nota fyrir, við eða eftir rakstur: 
1001 — - Rakkrem.............000 0000 80 

1002 — — Vörur úr þessum vörulið í settum ásamt öðrum snyrti- eða 
hreinlætisvörum .................0. 0000 80 

1003 — — Alúnstifti, blóðstemmustönglar ..........0.0..00..0 0000... 80 

1009 —— Aðrar ................2.0 nn nr 22 0 
— Ilmefni og svitalyktareyðir fyrir menn: 

2001 — — Vörur úr þessum vörulið í settum ásamt öðrum snyrti- eða 
hreinlætisvörum ............2.0000 00 80 

2009 —— Annað ............000000 snus 22 0 
— Ilmandi baðsölt og aðrar baðvörur: 

3001 — — Vörur úr þessum vörulið í settum ásamt öðrum snyrti- eða 
hreinlætisvörum ..................00 000 80 

3009 —— Annað ............020020rðenn 22 0 
— Vörur til að fylla vistarverur ilmi eða eyða lykt, einnig lyktarefni 

notuð við trúarlegar athafnir: 
4100 — — „Agarbatti“ og önnur lyktarefni sem virka við bruna ......... 80 

— — Aðrar: 

4901 — — — Tlmefni fyrir hýbýli .............0.0000 0000... nn nn. 80 
4909 —— — Annars .........0000 000... 22 0 

— Annað: 
— — Upplausnir fyrir augnlinsur og gerviaugu: 

9011 — — — Sótthreinsandiefni .............00..0. 0000. n nn 15 

9012 —-—— Vökvifyrirsnertilinsur ..............0.. 00.00.0000... 18 0 
9019 ——-— Aðrar ...........00000 0000 nn 18 0 

— — Pappír, vatt, flóki og vefleysur gegndreypt, húðað eða hjúpað 
með ilm- eða snyrtiefnum: 

9021 -- — Úrvatti ............2..20. 00. 25 

9022 —-—-— Úrflóka .............00.0 00 0nn nr 15 0 
9023 -—- — Úrvefleysum ...........0.0000. 000 16 0 
9029 ——- — Annað ..........0%%. 0000 nn 22 0 
9090 — — Annars ...............0 0. ss 80
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34. KAFLI 
Sápa, lífræn yfirborðsvirk efni, þvottaefni, smurefni, gervivax, unnið vax, fægi- eða 

ræstiefni, kerti og áþekkar vörur, mótunarefni, tannvax og tannlækningavörur að 

meginstofni úr gipsefnum 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Ætar blöndur eða framleiðsla úr dýra- eða jurtafeiti eða olíum til nota sem losunarefni fyrir 

mót (nr. 1517). 
b. Aðgreind kemískt skýrgreind sambönd. 

c. Hárþvottalögur tannsnyrtiefni, rakkrem og rakfroða, eða baðvörur, sem innihalda sápu eða 

önnur lífræn yfirborðsvirk efni (nr. 3305, 3306 eða 3307). 
. Sem sápa í nr. 3401 telst einungis sápa sem leysist upp í vatni. Sápa og aðrar vörur í nr. 3401 geta 

verið blandaðar öðrum efnum (t.d sótthreinsandi efnum, slípiefnum, fylliefnum eða lyfjum). 
Vörur sem innihalda slípiefni flokkast aðeins í nr. 3401 ef þær eru í stöngum, kökum eða mótuðum 

stykkjum eða myndum. Í öðru formi flokkast þær í nr. 3405 sem ræstiduft og áþekk framleiðsla. 

. Sem lífræn yfirborðsvirk efni í nr. 3402 teljast vörur sem, blandaðar vatni við 0,5% þéttingu við 
20 *C og látnar standa við sama hitastig í eina klukkustund, 

a. mynda gagnsæja eða hálfglæra vökva- eða óhvarfgjarna þeytu án þess að óuppleysanleg efni 

skilji sig, 
b. minnka yfirborðsspennu vatns í 4,5x10—2 N/m (45 dyne/cm) eða minna. 

. Sem jarðolíur eða olíur fengnar úr tjörukenndum steinefnum í nr. 3403 teljast vörur þær sem 

skýrgreindar eru í 2. athugasemd við 27 kafla. 
. Sem gervivax og unnið vax í nr. 3404 telst aðeins, með þeim undantekningum sem að neðan 

greinir: 
A. Kemískt framleidd vaxkennd lífræn efni, einnig uppleysanleg í vatni. 
B. Vörur fengnar með blöndun mismunandi vaxtegunda. 
C. Vaxkenndar vörur sem að meginstofni eru gerðar úr einni eða fleiri vaxtegundum og innihalda 

feiti, resín, steinefni eða önnur efni. 

Til þessa vöruliðar telst ekki: 

a. Vörur í nr. 1516, 1519 eða 3402 þótt þær séu vaxkenndar. 

b. Óblandað vax úr dýra- eða jurtaríkinu, einnig litað, í nr. 1521. 
c. Steinefnavax eða áþekk framleiðsla í nr. 2712, einnig blandað innbyrðis eða aðeins litað. 

d. Vax, blandað, dreift eða uppleyst í vökva (nr. 3405, 3809 o.s.frv.). 
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3401 Sápa; lífrænar yfirborðsvirkar vörur og framleiðsla til notkunar sem 

sápa, Í stöngum, kökum, mótuðum stykkjum eða myndum, einnig 

með sápuinnihaldi; pappír, vatt, flóki og vefleysur, gegndreypt, 

húðað eða hjúpað sápu eða hreinsiefni: 

— Sápa og lífrænar yfirborðsvirkar vörur og framleiðsla í stöngum, 

kökum, mótuðum stykkjum eða myndum, og pappír, vatt, flóki 
og vefleysur, gegndreypt, húðað eða hjúpað sápu eða hreinsiefni: 

— — Til snyrtingar (þar með talið til lækninga): 
1110 —— — Handsápa ............0... 0... nnn nn 18 0 
1120 —— — Raksápa ..........0.000. 0000. nn 18 0 
1130 — - — Lyfjasápa .............0.. 00 000. 18 0 

— — — Pappír, vatt, flóki eða vefleysur, gegndreypt, húðað eða 

hjúpað sápu eða þvottaefni: 
1141 -- - — Úr pappír .........%... 0000 22 0
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114 --—-—- Úrvatti .........0.0.0 000. 25 
1143 --—-— Úrflóka ........00.... 0000 nn 15 0 
1149 ---— Úr vefleysum .............0000 000 16 0 
1190 —-—— Annað ...........200.00 000 18 0 

— — Annað: 

—-— — Pappír, vatt, flóki eða vefleysur gegndreypt, húðað eða 

hjúpað sápu eða þvottaefni: 
1911 ---— Úrpappírt .........0.00. 000 n nr 2 0 
1912 ---—- Úr vátti .............. 00... 25 
1913 ---—- Úrflóka ........0.....00 000 nn 15 0 
1919 ---— Úr vefleysum ..............00.0 000 16 0 
1990 ——-—-— Annað .........0.... 0000 18 0 

— Sápa í annarri mynd: 
2001 — — Blautsápa ..........%2.... 000 nnn 18 0 
2002 — — Sápuspænir og sápuduft ...............0..000 00 rn 18 0 

2003 — — Lyfjasápa ..........0....02..0n rr 18 0 

2009 —— Önnur ........0...000 00. ð sn 18 0 
3402 Lífræn yfirborðsvirk efni (önnur en sápa); yfirborðsvirk framleiðsla, 

þvottaefni (þar með talin hjálparefni til þvotta) og hreinsiefni, einnig 

með sápuinnihaldi, annað en í nr. 3401: 

— Lífræn yfirborðsvirk efni, einnig í smásöluumbúðum: 
-- — Anjónvirk: 

1101 — — — Hrein,óblönduð ..............00. 0000 nn 0 

1109 —-- — Önnur .......0...0.... 0. 18 0 
— — Katjónvirk: 

1201 — — — Hrein, óblönduð .................0 0000 nr 0 

1209 —-— — Önnur .........0.0 0... 18 0 
— — Ekki-jónvirk: 

1301 — — — Hrein, óblönduð ...............0.0. 0000. n 0 nn 0 

1309 —-—- - Önnur ..............0 0. 18 0 
— — Önnur: 

1901 —— — Hrein, Óblönduð ...............0%%00 000 nn 0 

1909 ——— Annars ............0000 00 18 0 

— Framleiðsla í smásöluumbúðum: 

— — Þvottaefni: 

2011 — — — Fljótandi, í 51 smásöluumbúðum eða minni .............. 18 0 
2012 — — — Föst, í 10 kgumbúðumeðaminni ....................... 18 0 
2019 ——— Annað............0000 000 n nr 18 0 

2090 —— Annað ..........0...0.00 0. 18 0 

9000 — Annað ...........00000. 00 18 0 

3403 Smurefni (þar með talin skurðarolíuefni, leysiefni fyrir bolta og rær, 

ryðvarnar- eða tæringarvarnarefni og mótaleysiefni að meginstofni 

úr smurefnum) og framleiðsla notuð við olíu- og fitumeðferð 

spunaefna, leðurs, loðskinna eða annarra efna, þó ekki framleiðsla 

sem inniheldur sem meginefni 70% eða meira miðað við þunga af 

jarðolíum eða olíum fengnum úr tjörukenndum steinefnum: 

— Sem innihalda jarðolíur eða olíur sem fengnar eru úr tjörukennd- 

um steinefnum: 

— — Framleiðsla notuð við meðferð á spunaefni, leðri, loðskinnum 

eða öðrum efnum:
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1101 — — — Vatnsleysanleg framleiðsla notuð við olíu- og fitumeðferð 

spunaefna, sem inniheldur hátt hlutfall yfirborðsvirkra efna 
ásamt jarðolíum og öðrum kemískum efnum .............. 50 

1109 ——-— Annað .........22%0.00n 0 
— — Annað: 

1901 — — — Ryðvarnarefni að stofni til hreinsuð ullarfeiti (lanólín), 

uppleyst í lakkbensíni (white spirit) einnig þó að lakkbensínið 
sé 70% eða meira miðað við þunga ................0.0... 50 

1909 ——- — Annars ........20200002.n 0 

— Annað: 

9100 — — Framleiðsla notuð við meðferð á spunaefni, leðri, loðskinnum 

eða öðrum efnum ..............00 000 0 
9900 — — Annars ..........00. 2000 0 

3404 Gervivax og unnið vax: 
1000 — Úr kemískt umbreyttum brúnkolum .............0.0 00. .0.0... 0 
2000 — Úr pólyetýlenglýkÓli ..................0. 00 n 0 

— Annað: 

9001 — — Innsiglislakk ................0.0. 000 00 80 

9009 — — Annars ............00 000 0 

3405 Fægiefni og áburður fyrir skófatnað, húsgögn, gólf, vagna, gler eða 

málm, ræstideig og -duft og áþekk framleiðsla (einnig í formi 

pappírs, vatts, flóka, vefleysu, gropplasts eða gropgúmmís, gegn- 

dreypt, húðað eða hjúpað þess háttar framleiðslu), þó ekki vax í nr. 

3404: 
1000 — Fægiefni, áburður og áþekk framleiðsla fyrir skófatnað eða leður 80 

— Fægiefni, áburður og áþekk framleiðsla til viðhalds viðarhús- 

gögnum, viðargólfi eða öðru tréverki: 

2001 —-—- Bón ..........0...0 000 18 0 

2009 —— Annað .........000000 0. 80 

3000 — Fægiefni og áþekk framleiðsla fyrir ökutæki, þó ekki málmfægi- 

ENI ........... 000 18 0 

— Ræstideig og -duft og önnur ræstiefni: 

4001 — — Ræstiduft ................0.. 0. 18 0 

4009 —— Annað ............0 000 80 

— Annað: 
9001 — — Slípiefni............2 200 0 

9009 — — ANNAFS ............0 nn 80 

3406 Kerti, kertakveikjur (taper) og þess háttar: 

0001 — Kefti ............0.000 0 18 0 

0009 — Annað ........0..0.00 0 18 0 

3407 Mótunarefni, þar með talin mótunarefni fyrir börn til dægradvalar; 

framleiðsla sem nefnd er tannvax (dental vax) eða tannmátefni 

(dental impression compounds), í vörusamstæðum, í smásöluum- 

búðum eða í plötum, skeifulaga, staflaga eða í áþekkri mynd; önnur 

framleiðsla til nota við tannlækningar, að meginstofni úr gipsefnum 

(úr brenndu gipsi eða kalsíumsúlfati): 

0001 — Blönduð mótunarefni til tannsmíða eða tannlækninga, að stofni til 

úr gipSSEMENti ........%%.00. 000 50 

0009 — Annað ........0.%.0. 00 35
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35. KAFLI 
Albúmínkennd efni; umbreytt sterkja; lím; ensím 

Athugasemdir: 
1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Ger (nr. 2102). 
b. Blóðefni (þó ekki blóðalbúmín sem ekki hefur verið unnið til nota við lækningar eða varnar 

gegn sjúkdómum), lyf eða aðrar vörur í 30. kafla. 
Ensímframleiðsla til forsútunar (nr. 3202). 
Ensímframleiðsla til skolunar eða þvotta eða aðrar vörur í 34. kafla. 

Hert próteín (nr. 3913). 
. Gelatínvörur frá prentiðnaði (49. kafli). 

2. Sem dextrín í nr. 3505 teljast vörur úr sterkjuúrgangi með lækkandi sykurinnihaldi 10% eða minna 

sem í þurru formi nefnast dextrósi. 

Slíkar vörur með lækkandi sykurinnihaldi meira en 10% teljast til nr. 1702. 

„
9
2
0
 

  

A E 

% % 

3501 Kaseín, kaseínöt og aðrar kaseínafleiður; kaseínlím: 

1000 — Kaseín................... 0. 9 0 

9000 — Annað ...........00.20 00 9 0 

3502 Albúmín, albúmínöt og aðrar albúmínafleiður: 

1000 — Eggalbúmín ................0000 0000... 0 
9000 — Annað ..........200000 0 0 

3503 Gelatín (þar með talið gelatín í rétthyrndum (þar með talið fernings- 

laga) þynnum, einnig yfirborðsunnið eða litað) og gelatínafleiður; 

fiskilím; annað lím úr dýraríkinu, þó ekki kaseínlím í nr. 3501: 

0001 — Lím, annaðen matarlím ..............0...... 0... n 9 0 

0009 — Annað ..............0 00. 70 

3504 0000 Peptón og afleiður þeirra; önnur próteínefni og afleiður þeirra, ót.a.; 

duft úr húðum, einnig krómunnin ............................. 0 

3505 Dextrín og önnur umbreytt sterkja (t.d. forgelatíneruð eða esteruð 

sterkja); lím að meginstofni úr sterkju eða dextríni eða annarri 

umbreyttri sterkju: 

— Dextrín og önnur umbreytt sterkja: 

1001 — — Eteruð eða esteruð sterkja ...............0... 0000... 20 

1009 —— Annað .............0.00 0. 0 

2000 — Lím .........000. 000 0 

3506 Unnið lím og önnur heftiefni, ót.a.; vörur nothæfar sem lím eða 

heftiefni, umbúnar til smásölu sem lím eða heftiefni í 1 kg umbúðum 

eða minni nettó: 

1000 — Vörur nothæfar sem lím eða heftiefni, umbúnar til smásölu sem 

lím eða heftiefni í 1 kg umbúðum eða minni nettó ............. 12 0 

— Annað: 
9100 — — Límefni að meginstofni úr gúmmíi eða plasti (þar með talið 

BETVÍFESÍN) ............000 000. 9 0 
9900 — — Annars .............0.200 0 rn 9 0 

3507 Ensím; unnin ensím, ót.a. : 

1000 — Rennetogkirni þess .............0.00..00. 0. 0 
9000 — Annað ............%.. 0. 0
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36. KAFLI 

Sprengiefni; flugeldavörur; eldspýtur; kveikiblendi; 

tiltekin eldfim framleiðsla 

Athugasemdir: 
1. Til þessa kafla teljast ekki aðgreind kemískt skýrgreind sambönd önnur en þau sem lýst er í a- eða 

b-lið 2. athugasemdar hér að neðan. 
2. Sem vörur úr eldfimum efnum í nr. 3606 telst einungis: 

a. Metaldehýð, hexametylentetramín og áþekk efni, mótað (t.d. töflur, stafir eða áþekk mynd) til 

nota sem eldsneyti; eldsneyti að meginstofni úr alkóhóli og áþekkt unnið eldsneyti í föstu formi 

eða sem deig. 

. Fljótandi eldsneyti eða fljótandi gas í umbúðum sem notaðar eru til fyllingar eða endurfyllingar 

á vindlinga- eða áþekka kveikjara og ekki taka meira en 300 cm. 

. Bik- og harpixblys, eldkveikjarar og þess háttar. 

  

3601 
3602 
3603 

3604 

3605 
3606 

A E 
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0000 Púður ...............000 000 000 18 
0000 Unnið sprengiefni, þó ekki púður ........................0.00... 35 

0000 Kveikiþráður; sprengiþráður; hvell- eða sprengihettur; kveikibún- 

aður (ignitors); rafhnallar (detonators) ......................... 35 

Flugeldar, merkjablys, regnrakettur, þokublys og aðrar flugelda- 

vörur: 

1000 — Flugeldar ..............000000 0000. 15 0 

— Annað: 
9001 — — Neyðarmerki viðurkennd af Siglingamálastofnun ríkisins ..... 15 0 

9009 — — Annars ............0000 0 15 0 

0000 Eldspýtur, þó ekki flugeldavörur ínr.3604 ..................... 80 

Ferró-ceríum og hvers konar kveikiblendi; vörur úr eldfimum efnum 

sem tilgreindar eru í 2. athugasemd við þennan kafla: 

1000 — Fljótandi eldsneyti eða fljótandi gas í umbúðum sem notaðar eru 

til fyllingar eða endurfyllingar á vindlinga- eða áþekka kveikjara 

og ekki taka meira en3000m .........%%%%0 000. 80 

— Annað: 
9001 — — Eldsneyti tilnotkunaríarinum ...........0.0.00000 00... 15 

9009 — — Annars .............0 0 80
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37. KAFLI 

Ljósmynda- eða kvikmyndavörur 
Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki úrgangur eða rusl. 
2. Í þessum kafla tekur hugtakið ljósmynda- til aðferðar sem gerir kleifa myndun sýnilegrar 

eftirmyndar beint eða óbeint fyrir áhrif ljóss eða annarrar geislunar á næmt yfirborð. 

  

A E 
% % 

3701 Ljósnæmar plötur og filmur, flatar, ólýstar, úr hvers konar efni öðru 

en pappír, pappa eða spunaefni; filmur til skyndiframköllunar, 

flatar, næmar, ólýstar, einnig samlokur (packs): 

1000 — Fyrirröntgengeisla .................000. 0000... 30 

— Filmur til skyndiframköllunar: 

2001 — — Úr pappír, pappa eða spunaefni, næmar, ólýstar, einnig um- 

búnar tilnotkunar ..............0..0 000 0 
2009 —— Aðrar .........0000000 0 20 
3000 — Aðrar plötur og filmur yfir 255 mm á einhverja hlið ............ 20 

— Annað: 

9100 — — Tillitljósmyndunar (fjöllita) ...........0.....00.0...... 20 
9900 —— Annars „22.00.0020. 20 

3702 Ljósnæmar filmur í rúllum, ólýstar, úr hvers konar efni öðru en 

pappír, pappa eða spunaefni; filmur til skyndiframköllunar, í 

rúllum, næmar, ólýstar: 

1000 — Fyrir röntgengeisla .................... 000 30 
— Filmur til skyndiframköllunar: 

2001 — — Úr pappír, pappa eða spunaefni, næmar, ólýstar, einnig um- 

búnar tilnotkunar ............0..0.00.0. 0. 20 

2009 —— Aðrar .......0.....20. 20 
— Aðrar filmur, án tindagata, 105 mm að breidd eða minna: 

3100 — — Tillitljósmyndunar (fjöllita) ..........0.0...0..... 0. 20 

3200 — — Aðrar, með silfurhalíðþeytu ..........0.0....00.00 0. 20 
— — Annars: 

3901 — — — Ljóssetningarfilmur ............0......0.00. 0. 0 
3909 ——— Aðfar .........%...... 0. 20 

— Aðrar filmur, án tindagata, meira en 105 mm að breidd: 

4100 — — Meira en 610 mm að breidd og meira en 200 m að lengd, til 

litljósmyndunar (fjöllita) ...............00 0000... 0 
4200 — — Meira en 610 mn að breidd og meira en 200 m, þó ekki til 

litljósmyndunar ..........0.0.... 00 0 
4300 — — Meira en 610 mm að breidd og 200 m að lengd eða minna ..... 0 

— — Meira en 105 mm að breidd til og með 610 mm: 

4401 — — — Ljóssetningarfilmur .................0 00... 0 
4402 — — — Aðrar, ekkibreiðarien 150 mm ......................... 20 

4409 —— — Aðfar ..........0...0 0 0 

— Aðrar filmur til litmyndatöku (fjöllita): 

5100 — — Ekki meira en 16 mm að breidd og ekki meira en 14 m að lengd 20 

5200 — — Ekki meira en 16 mm að breidd og meira en 14 m að lengd .... 20 

5300 — — Meira en 16 mm að breidd til og með 35 mm og ekki meira en 
30 m að lengd, fyrir skyggnur ..........)......0. 000... 20 

5400 — — Meira en 16 mm að breidd til og með 35 mm og ekki meira en 

30 m að lengd, þó ekki fyrir skyggnur ...................... 20
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5500 — — Meira en 16 mm að breidd til og með 35 mm og meira en 30 m 
aðlengd ..........0%..00 0. 20 

5600 — — Meiraen3Smmaðbreidd ................. 0000... 20 

— Aðrar: 

9100 — — Ekki meira en 16 mm að breidd og ekki meira en 14 m að lengd 20 
9200 — — Ekki meira en 16 mm að breidd og ekki meira en 14 m að lengd 20 
9300 — — Meira en 16 mm að breidd til og með 35 mm og ekki meira en 

30 maðlengd ...........0.000. 00. 20 

9400 — — Meira en 16 mm að breidd til og með 35 mm og meira en 300 m 

aðlengd ..........000%. 0. 20 

9500 — — Meiraen3Smmaðbreidd .............%20 0000... 20 
3703 Ljósmyndapappír, -pappi og -spunaefni, næmt, ólýst: 

1000 — Í rúllum meira en 610 mm að breidd .....................0... 0 
2000 — Annað til litljósmyndunar (fjöllita) ........0.....)..0.000.00... 0 

— Annað: 

9001 — — Ljóssetningarfilmur .................2000 0000 0 
9002 — — Ljósnæmur pappír til ljósritunar ...............000000000.. 0 
9009 — — Annars ............. 0002 0 

3704 Ljósmyndaplötur, -filmur, -pappír, -pappi og -spunaefni, lýst en ekki 

framkallað: 

0001 — Próffilmur ..............0.% 2... 000 7 

0009 — Annað ...........0..0. 00 0 
3705 Ljósmyndaplötur og -filmur, lýstar og framkallaðar, þó ekki kvik- 

myndafilmur: 

— Til offsetprentunar: 
1001 — — Meðlesmáli ............0..20000. 0. 0 

1009 — — Aðrar ...............0 00 35 
— Örfilmur: 

2001 — — Meðlesmáli .............0...000 2200 0 

2009 —— Aðrar .............0. 000 35 

— Aðrar: 

9001 — — Meðlesmáli ..............0.2000 ns 0 

9002 — — Ljósmyndafilmur .............%... 0000 15 0 
9003 — — Filmurastar til notkunar við framleiðslu á myndmótum og/eða 

offsetplötum ..........%..00. 0 0 
9004 — — Filmur með leturbirgðum fyrir tölvusetningarvélar .......... 0 

9009 —— Annars ........... 0000 35 

3706 Kvikmyndafilmur, lýstar og framkallaðar, einnig með hljóðrás eða 

eingöngu sem hljóðrás: 

1000 — Meira en35mmaðbreidd ..............%.. 0000. enn 0 

— Aðrar: 
9001 — — Einungis með hljóðrás .............20 00... nannn nn 35 

9009 —— Annars ...........000 0. 0 

3707 Kemísk framleiðsla til ljósmyndunar (þó ekki lökk, lím, heftiefni og 

áþekk framleiðsla); óblandaðar vörur til ljósmyndunar í afmældum 

skömmtum eða smásöluumbúðum tilbúnar til notkunar: 

1000 — Næmar þeytur ...........2.20.00.00 rr 0 
9000 — Annað ..............0 00 0
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38. KAFLI 

Ýmsar kemískar vörur 
Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Aðgreind kemískt skýrgreind frumefni eða sambönd með þeim undantekningum er nú greinir: 
1. Gervigrafít (nr. 3801). 

2. Efni til varnar gegn eða útrýmingar á skordýrum, rottum, sveppum og illgresi, efni til að 

hindra spírun, efni til að stjórna plöntuvexti, sótthreinsandi efni og áþekkar vörur í því formi 
sem lýst er í nr. 3808. 

3. Efni umbúin sem hleðslur fyrir slökkvitæki eða sem slökkvihylki (nr. 3813). 
4. Vörur tilgreindar í a- eða c-lið 2. athugasemdar hér að neðan. 

b. Blöndur kemískra efna og fæðu eða annarra efna sem hafa næringargildi og notaðar eru við 

framleiðslu matvæla (yfirleitt nr. 2106). 
c. Lyf (nr. 3003 eða 3004). 

2. Eftirtaldar vörur teljast undantekningarlaust til nr. 3823: 

a. Ræktaðir kristallar (þó ekki optískar vörur) úr magnesíumoxíði eða úr halíðum alkalímálma 

eða jarðalkalímálma, 2,5 g að þyngd eða meira hver einstakur kristall. 

„ Fúsiiolía, Dippelolía. 
. Blekeyðandi efni í smásöluumbúðum. 

- Efni í smásöluumbúðum til leiðréttingar á stenslum og aðrir leiðréttingarvökvar. 

- Hitakeilur úr leir (ceramic firing testers), bræðanlegar (t.d. Seger-keilur). 0
2
0
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3801 Gervigrafít; hlaupkennt eða hálfhlaupkennt grafít; framleiðsla að 

meginstofni úr grafít eða öðru kolefni, sem deig, blokkir, plötur eða 

hálfunnið að öðru leyti: 

1000 — Gervigrafít ................. 0 0 
— Hlaupkennt eða hálfhlaupkennt grafít: 

2001 — — Hlaupkennt grafít, dreifileyst í olíu og seighlaupkennt grafít .. 50 

2009 — — Affað ..........0 0 0 
— Kolefniskennt deig í rafskaut og áþekkt deig í ofnklæðningu: 

3001 — — Kolírafskaut ..........0....00...... 0 0 

3009 — — Annað .........0..0000 0 50 
— Annað: 

9001 — — Efni að meginstofni úr grafít eða öðru kolefni, deigkennd, 

blönduð Olíu ..........0.000..00 0. 50 
9009 — — Annars ......0...00 00. 0 

3802 Ávirk kol; ávirk náttúrleg steinefni; dýrasverta, einnig notuð: 

1000 — Ávirkkol ............0. 0 
9000 — Annað ..........000 00 0 

3803 0000 Tallolía, einnig hreinsuð ......................0..0.0. 00. 0 

3804 Úrgangslútur frá framleiðslu viðardeigs, einnig kjarnaður, sykur- 

sneyddur eða kemískt meðhöndlaður, þar með talin lignín súlfónöt, 

þó ekki tallolía í nr. 3803: 
0001 — Þéttur súlfítlútur ....................... 000 0 
0009 — Annað ...........0..000 0. 50 

3805 Gúmkvoðu-, viðar- eða súlfatterpentína og aðrar terpenolíur fram- 

leiddar úr viði barrtrjáa með eimingu eða annarri aðferð; óhreinsað 

dípenten; súlfítterpentína og önnur óhreinsuð parakýmen; furuolía 

sem að meginstofni inniheldur alfa- terpenól: 

1000 — Gúmkvoður-, viðar- eða súlfatterpenolíur ..................... 0 

2000 — Furuðlía .............0...0 0... 0
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— Annað: 
9001 — — Óhreinsað parakýmen, annað en súlfitterpentína ............ 50 
9009 — — Annars ................0 00. n nn 0 

3806 Rósín og resínsýrur, og afleiður þeirra; rósínkjarni og rósínolíur; 

uppleysanleg gúmkvoða (run gums): 

1000 — Rósín ............2.0000000 0000. 0 
2000 — Rósínsölt eða resínsýrusölt ..................00.00 0... 0 

3000 — Estergúmkvoða .................0.000 000 0 
— Annað: 

9001 — — Gúmkvoða, uppleysanleg í rokgjörnum olíum (run gum) ..... 0 
9009 — — Annars .............%. 0000 nn 0 

3807 Viðartjara; viðartjöruolía; viðarkreósót; viðarnafta (wood naphtha); 

bik úr jurtaríkinu; bruggarabik og áþekk framleiðsla að stofni til úr 

rósíni, resínsýru eða biki úr jurtaríkinu: 

0001 — Óhreinsaður tréspíritus (metanól) ............0....0.......... 0 
0002 — Acetónolía ...............%.%..0 0 0 

0003 — Viðartjöruolía sem upplausnarefni eða þynnir ................ 15 0 

0009 — Annað ...............00.00 0 0 

3808 Efni til varnar gegn eða útrýmingar á skordýrum, nagdýrum, 

sveppum og illgresi, efni til að hindra spírun og efni til að stjórna 

plöntuvexti, sótthreinsandi efni og áþekkar vörur í formi eða 

umbúðum til smásölu eða sem blöndur eða hlutir (t.d. brenni- 

steinsunnin bönd, kveikir og kerti, og flugnaveiðarar): 

1000 — Skordýra€yðir ...............2....00000000 00 15 
— Sveppaeyðir: 

2001 — — Fúavarnarefni ................0...0000 000 15 0 

2009 — — Annað .................. 00 nn 15 

3000 — Tllgresiseyðir, spírunareyðir og efni til að stjórna plöntuvexti .... 15 
4000 — Sótthreinsandi efni ....................... 0000... 15 

9000 — Annað ...............00. nn ss 15 

3809 Fágunarefni, litberar til að hraða litun eða festingu litunarefna og 

aðrar vörur og blöndur (t.d. fyllir og litfestir) sem notað er í spuna-, 

pappírs-, leður- eða skyldum iðnaði, ót.a. : 

— Að stofni til úr amýlkenndum efnum: 
1001 — — Hjálparefni .................0.%... 00. 50 
1002 — — Efnivörurtilleðuriðnaðar ......................0 0... 0 

1009 —— Annað ..........20.0.00000 00. 0 
— Annað: 

— — Til nota í spunaiðnaði: 

9101 — — — Hjálparefni....................00..00 000 50 
9109 —-—-— Annað ............%%.000 rss 0 

— — Til nota í pappírsiðnaði: 

9201 —— — Hjálparefni ...................0000nnn 50 
9209 ——-— Annað............0%%00000r rs 0 

— — Annars: 

9901 —— — Hjálparefni ....................0. 00 50 
9902 — — — Efnivörurtilleðuriðnaðar ....................0...0.... 0 

9909 ——— Annað...............0%. 0000 0
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3810 Unnin sýruböð til yfirborðsmeðferðar á málmum; bræðsluefni og 

önnur hjálparefni til notkunar við lóðun, bras eða logsuðu; duft og 

deig til að lóða, brasa og logsjóða, úr málmi og öðrum efnum; efni til 

nota sem kjarni eða hjúpur fyrir rafskaut og stangir til logsuðu: 

1000 — Unnin sýruböð til yfirborðsmeðferðar á málmum, duft og deig til 
að lóða, brasa og logsjóða, úr málmi og öðrum efnum .......... 0 

9000 — Annað ...........00000 0000 0 
3811 Efni til varnar vélabanki, oxunartálmi, harpixtálmi, smurbætiefni, 

efni fyrir jarðolíur (þar með talið bensín) eða fyrir aðra vökva sem 

notaðir eru Í sama tilgangi og jarðolía: 

— Efni til varnar vélabanki: 

— — Að stofni til úr blýsamböndum: 

1101 — — — Eyrir jarðolíur (þar með talið bensín) .................... 25 
1109 ——-— Annað ...........0... 0000 50 

— — Önnur: 
1901 — — — Fyrir jarðolíur (þar með talið bensín) .................... 25 
1909 ——-— Annars ............00 0. 50 

— Íblöndunarefni fyrir smurolíur: 
— — Sem innihalda jarðolíur eða olíur fengnar úr tjörukenndum 

steinefnum: 

2101 — - — Fyrirjarðolíur .................. 0000. 25 

2109 —-—- — Annað ...........0.%00 2000 50 

— — Önnur: 
2901 ——— Fyrirjarðolíur ...............0.. 0... 25 

2909 ——- — Annars ...........0000 2 50 

— Annað: 

9001 — — Fyrir jarðolíur (þar með talið bensín) ...................... 25 

9009 —— Annars ...........00002 000 50 

3812 Unnir gúmmíhvatar (rubber accelerators); samsett mýkiefni fyrir 

gúmmí eða plast, ót.a.; mótoxunarefni og önnur samsett varðveislu- 

efni (stabilisers) fyrir gúmmí eða plast: 

1000 — Unnir gúmmíhvatar ............... 0000. 0 

2000 — Samsett mýkiefni fyrir gúmmí eða plast ...................... 50 

3000 — Mótoxunarefni og önnur samsett varðveisluefni fyrir gúmmí eða 
plast ...........0.22 50 

3813 0000 Blöndur og hleðslur fyrir slökkvitæki; hlaðin slökkvihylki ......... 25 

3814 0000 Lífræn samsett upplausnarefni og þynnar, ót.a.; unninn málningar- 

eðalakkeyðir ...................0... 000... 15 0 

3815 Kveikjar og hvatar fyrir efnahvörf og unnir hvatar, ót.a. : 

— Stoðhvatar: 

1100 — — Með nikkli eða nikkilsambönd sem hið virka efni ............ 0 

1200 — — Með góðmálma eða góðmálmssambönd sem hið virka efni .... 0 
1900 — — Aðrir ...........000000 0 
9000 — Aðrir .........0000.. 20 0 

3816 0000 Eldfast lím, steinlím, steinsteypa og áþekkar samsettar vörur, þó ekki 

vörur ínr.3801 ..............0...00000 00 0 

3817 Blönduð alkylbensen og blönduð alkylnaftalín, þó ekki þau sem eru í 

nr. 2707 eða 2902: 

1000 — Blönduð alkylbensen ................0000 0000 50 

2000 — Blönduð alkylnaftalín ................0000.00 0... 50
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3818 0000 Kemísk frumefni efnabætt til nota í rafeindatækni, sem diskar, 

þynnur eða í áþekku formi; kemísk sambönd efnabætt til að nota í 

rafeindatækmi .....................0..0.2 00 50 

3819 0000 Hemlavökvi og annar unninn vökvi fyrir vökvaskiptingu sem inni- 

heldur ekki eða inniheldur minna en 70% af jarðolíu eða olíu úr 

tjörukenndum steinefnum miðað við þunga ..................... 35 

3820 0000 Frostlögur og unninn afísingarvökvi ........................... 35 

3821 0000 Tilbúin gróðrarstía fyrir örverur .............................. 25 

3822 0000 Samsett prófefni til greininga eða fyrir rannsóknastofur, þó ekki þau 

sem eru í nr. 3002 eða 3006 .................0000 000. 25 

3823 Tilbúin bindiefni fyrir málmsteypumót eða málmsteypukjarna; kem- 

ískar vörur og framleiðsla kemísks eða skylds iðnaðar (þar með 

taldar blöndur úr náttúrlegum efnum), ót.a.; úrgangsefni kemísks 

eða skylds iðnaðar, ót.a. : 

— Tilbúin bindiefni fyrir málmsteypumót eða málmsteypukjarna: 
1001 — — Kjarnabindiefni (fyrir mótasand) að meginstofni úr náttúru- 

legum harpixefnum .............00000 0. 0 
1009 — — Önnur .........0.0.. 00... 50 
2000 — Naftansýrur, sölt þeirra óuppleysanleg í vatni og esterar þeirra .. 0 
3000 — Ómótuð málmkarbíð sem blandað hefur verið saman eða eru með 

málmbindiefni ...............00000 000 50 
4000 — Tilbúin íblöndunarefni fyrir sement, steinlím eða steinsteypu .... 10 0 

— Óeldfast steinlím og steinsteypa: 
5001 — — Steinefnablöndur til vegamerkinga ........................ 20 
5009 —— Annað .............20002 50 

6000 — Sorbitól, annað en í nr. 2905.4400 ...........2 0000. 50 

— Annað: 

9011 ——- Herðir ..............0..0 00... 0 
9012 — — Nitritsalt ..............00.2 0002. 0 

9013 — — Jónskiptar .............0...222ðrr 0 
9014 — — Fljótandi pólyklórdifenýlar, fljótandi klórparafínar, blandaðir 

pólyetylenglýkólar ............0..0. 00 .nn nn 0 
9015 — — Dreifuhvati (emulsifier) ..........0.0.000000 0000... 0 
9016 — — Samsett fylliefni og yfirborðsmeðhöndluð fylliefni til málning- 

AFgEIðAr ..........0.220 0 
9017 — — Efnablöndur til málmhúður.ar með rafgreiningu ............. 0 
9018 — — Hitakeilur (úr leir) til hitamælinga á leirbrennsuofnum ....... 0 
9019 — — Gasvatn og nótaður gashreinsunarleir ..................... 0 
9021 — — Ólífræn blönduð upplausnarefni og þynnar fyrir lökk og annað 

þessháttar ............00%2.....l 15 0 
9022 — — Blönduð sölt úr sjaldgæfum jarðmálmum með mismunandi 

ANJÓNUM .........0.0 00 0 

9023 — — Fjölritunar- og valsamassi o.þ.h. gert aðallega úr gelatíni, 

einnig á pappírs- eða spunaefnisgrunni ..................... 80 
9024 — — Bindiefniívegakanta ................0. 0000. 0 
9025 — — Kæli- ogfrystimiðill.................0 0000. 0 
9026 — — Ryðvarnarefni ...............%0. 0. unn 20 

9027 — — Kofasalt ..............%2.00 00. 0 

9028 — — Efni til að bræða ís og snjó sem inniheldur 90% kalsíumklóríð 
og 10% önnur efni .............%0 0 0 

9029 — — Litarefni til að hylja galla í grafískum filmum ............... 0 
9031 — — Vökvagreinir (high pressure liquid chromatograph) .......... 50 
9039 —— Annars ............200. nn 50
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FLOKKUR VII 
Plast og vörur úr því; gúmmí og vörur úr því 

Athugasemdir: 

1. Vörusamstæður úr tveimur eða fleiri aðskildum efnisþáttum, sem sumir eða allir teljast til þessa 

flokks og ætlast er til að blandað sé saman svo að úr verði framleiðsluvara í flokki VI eða VII, 
skulu flokkast í þann vörulið sem sú vara fellur undir, enda uppfylli efnisþættirnir eftirtalin 

skilyrði: 

a. Að augljóst sé af frágangi þeirra að nota eigi þá saman án undanfarandi endurpökkunar. 

b. Að þeim sé framvísað saman. 
c. Að ljóst sé, annaðhvort vegna eðlis þeirra eða magnhlutfalls innbyrðis, að þeir eigi fyllilega 

saman. 
2. Að undanskildum vörum sem flokkast í nr. 3918 eða 3919, flokkast í 49. kafla plast, gúmmí og 

vörur úr því með áprentuðu mynstri, táknum eða myndum sem ekki eru aðeins aukaatriði með 

tilliti til meginnotkunar varanna. 

39. KAFLI 
Plast og vörur úr því 

Athugasemdir: 

1. Hvarvetna í tollskránni tekur plast til þeirra efna í nr. 3901—-3914 sem hægt er eða hefur verið, 

annað hvort við fjölliðun (polymerisation) eða á síðari stigum, að forma við ytri áhrif (venjulega 
hita og þrýsting, með upplausnarefnum eða mýkiefnum sé það nauðsynlegt) með mótun, 
steypusmíði, útdrætti, völsun eða annarri aðferð í þá lögun sem helst þegar ytri áhrifum léttir. 

Hvarvetna í tollskránni tekur plast einnig til vúlkaníseraðra trefja. Hugtakið tekur þó ekki til 

efna sem teljast spunaefni í flokki XI. 
2. Til þessa kafla telst ekki: 

. Vax í nr. 2712 eða 3404. 
. Aðgreind kemískt skýrgreind lífræn sambönd (29. kafli). 
. Heparín eða sölt þess (nr. 3001). 

. Prentþynnur í nr. 3212. 

. Lífræn yfirborðsvirk efni eða framleiðsla í nr. 3402. 

. Uppleysanleg gúmkvoða eða estergúmkvoða (nr. 3806). 

. Syntetískt gúmmí eins og það er skýrgreint í 40. kafla eða vörur úr því. 
. Reiðtygi eða aktygi (nr. 4201) eða kotfort, ferðatöskur, handtöskur eða aðrar hirslur í nr. 

4202. 
. Fléttur, tágasmíði eða aðrar vörur í 46. kafla. 

- Veggfóður í nr. 4814. 
. Vörur í flokki XI (spunaefni og spunavörur). 

.„ Vörur í flokki XII (t.d. skófatnaður, höfuðfatnaður, regnhlífar, sólhlífar, göngustafir, svipur, 

keyri eða hlutar til þeirra). 
- Glysvarningur í nr. 7117. 

. Vörur í flokki XVI (vélar og vélræn eða rafknúin tæki). 

. Hlutar til loftfara eða ökutækja í flokki XVII. 

. Vörur í 90. kafla (t.d. optískar vörur, gleraugnaumgjarðir, teikniáhöld). 

. Vörur í 91. kafla (t.d. klukku- eða úrkassar). 

. Vörur í 92. kafla (t.d. hljóðfæri eða hlutar til þeirra). 
Vörur í 94. kafla (t.d. húsgögn, lampar og ljósabúnaður, ljósaskilti, forsmíðaðar byggingar). 

. Vörur í 95. kafla (t.d. leikföng, leikspil, íþróttabúnaður). 

. Vörur í 96. kafla (t.d. burstar, hnappar, rennilásar, greiður, píÍpumunnstykki, vindlingamunn- 
stykki eða þess háttar, hlutar til hitabrúsa eða þess háttar, pennar, skrúfblýantar). 
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Til nr. 3901—-3911 teljast einungis vörur sem framleiddar hafa verið með kemískri samsetningu og 
falla undir neðangreinda flokka: 
a. Fljótandi syntetísk pólyólefín sem minna en 60% miðað við rúmmál þéttist við 300 *C eftir 

breytingu í 1013 millibör þegar þétt er við lækkaðan þrýsting (nr. 3901 og 3902). 
Resín, ekki háfjölliðuð, af kúmaronindengerð (nr. 3911). 

Aðrar syntetískar fjölliður með a.m.k. $ einliðum að meðaltali. 
Silíkon (nr. 3910). 

e. Resól (nr. 3909) og aðrar forfjölliður. 
Leiði ekki annað af orðalagi í þessum kafla skulu samfjölliður (þ.m.t. samfjölþéttur, samfjö- 

laukar, blokksamfjölliður og grósamfjölliður) og fjölliðublendi flokkast í þann vörulið sem tekur 

til fjölliða þeirrar sameinliðu sem mest er af miðað við þunga sérhverrar annarrar einstakrar 
sameinliðu, enda skulu í því tilviki sameinliður með fjölliðum sínum í sama vörulið taldar mynda 
eina sameinliðu. 

Ef engin ein sameinliða ríkir skulu samfjölliður eða fjölliðublendi, eftir því sem við á, flokkast í 

þann vörulið sem síðastur er í röð þeirra sem að jöfnu koma til greina. 
Sem samfjölliður teljast allar fjölliður ef engin ein einliða í þeim er 95% eða meira af 

heildarinnihaldinu miðað við þunga. 
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. Kemískt umbreyttar fjölliður, þ.e. þær sem aðeins eru liður í aðalfjölliðukeðjunni og hefur verið 

breytt með kemísku hvarfi, skulu flokkast í þann vörulið sem á við óumbreyttu fjölliðuna. Þetta 
ákvæði tekur ekki til grósamfjölliða. 
Sem frumgerðir í nr. 3901—-3914 telst aðeins eftirfarandi: 

a. Vökvar og deig, þ.m.t. dreifur (þeytur og sviflausnir) og lausnir. 

b. Blokkir óreglulegrar lögunar, klumpar, duft (þ.m.t. mótaduft), korn, flögur og í áþekku lausu 
formi. 

Til nr. 3915 telst ekki úrgangur, afklippur og rusl úr einu hitadeigu (thermoplastic) efni sem breytt 

hefur verið í frumgerðir (nr. 3901—-3914). 

Sem slöngur, pípur og hosur í nr. 3917 teljast holar vörur, einnig hálfunnar eða fullunnar, sem 
almennt eru notaðar til að flytja, leiða eða dreifa lofttegundum eða vökva (t.d. rifflaðar 
garðslöngur, gataðar slöngur). Þetta orð tekur einnig til pylsuhólka og flathólka. Þeir sem hafa 

annað innra þversnið en hringlaga, sporöskjulaga, rétthyrningslaga (þar sem lengdin er ekki meiri 
en 1,5 föld breiddin) eða eru í lögun sem reglulegir fjölhliðungar, aðrar en síðastnefndir hólkar, 
skulu þó ekki teljast slöngur, pípur og hosur heldur prófílar. 

. Sem veggfóður úr plasti í nr. 3918 teljast vörur í rúllum, ekki minna en 45 cm að breidd, til vegg- 
eða loftskreytinga, úr plasti sem fest er varanlega á bakgrunn úr hvers konar efni öðru en pappír, 

enda sé plastlagið (á yfirborði) æðótt, upphleypt, liðað, mynsturprentað eða skreytt á annan hátt. 
Sem plötur, blöð, himnur, þynnur og ræmur í nr. 3920 og 3921 teljast einungis plötur, blöð, 
himnur, þynnur og ræmur (þó ekki í 54. kafla) og blokkir reglulegrar rúmfræðilegrar lögunar, 
einnig prentað eða yfirborðsunnið á annan hátt, ósniðið eða sniðið í rétthyrnda lögun (þar með 
talið ferningar) en ekki frekar unnið (einnig þótt vörurnar verði þannig sniðnar að vörum sem 

tilbúnar eru til notkunar). 
Nr. 3925 tekur einungis til neðangreindra vara sem ekki eru vörur í einhverjum fyrri vörulið í 

undirkafla 11: 

Geymar, tankar (þar með taldar rotþrær), ker og áþekk ílát, með meira en 300 | rúmtaki. 

Mannvirkjahlutar til nota t.d. í gólf, veggi, þil, loft eða þök. 
Rennur og hlutar til þeirra. 
Hurðir, gluggar og karmar til þeirra og þröskuldar í dyr. 

Svalir, brjóstrið, girðingar, hlið og áþekkir tálmar. 

Hlerar, gluggahlerar (þar með talin rimlatjöld) og áþekkar vörur og hlutar og tengi til þeirra. 
Stórhillur til samsetningar og varanlegrar uppsetningar, t.d. í verslanir, verkstæði, vöru- 

geymslur. 
h. Byggingahlutar til skreytingar, t.d. rifflasúlur, þakhjálmar, fuglaskjól. 
ij. Tengihlutir og undirstöður ætlað til varanlegrar uppsetningar í eða á dyr, glugga, tröppur, 

veggi eða aðra byggingarhluta, t.d. hnúðar, handföng, krókar, knegti, handklæðaslár, 
rofaplötur og aðrar plötur til verndar. 
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Athugasemd við undirliði: 
Í sérhverju númeri þessa kafla skulu samfjölliður (þ.m.t. samfjölþéttur, samfjölaukar, blokksam- 

fjölliður og grósamfjölliður) flokkast í sama undirlið og einfjölliður, úr ríkjandi sameinliðu og 

kemískt umbreyttar fjölliður sem tilgreindar eru í 5. athugasemd við kaflann skulu flokkast í sama 
undirlið og óumbreytta fjölliðan, að því tilskildu að slíkar samfjölliður eða kemískt umbreyttar 

fjölliður séu ekki tilgreindar nánar í einhverjum öðrum undirlið og enginn lokaundirliður nefndur 

annað sé í 

15. október 1987 

samfjölliður (eða einfjölliður eftir því sem við á) úr sömu einliðum í sama mæli. 

I Frumgerðir 

röð þeirra undirliða sem við eiga. Fjölliðublendi flokkast í sama undirlið og 

  

3901 

1001 
1009 

2001 
2009 

3001 
3009 

9001 
9009 

3902 

1001 
1009 

2001 
2009 

3001 
3009 

9001 
9009 

3903 

1100 

1901 
1909 

2001 
2009 

3001 
3009 

9001 
9009 

Fjölliður etylens, í frumgerðum: 

— Pólyetylen að eðlisþyngd minna en 0,94: 

— — Upplausnir, þeyturogdeig ..................0...0.. 

— — Affað ..........00. 00 
— Pólyetylen að eðlisþyngd 0,94 eða meira: 
— — Upplausnir, þeyturogdeig ........................ 

— — Annað ............00 00 

— Samfjölliður etylen-vinylacetats: 
— — Upplausnir, þeytur og deig ........................ 
—— Aðrar ...........20000 nr 

— Aðrar: 

— — Upplausnir, þeytur og deig ........................ 

—— Annars ..........0.0 000 

Fjölliður própylens eða annarra ólefína, í frumgerðum: 

— Pólyprópylen: 

—- — Upplausnir, þeytur og deig ..........0.. 0000... 

—-— Afiað ............000 0 

— Pólyvísóbútylen: 

— — Upplausnir, þeyturogdeig ............0........... 
— — Affað ..........0000 0 
— Samfjölliður própylens: 
— — Upplausnir, þeytur og deig ..................0000.. 

—— Aðrar .......2.000.. 0 
— Aðrar: 

— — Upplausnir, þeyturogdeig ..................0000.. 

—-— ANNAFS .......... 0000 

Fjölliður styrens, í frumgerðum: 

— Pólystyren: 

— — Þenjanleg ...........0..00.0 0000. 

— — Önnur: 

— — — Upplausnir, þeyturogdeig ...................... 

-— — AnNarS ..........000 

— Samfjölliður styren-akrylonítrils (SAN): 
— — Upplausnir, þeytur og deig ..................0.00.. 

—— Aðrar ..........00000 0 

— Samfjölliður akrylonítril-bútadíenstyrens (ABS): 

— — Upplausnir, þeytur og deig .............0.0. 000. 

—— Aðrar ..............200. 00. 

— Aðrar: 

— — Upplausnir, þeytur og deig .........00000 0000... 

—— ANNarS ............00 0 
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3904 Fjölliður vinylklóríðs eða önnur halógenólefín, í frumgerðum: 

— Pólyvinylklóríð, ekki blönduð öðrum efnum: 

1001 — — Upplausnir, þeytur og deig .............000000 00. 0 

1009 — — Önnur ............. 00... 0 
— Önnur pólyvinylklóríð: 
— — Óplestin: 

2101 ——- — Upplausnir, þeyturogdeig ................00.00.0000... 0 

2109 ——-— Annað ........0.0000 0000 0 

— — Plestin: 

2201 —— — Upplausnir, þeyturogdeig .................0.00.0.00... 0 

2209 ——-— Aflfað.......000000 0000. 0 

— Samfjölliður vinylklóríðvinylacetats: 
3001 — — Upplausnir, þeyturogdeig ..............000 000... 0 
3009 —— Aðrar „..........000000 nn 0 

— Aðrar samfjölliður vinylklóríðs: 

4001 — — Upplausnir, þeyturogdeig ............0.00. 0000. 0 

4009 —— Annars ............00020 00 0 

— Fjölliður vinylídenkloríðs: 
5001 — — Upplausnir, þeyturogogdeig ..............00 0000... 0 

5009 —— Aðrar ..............20020nnrn 0 
— Flúorfjölliður: 

— — Pólytetraflúoretylen: 

6101 — — — Upplausnir, þeyturogdeig ...............00...00000... 0 
6109 ——-— Annað ..........2...000 000 0 

— — Aðrar: 

6901 — — — Upplausnir, þeyturogdeig ..............00000.00000 0. 0 
6909 ——-— Annars .........0000 0000. 0 

— Aðrar: 

9001 — — Upplausnir, þeyturogdeig .............00.. 0000... 0 

9009 —— Annars ........02...0000 00 0 

3905 Fjölliður vinylacetats eða annarra vinylestera, í frumgerðum; aðrar 

fjölliður vinyls í frumgerðum: 

— Fjölliður vinylacetats: 

— — Í vatnsdreifum: 

1101 —— -— Pólyvynilacetat ..............0.. 00... 0 nn 20 
1109 ——-— Anfað...........00%%20000 0 0 

— — Aðrar: 

1901 —— -— Upplausnir, þeyturogdeig ..........0..0..000. 000. 0 

1909 ——— Annars .............2200 000 0 
— Pólyvinylalkóhól, einnig með óvatnsrofnum acetatflokkum: 

2001 — — Upplausnir, þeyturogdeig ..........0....... 0000... 0 

2009 —- — Annað ............0. 0000 0 

— Aðrar: 

9001 — — Upplausnir, þeyturogdeig ...........0.0...0000 0000. 0 

9009 — — Annars ............200022 00 0 

3906 Fjölliður akryls í frumgerðum: 

— Pólymetylmetakrylat: 
1001 — — Upplausnir, þeyturogdeig ...........%.. 000. 0 
1009 — — Annað ............0000 0 0 

— Aðrar: 

9001 — — Upplausnir, þeyturogdeig ............0.0.0... 000... 0... 0 
9009 —— Annars ............20022 0 0
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3907 

3908 

3909 
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1009 
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3001 
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4001 
4009 

5001 
5009 

6001 
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9001 
9009 

1001 
1009 

2001 
2009 

3001 
3009 

4001 
4009 

5001 
5002 
5009 

Pólyacetöl, aðrir polyeterar og epoxíðresín, í frumgerðum; pólykar- 

bónöt, alkyðresín, pólyallylesterar og aðrir pólyesterar, í frum- 

gerðum: 

— Pólyacetöl: 

— — Upplausnir, þeyturogdeig .............%%. 0... 
— — Önnur „2... 
— Aðrir pólyeterar: 
— — Upplausnir, þeyturog deig .............%%% 000... 

—-— Annars ........0... 000 
— Epoxíðresín: 
— — Upplausnir, þeyturogdeig ................0 000... 
— — Önnur ........00. 0. 
— Pólykarbónöt: 

— — Upplausnir, þeyturogdeig ............... 0000... 

— — Önnur ............0. 0... 
— Alkyðresín: 

— — Upplausnir, þeyturog deig ............00000 0000... 

— — Önnur ........0..... 0000 
— Pólyetylentereftalat: 
— — Upplausnir, þeyturogdeig .............%%. 0... 
—— Annað ............0000 00 

— Aðrir pólyesterar: 

— — Ómettaðir ................... rn 

— — Annars: 
—-— — Upplausnir, þeyturogdeig .................. 0000... 

—— — Aðrir ............0000 0 

Pólyamíð í frumgerðum: 

— Pólyamíð-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 eða 6,12: 
— — Upplausnir, þeyturogdeig .................... 00. 

—— Önnur .............. 0. 
— Önnur: 
— — Upplausnir, þeyturogdeig ............0...00. 0000. 

—— AnNNarS ...........00. 00 

Amínó-resín, fenólresín og pólyúretön, í frumgerðum: 

— Úrearesín; tíðúrearesín: 

— — Upplausnir, þeyturog deig ................0000 0000... 

— — Önnur ........0.. 0... 
— Melamínresín: 

— — Upplausnir, þeytur og deig ...............000000 00... 

— — Önnur „.......0.. 00. 
— Önnur aminóresín: 
— -- Upplausnir, þeytur og deig ............0....0. 0000... 

—-— Annars ..........20002 

— Fenólresín: 

— — Upplausnir, þeytur og deig ............0...0.00. 000. 

— — Önnur ........0.. 0. 
— Pólyúretön: 

— — Upplausnir, þeyturogdeig ...............00000 0000... 
— — Blokkir, blásnar og óskornar ................000...0..0... 

— — Önnur ..........00. 000. 

% 

(
=
=
)
 

o
 

(
m
æ
)
 

%



  

15. október 1987 399 Nr. 82 

A E 
% % 

3910 Silíkon í frumgerðum: 

0001 — Upplausnir, þeytur og deig ..............00 000. 0 

0009 — Önnur ..........0..0.0 0000 0 

3911 Jarðolíuresín, kúmarónindenresín, pólyterpen, pólysúlfíð, pólysúlfón 

og aðrar vörur tilgreindar í 3. athugasemd við þennan kafla, í 

frumgerðum, ót.a: 

— Jarðolíuresín, kúmarón-, inden- eða kúmarónindenresín og pólyt- 

erpen: 
1001 — — Upplausnir, þeytur og deig ........0..%%.0. 000. 0 

1009 — — Annað ............0020 00 0 

— Annað: 

9001 — — Upplausnir, þeyturogdeig ............20000000 00. 0 
9009 —— Annars ..........%.220. nn 0 

3912 Sellulósi og kemískar afleiður hans, ót.a., í frumgerðum: 

— Sellulósaacetöt: 

— — Óplestin: 

1101 —— — Upplausnir, þeyturogdeig ................. 0000... nn. 0 

1109 -—-—- Annað.............0000 02 0 

— — Plestin: 

1201 — — — Upplausnir, þeyturogdeig ..........0.0..0. 000. 0 

1209 ——- — Annað .............02 0000 0 

— Sellulósanítröt (þar með talin kollodíum): 
2001 — - Upplausnir, þeytur ogdeig ...............0 000... 0 

2002 — — Kollódíum, kollodíumull og skotbómull.................... 0 

2009 — — Annað .............2 0000 0 

— Sellulósaeterar: 

— — Karboxymetylsellulósi og sölt hans: 
3101 — — — Upplausnir, þeyturogdeig .............0.... 0000... 0 
3109 —-—-— Annað ..........2...0. 0 

— — Aðrir: 

3901 — - — Upplausnir, þeyturogdeig ............0...... 0000... 0 
3909 —-—— Annars ............00 000 0 

— Annað: 

9001 — — Upplausnir, þeyturogdeig ..........00.0..000. 000... 0 
9009 —— Annars ...........0002 000 0 

3913 Náttúrlegar fjölliður (t.d. algínsýra) og umbreyttar náttúrlegar 

fjölliður (t.d. hert próteín, kemískar afleiður náttúrlegs gúmmís), 

ót.a., í frumgerðum: 

1000 — Algínsýra, sölt hennarogesterar .............0...0 0000... 0 

9000 — Aðrar ..........00.. 0000 0 

3914 0000 Jónskiptar að meginstofni úr fjölliðum í nr. 3901—-3913, í frumgerð- 

UM .........00 0 

Il Úrgangur, afklippur og rusl; hálfunnar vörur; 

vörur 

3915 Úrgangur, afklippur og rusl, úr plasti: 

— Úr etylenfjölliðum: 

1001 — — Pólyetylen ...........00.. 000. n rn 0 

1009 — — Annað .............00 0. 9 0 

2000 — Úrstýrenfjölliðum ..............0..0 0000. nn 0 
A 26
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— Úr vinylklóríðfjölliðum: 
3001 — — Pólyvinylklóríð og samfjölliður vinylklóríðs og vinylacetats ... 0 
3009 — — Apfað ...........000000 000 9 0 

— Úr öðru plasti: 
9001 — — Úr fenóplasti, aminóplasti, alkýði og öðrum pólyesterum, 

pólyamíði, apoxíðresínum, silíkoni og öðrum efnum orðnum til 
við fjölþéttingu eða fjölaukningu; úr pólyprópylen, akrylfjöl- 
liðum, metakrylfjölliðum, akrylo-metakryl samfjölliðum og 

pólyvinylacetat ...........0..00000000 000 20 

9002 — — Úr öðrum syntetískum plastefnum en talin eru í nr. 3915.9001 
Og 3915.9003 .........000 0. 0 

9003 — — Úr samfjölliðum vinylklóríðs og vinylacetats ót.a.; úr óplestn- 

um afleiðum sellulósa, hertum próteínum og kemískum af- 

leiðum náttúrlegs gúmmís; úr alginsýru, söltum hennar og 
esterum 0 

9009 —— Annars .............00 000. 20 

3916 Einþáttungar sem hvarvetna eru yfir 1 mm í þvermál, stengur, stafir 

og prófílar, einnig yfirborðsunnið en ekki unnið á annan hátt, úr 

plasti: 

1000 — Úretylenfjölliðum ..................... 0. 9 0 
2000 — Úr vinylklóríðfjölliðum ....................0. 0 9 0 

— Úr öðru plasti: 

— — Úr alkyd og öðrum polyesturum: 
9011 — — — Einþáttungar yfir Í mm. t.o.m.2,5 mm. í þvermál ......... 4 0 
9019 —-—- — Apfað..........0..0000 00. 20 

- — Úr polyamíð: 

9021 — — — Einþáttungar yrir 1 mm.t.o.m.2,5 mm. í þvermál ......... 4 0 

9022 —-— — Stengur úr pólyamíð ...............0......00 0000. 9 0 
9029 —-—— Affað.........0..0... 0000 20 

— — Úr pólyprópylen: 
9031 ——- — Stafir ogprófílar ................00..0.. 00... 9 0 
9039 ——— Anfað..........0.0..0.0%00 0000 20 
9040 — — Úr vúlkanfiber ....................0. 20 0 

9050 — — Úr pólyúretani, epoxyharpixefnum, silíkoni, polyvinylacetati, 

hertu próteini, kemískum afleiðum náttúrlegs gúmmís ....... 20 
9060 — — Úr fenóplasti, amíóplasti, pólystyren og samfjölliðum þess, 

akrylfjölliðum, metakrylfjölliðum, akrylómetakrylsamfjöllið- 

um og öðrum syntetískum plastefnum, ót.a. úr sellulósa ...... 9 0 

9090 —— Annars .......0.)...0000 0 20 
3917 Slöngur, pípur og hosur og tengihlutar til þeirra (t.d. tengi, hné, 

flansar), úr plasti: 

— Gervigarnir (pylsuhólkar) úr hertu próteini eða sellulósaefnum: 

1001 —— Úrsellulósa .................... 9 0 

1002 — — Úrhertu próteini ..........0......... 0. 5 0 
1003 — — Bundnareðafrekarunnar .................00.. 0... 00.. 12 0 
1009 — — Aðrar ........000%... 000 20 

— Slöngur, pípur og hosur, stíft: 
— — Úr etylenfjölliðum: 

2101 — — — Slöngur með sprengiþoli 80 kg/em? eða meira ............. 0 

2102 — — — Prófílar til smíða eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 

fjármálaráðuneytisins ................000 000... 0 

2109 —-—-— Annað .............%% 0. 9 0



15. október 1987 401 Nr. 82 

  

A E 
% % 

— — Úr própylenfjölliðum: 
2201 — — — Slöngur með sprengiþoli 80 kg/em* eða meira ............. 0 

2209 ——- — Annað...........00.%.0 0000 9 0 

— — Úr vinylklóríðfjölliðum: 
2301 — — — Slöngur með sprengiþoli 80 kg/em* eða meira ............. 0 
2302 ——— Prófílar .................0000 000. 0 
2309 —— — Annað ................0 00 9 0 

— — Úr öðru plasti: 

2910 —— — Búið tengjum (fittings) ................0 0000... 9 0 
2921 — — — Slöngur með sprengiþoli 80 kg/em* eða meira ............. 0 

2922 — — — Úr vúlkanfíber ...................00. 0000 nn. 0 
2923 — — — Úr alkyða og öðrum pólyesterum, pólyamíðum, pólyuretan, 

epoxyharpixum, silíkoni, pólyvinylacetati, hertu próteini, og 
afleiðum náttúrlegs gúmmís .................000. 00... 20 

2924 — — — Úr fenóplasti, aminóplasti, pólystyren samfjölliðum vinyl- 

kloríðs og vinylacetats, akrylfjölliðum, metakrylfjölliðum, 

akrylmetakrylsamfjölliðum og öðrum syntetískum plastefn- 

um, ót.a. úr sellulósa ..............00.0 0000. 9 0 

2929 —— - Annars ...........000 0000 20 

— Aðrar slöngur, pípur og hosur: 
— — Sveigjanlegar slöngur, pípur og hosur, með lágmarks sprengi- 

þrýsting við 27,6 MPa: 

3110 — — — Búnartengjum (fittings) .................0 0000. 9 0 
3121 — — — Slöngur með sprengiþoli 80 kg/em* eða meira ............. 0 

3122 — — — Úr alkyði og öðrum pólyesterum, pólyamíðum, pólyúretani, 

epoxyharpixum, silíkoni, pólyvinylacetati, hertu próteíni og 
kemískum afleiðum náttúrlegs gúmmís .................. 20 

3123 — - — Úr fenóplasti, aminóplasti, pólyetylen, pólyproylen, póly- 

styren, samfjölliðum þess, pólyvinylklóríði, samfjölliðum 
vinylklóríðs og vinylacetats, akrylfjölliðum, metakrylsam- 

fjölliðum, akrylómetakrvlsamfjölliðum og öðrum syntetísk- 
um plastefnum; úr sellulósa .............00.000 000... 9 0 

3129 —-— - Aðrar ...........20000.. nn 20 

— — Aðrar, ekki styrktar eða á annan hátt í sambandi við önnur 

efni, án tengihluta: 
3210 ——- — Bræddar eða soðnarsaman ..........00..0.000 0... 9 0 
3221 — — — Slöngur með sprengiþoli 80 kg/em* eða meira ............. 0 

3222 — — — Úr alkyði og öðrum pólyesterum, pólyamíðum, pólyúretani, 

expoxyharpixum, silíkoni, pólyvinylaxetati og afleiðum nátt- 

úrlegs gúmmís ............00.. 000 20 

3223 — — — Úr fenóplasti, aminóplasú, pólyetylen, pólyprópylen, póly- 

styren og samfjölliðum þess, pólyvinylklóríði, samfjölliðum, 

vinylklóríðs og vinylacetats, akrylfjölliðum, metakrylsam- 

fjölliðum, akrylametakrylsamfjölliðum og öðrum syntetísk- 

um plastefnum; úr sellulósa ................00 0. 000... 9 0 

3229 ——— Annars ...........000 00 20 

3300 — — Aðrar, ekki styrktar eða á annan hátt í sambandi við önnur 

efni, með tengihlutum .................00. 0000 9 0 

— — Annars: 
3910 — — — Búnar tengjum (fittings), eðasoðnarsaman .............. 9 0 

3921 — - — Slöngur með sprengiþoli 80 kg/em* eða meira ............. 0
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3922 — — — Úr alkyði og öðrum pólyesterum, pólyamíðum, pólyuretani, 

epoxyharpixefnum, silíkoni, polyvinylaacetati og afleiðum 

náttúrlegs gúmmís ...........0..00 0000 20 

3923 — — — Úr fenóplasti, aminóplasti, polyetylen, polypropylen, poly- 

styren og samfjölliðum þess, polyvinylkloríði, samfjölliðum 
vinylklóríðs og vinylacetats, akrylfjölliðum, metakrylfjöllið- 

um, akrylómetakrylblandfjölliðum og öðrum syntetískum 

plastefnum úr sellulósa ................0 0000. 9 0 
3929 ——- — Annað .........00%%.0000 00 20 
4000 — Tengihlutar ....................000 0 9 0 

3918 Gólfefni úr plasti, einnig sjálflímandi, í rúllum eða sem flísar; 

veggfóður úr plasti, eins og það er skýrgreint í 9. athugasemd við 

þennan kafla: 

— Úr vinylklóríðfjölliðum: 
— — Úr pólyvinylklóríði og samfjölliðum vinylkloríðs: 

1011 — — — Gólf- vegg- og loftklæðning með áprentuðum myndum ..... 15 0 
1012 —— — Gólfflísar ...............0020n 35 
1013 — — — Önnur gólfklæðning sem ekki er rétthyrnd eða ferningslaga 35 

1019 —-—-— Annað ..........02%%0.2 nn 35 
— — Úr öðrum fjölliðum vinylklóríðs: 

1021 — - — Gólf- vegg- og loftklæðning með áprentuðum myndum ..... 15 0 
1022 —— — Gólfflísar ................000. 000. 35 
1023 — — — Önnur gólfklæðning sem ekki er rétthyrnd eða ferningslaga 35 
1029 ——- — Annað ..............20 000 20 

— Úr öðru plasti: 
9001 — — Gólf- vegg- og loftklæðning með áprentuðum myndum ....... 15 0 
9002 — — Önnur gólfklæðning sem ekki er rétthyrnd eða ferningslaga ... 35 

9003 — — Gólfflísar ...............0.000000 0 35 
9004 — — Úr vúlkanfíber, rétthyrnt eða ferningslaga .................. 0 

9009 —— Annað .........0.00.000nnn nn 20 

3919 Sjálflímandi plötur, blöð, filmur, himnur, bönd, ræmur og annað 

flatt, úr plasti, einnig í rúllum : 

— Í rúllum ekki yfir 20 cm að breidd: 
1001 —- — Úr sellulósa, þynnri en0,75 mm .........0.0.0.0... 0... 5 0 
1002 — — Úr öðru syntetísku plasti tilogmeðlmm .................. 5 0 

1003 — — Með áprentuðum myndum ............00 000... 15 0 
1009 —— Annað ............00.2 000 20 

— Annað: 

— — Í rúllum og rétthyrndum örkum: 
9011 — — — Úr sellulósa þynnri en0,75mm .........0.00.0. 0000 00. 5 0 
9012 —-— — Úr vúlkanfíber ...........0..0....... 0000. n rn 0 

9019 — — — Úr syntetísku plasti til og með 1 mm á þykkt .............. 5 0 
— — — Með áprentuðum myndum: 

9021 —— — — Með auglýsingatexta á erlendu máli ................... 0 

9029 ——-—-— Annað ..........0..00 000 15 0 

9030 — - — Vegg- og loftklæðning með rétthyrndrilögun ............. 35 
9040 ——-— Annað ...........%.00 000 20 

— — Annars: 

— — — Með áprentuðum myndum, sem ekki eru einungis auka- 

atriði: 

9051 — — — — Með auglýsingatexta á erlendu máli ................... 0
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9059 ——-— — Annað ...........00000 00 15 0 
9060 — — — Vegg- og lloftklæðning með rétthyrndrilögun ............. 35 

9090 —-—-— Annað ...........%.0000 0 70 

3920 Aðrar plötur, blöð, filmur, himnur og ræmur, úr plasti, ekki með 

holrúmi, styrkingu, lagskiptingu, bakgrunn eða á hliðstæðan hátt í 

sambandi við önnur efni: 

— Úr etylenfjölliðum: 
— — Til og með 1 mm að þykkt: 

1011 —— — Áprentað umbúðaplast fyrir matvæli ..................... 4 0 

1019 ——-— Annað ..........0.0..22 000 5 0 

— — Annað: 

1021 — — — Plötur úr endurunnu pólyetylen, notaðar sem skilrúm í 

gripahús .........0....200 000 0 
1029 ——-— Annars ..........00000222 00 20 

— Úr própylenfjölliðum: 
— — Til og með 1 mm að þykkt: 

2011 —— — Böndttil vélbindingarákössum .....................00.. 0 
2019 —-—-— Annað.............%%% 0000 5 0 

— — Annað: 

2021 — —- — Bönd til vélbindingarákössum ....................0.0.0. 0 
2020 ——— Annars ..........0000.2 20 

— Úr styrenfjölliðum: 

3001 — — Tilog með 1 mm að þykkt ........0.0%%%00 0000. 5 0 
3009 —— Annað ..........%..2200 000 20 

— Úr vinylklóríðfjölliðum: 
—-— Stíft: 

— — — Til og með 1 mm að þykkt: 
4111 ——-—- — Vegg- ogloftklæðning ................. 0000... 35 
4119 —-—-—-— Annað .............0000 00 5 0 

—- — — Annað: 
4121 ——-— — Báraðarplötur ............%%..... 00 0 
4122 ———— Plötur tilmyndmótagerðar ...........0..... 0000... 0 

4123 —-—— — Vegg- ogloftklæðning ...........%.... 0... n nn 35 
4124 — - — — Óbrjótanlegt hlífðarplast í rafsuðuhjálma .............. 0 

4129 —-—-—-— Annars .............0002 00 20 

— — Sveigjanlegt: 
— — — Til og með 1 mm að þykkt: 

4211 ——-— - Vegg- ogloftklæðning .............0..% 00... 000. 35 
4212 —— — — Þynnurtilbókbands ................% 0000... 0 
4213 —-—- — Þakdúkur .............00%0 00... 0 nn 5 0 
4219 ——-—-— Annað ............0002 000 5 0 

- — — Annað: 

4221 ——— — Plötur til myndmótagerðar ........................... 0 
4222 —— — — Plöturtil framleiðslu á vængja- og/eða rennihurðum ..... 20 

4223 ——-—-— Færibönd ...............00.2 000 0 

4224 ——— — Þakdúkur ............0.%%. 00... 0 nn 10 0 
4229 ———— Annars ............002 00 20 

— Úr akrylfjölliðum: 

5100 — — Úr pólymetylmetakryl .......0.0....... 000. 20 
5900 —— Annað ...........%00000 00 20
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— Úr pólykarbónötum, alkyðresínum, pólyallylesterum eða öðrum 
pólyesterum: 

— — Úr pólykarbónötum: 
6101 —— — Tilog með l mmað þykkt .........00.0000 0000... 5 0 

6102 —— — Báraðarplötur ..................000 000... 0 
6109 ——-— Annað .........000000 0000 20 

— — Úr pólyetylenterefþalati: 

6201 — — — Tilogmeð ll mmað þykkt ............20000 0000... 5 0 

6202 ——— Báraðarplötur .................0.0 2000... 0 
6209 —— — Annað ..........00.00 0000 20 

— — Úr ómettuðum pólyesterum: 
6301 — -— — Tilogmeð ll mm að þykkt ..........0.0000 0000. 5 0 

6302 — — — Báraðarplötur ....................0 0000. nr 0 
6309 ——-— Annað ..........0.0000 0000 20 

— — Úr öðrum pólyesterum: 
6901 - — — Tilog með l mm að þykkt ............0.0.0 0000... 5 0 

6902 — —-— Báraðarplötur .................0000 00 0 

6909 ——-— Annað ........2.0.....000 0 20 

— — Úr endurunnum sellulósa eða kemískum afleiðum hans: 

7101 — — — Minna en0.75mm að þykkt .......0.0.00000.0000000 0. 5 0 

7109 ——-— Annað .........00000 0000 20 

7200 — — Úr vúlkanfíber .........0..........0. 0. 0 

— — Úr sellulósaacetati: 

7301 ——- — Minna en0.75mm að þykkt .......00.0000000000 00... 5 0 

1309 ——-— Anfað.........0.%...00 00 20 
— — Úr öðrum afleiðum sellulósa: 

7901 — — — Minna en0.75mmað þykkt ........0...0000 0000. 5 0 
1902 — —— Plöturtilskósólagerðar ................0. 0000... 0 
7909 —- — Afað.......000%.0 00 20 

— Úr öðru plasti: 

— — Úr pólyvinylbútyrali: 

9101 — — — Tilogmeðlmmað þykkt ..........0.0.0.000000 0000. 5 0 

9109 ——— Annað .......0000000 000 20 

— — Úr pólyamíðum: 

9201 —— — Tilogmeð ll mmað þykkt .........00.000 0000... 5 0 

9209 ——- — Annað ..........00.0 000 20 

— — Úr amínóresínum: 

9301 — — — Tilog með 1 mmað þykkt ..........0.0..000. 0000. 5 0 
9309 ——-— Annað .........%%.0000 nr 20 

— — Úr fenólresíni: 

9401 — — — Tilogmeðlmmað þykkt .........0.00000 0000... 5 0 

9409 —— — Annað ..........%%%00 0 20 

— — Úr öðru plasti: 
— — — Til og með 1 mm að þykkt: 

9011 ——-—- — Þakdúkur ............000.0.00 000. 5 0 
9919 ———— ANNarS ...........0000 sn 5 0 

—- — — Annað: 

9921 ——-—— Þakdúkur .............00.0.00 0000 nn sn 10 0 
9022 ——--— Færibönd ...............0.00.0 000 n nn 0 
9929 —-——— Annars ...........%. 0... 20
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3921 Aðrar plötur, blöð, filmur, himnur og ræmur, úr plasti: 

— Úr holplasti: 

1100 — — Úrstyrenfjölliðum ...................0 0. 12 0 
— — Úr vinylklóríðfjölliðum: 

1201 —-—-—- Bárað ...........0000000 0000 0 
1202 — - — Klæðningaefni á íþróttavelli ............................ 15 0 

1203 — — — Einangrunarplötur úr blásnuP.V.C. .................... 15 0 
1209 —- — Afifað .......0.%%%. 0020 20 
1300 - - Úrpólyúretani ............00..00... 0000 12 0 
1400 — — Úr endurunnum sellulósa ..............0.00. 0000... 20 

— — Úr öðru plasti: 
1901 — — — Þéttilistar úr blásnu pólyester ..................00...... 9 0 

1909 —-—— Afnað ...........%00 002 20 

— Annars: 

9001 — — Tilogmeð 1 mmað þykkt ..........%%.%00 0... 5 0 
9002 — - Tvöfaldar þrýstimótaðar plötur ..........2..0.0. 0... 15 0 

9003 — — Báraðar plötur úr fjölliðum vinylklóríðs og pólyesterum ...... 0 
9004 — — Lagskipaðar plötur úr fenóplasti og amínóplasti ............. 9 0 

9005 — — Tilmyndmótagerðar ..................00 0. 0 
9006 — - Áprentuð filma í rúllum framleidd þannig að límt er saman 

sellófan og syntetísk plastfilma ............0... 000... 5 0 

9007 -- — Einangrunarmottur úr pólyetylen ...................000... 0 

9008 — — Presenningsdúkur þakinn P.V.C. á báðum hliðum ........... 9 0 
9009 — — Færibönd ÚrP.V.C. ............0..00 00. 0 
9090 — — Annað ...........200 0000 20 

3922 Baðker, sturtubaðker, handlaugar, skolskálar, salernisskálar, -setur 

og -lok, vatnsgeymar til að skola niður og áþekk hreinlætistæki, úr 

plasti: 

1000 — Baðker, sturtubaðker og handlaugar .............0000....... 80 
2000 — Salerni ogsalernislok ...............0.. 0000 80 

— Annað: 

9001 — — Plasthylki fyrir handþurrkupappír í rúllum, salernispappír og 
sápulög ...........0.. 18 0 

9009 — — Annars .......0..%.20 00 80 
3923 Varningur til flutnings eða pökkunar á vörum, úr plasti; tappar, lok, 

hettur og annar lokunarbúnaður, úr plasti: 

— Box, kassar, öskjur, grindur og áþekkur varningur: 

1001 — — Umbúðakassar að rúmmáli 0.01 meða stærri ............... 12 0 

1002 — — Fiskikassar ...........0...000.00 0 4 0 
1009 —— Annað ...........0.02 000 12 0 

— Sekkir og pokar (þ.m.t. kramarhús): 
— — Úr etylenfjölliðum: 

2101 ——- — Mjólkurumbúðir .............00.00 0000. 0 nr 20 
2102 — — — Burðarpokar með sniðnum eða áfestum handföngum ...... 20 0 
2103 — — — Pokar með viðeigandi áletrun til útflutnings ............... 2 0 

2109 ——— Annað ............000 020 12 0 

— — Úr öðru plasti: 
2901 —— — Mjólkurumbúðir .............0%.2..0 000 n nn 20 
2902 — — — Burðarpokar með sniðnum eða áfestum handföngum ...... 20 0 

2903 — — — Pokar með viðeigandi áletrun til útflutnings ............... 2 0 
2909 ——— Annað.........0.000000 nn 12 0
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3000 — Körfukútar, flöskur, pelar og áþekkur varningur .............. 12 0 

4000 — Spólur, snældur, kefli og áþekkar uppistöður ................. 12 0 

5000 — Tappar, lok, hettur og annar lokunarbúnaður ................. 12 0 

— Annað: 

9001 — — Fiskikörfur oglínubalar ..............0..02. 0000... 4 0 

9002 — — Geymar, ker og önnur ílát með yfir SOlrúmtaki ............. 15 0 
9003 — — Brúsarminnien10l ................ 0000 000 22 0 
9004 —— Vörupallar .................. 0... 4 0 
9009 — — Annars .........00000 000 12 |) 

3924 Borðbúnaður, eldhúsbúnaður, önnur búsáhöld og baðbúnaður, úr 

plasti: 

1000 — Borðbúnaður og eldhúsbúnaður ..............00..... 0000... 22 0 

— Annað: 

9001 — — Hreinlætis- og snyrtitæki ................00 000 80 

9009 — — Annars ............2 0000 22 0 

3925 Smíðavörur til bygginga, úr plasti, ót.a: 

1000 — Geymar, tankar, ker og áþekk ílát með meira en 300lrúmtaki .. 12 0 

2000 — Hurðir, gluggar og karmar til þeirra og þröskuldarídyr ........ 12 0 

— Hlerar, gluggahlerar (þar með talin rimlagluggatjöld) og áþekkar 
vörur og hlutar til þeirra: 

3001 —— Sólargluggatjöld ..................0 0000 18 0 

3009 — — Annað ..........000 nn 70 
— Annað: 

9001 — — Smávarningur til að búa, slá og leggja með dyr, glugga, 

tröppur, veggi eða aðra byggingarhluta, t.d. hnúðar, handföng, 

krókar, knegti, handklæðaslár, rofaplötur og aðrar plötur til 
VEINÁAr ..........00.00 nn 12 0 

9009 — — Annars ............2. 00 12 0 

3926 Aðrar vörur úr plasti og vörur úr efnum í nr. 3901—3914: 

— Skrifstofu- eða skólavarningur: 
1001 — — Bréfa- og skjalabindi, bókabindi, möppur, albúm, bókahlífar 

O.þh. 0 15 0 
1002 — — Stenslar og blöð til fjölföldunar .....................0.0..... 7 
1003 — — Bréfaklemmur .............00. 0. HR 30 

1004 — — Arkir, sérstaklega gataðar til bókagerðar fyrir blinda ........ 7 
1005 — — Plastvara til að binda inn eða hefta saman lausblaðabækur í 

bókbindivélum ...........0.00000 00 0 
1009 — — Annað .......0....000 70 

2000 — Fatnaður og hlutar til hans (þar með taldir hanskar) ........... 16 0 
3000 — Smávarningur til að búa, slá og leggja með ýmsa hluti svo sem 

húsgögn, vagnao.þ.h ...........%%%. 2... nn 12 0 

— Styttur og aðrar vörur til skreytinga: 

4001 — — Smálíkön til kökuskreytinga ................. 00.00.0000. 18 0 
4009 — — Afnað ..........020 000 80 

— Annars: 

9011 — — Skilti, nafnplötur o.þ.h. með lausum ljósgjafa .............. 20 

9012 — — Netjakúlur og netjakúlupokar, nótaflotholt og lóðabelgir ..... 2 0 

9013 — — Úrglös .............0.0.. 0 50 
9014 — — Formsteyptar veggflísar ............0...00 000... 0 
9015 — — Burstahausar ..............00.. 0002... 10 0 

9016 — - Handföng (á hverskonar áhöld) ...................00.00... 0
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9017 
9018 
9019 
9021 
9022 
9023 

9024 
9025 
9026 
9027 
9028 
9029 

9031 
9032 
9033 
9034 
9035 
9036 
9037 
9038 
9039 
9041 
9042 

9043 
9044 
9045 

9046 
9047 
9048 
9049 
9051 
9052 
9053 
9054 
9055 
9056 
9057 
9058 
9059 
9090 

Umgerðir um skuggamyndir ..............0.0.00000 0... 
Merkispjöld og endurskinsmerki ....................0...... 
Vörur, sérstaklega tilskipa,Ót.a. ........00000.0 0000... 

Verkfæri,Ót.a. .............2.0. 0. 

Vörur til hjúkrunar oglækninga ..................0...00... 

Björgunar- og slysavarnartæki, eftir nánari skýrgreiningu og 

ákvörðun fjármálaráðuneytisins .......................... 
Pípu- og vélaþéttingar, smávörur til tækninota,ót.a. ......... 

Tengidósir fyrir raflagnir, pípu- og kapalfestingar ........... 

Boltar, rær, undirlög (skinnur) o.þ.h. .................0..... 
Blómapottar ...........00000 0. 
Múrtappar ............0.00 0 

Öngultaumar úr einþáttungi, yfir 1 mm í þvermál, með lykkju 

eðasigurnöglum .............0.00 0000 000 
Fortjöld, einkum ætluð fyrir iðnaðarinnréttingar ............ 
Sorpílát yfir 501 ............00.20 00 

Verkfæratöskur og önnur áþekk ílát ....................... 

Skiptiandlitshlífar ................00.. 0000... 

Kotlínuhringir ...............0000 0 

Faldaður dúkur ................0. 000... 0 
Færibönd ........0..%%..0 0000 
Bandprjónar ...............0.. 0000 

Girðingastaurar .............0...0 000. 

Merkiskot til notkunar við merkingu á fatnaði .............. 
Skilti og skiptanlegir tölu- og bókstafir og önnur þess háttar 
tákn ..........000000 0 
Myndarammar .............000000 0 
Slaufur, rósir o.þ.h. pakkaskraut ..................0...... 

Vöru- og merkimiðar (þ.m.t. hólkar) einnig áprentað og 
límborið .............. 0000 
Stoppnet ..........00.0 0 

Borðdúkar ...............000000 00 

Girðingarefni úr steyptri plastgrind ....................... 

Standar, þó ekki sölustandar .................00..000000.. 

Fatasnið .........0..0%.200 000 

Möskvateygðar plötur eða steypinet ................0...... 

Dýnuhlífar .............0...0.2 2. 

Spennur á fatnað ..............00000 0. 

Burstabök ............0...0002 00 

Skósmíðaleistar ..............00000 000 

Baðhengi ..............0000 0 
Hylki undir snertilinsur ................ 0000 

Búr, hreiðurkassar, drykkjarker o.þ.h. fyrirdýr ............. 

Anfað ........00.0 0 

(
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40. KAFLI 
Gúmmí og vörur úr því 

Athugasemdir: 
1. Leiði ekki annað af orðalagi tollskrárinnar er með gúmmíi átt við eftirtaldar vörur, einnig 

vúlkaníseraðar eða hertar: Náttúrlegt gúmmí, balata, gúttaperka, guayule, chicle og áþekkar 

náttúrlegar gúmkvoður, syntetískt gúmmí, faktis unnið úr olíum, og þessi efni endurunninn. 

2. Til þessa kafla telst ekki: 
a. 
b. 
c. 
d. 

e. 
f. 

Vörur í flokki XI (spunaefni og spunavörur). 
Skófatnaður og hlutar til hans í 64. kafla. 

Höfuðfatnaður og hlutar til hans (þar með taldar baðhettur) í 65. kafla. 

Vélræn eða rafknúin tæki eða hlutar til þeirra í flokki XVI (þar með taldar hvers konar 

rafmagnsvörur) úr harðgúmmiíi. 
Vörur í 90., 92., 94. eða 96. kafla. 

Vörur í 95. kafla (þó ekki íþróttahanskar og vörur í nr. 4011—4013). 
3. Sem frumgerðir í nr. 4001—-4003 og 4005 teljast eingöngu vörur í neðangreindu ástandi: 

a. 
b. 

Vökvar og deig (þar með talið latex, einnig forvúlkaníserað og aðrar dreifur og upplausnir). 

Blokkir óreglulegrar lögunar, klumpar, ballar, duft, grjón, mylsna og í áþekkri lausri mynd. 

4. Sem syntetískt gúmmí í 1. athugasemd við þennan kafla og í nr. 4002 telst: 

a. Ómettuð syntetísk efni sem með vúlkaníseringu með brennisteini má óumvendanlega breyta í 
ósveigjanleg efni sem við 18—29 *C má teygja í þrefalda upprunalega lengd sína án þess að þau 

slitni og eftir að þau hafa verið teygð í tvöfalda uppruna lengd sína, dragast saman innan fimm 

mínútna þannig að þau verði ekki yfir ein og hálf upphafleg lengd sín. Vegna prófana þessara 

má bæta í efnum sem nauðsynleg eru til þverbindingar, eins og vaka til vúlkaníseringar eða 
hvata; Einnig mega vera til staðar efni eins og kveðið er á um í 2. og 3.tölulið b-liðar 5. 
athugasemdar. Þó mega ekki vera til staðar nein efni sem ekki eru nauðsynleg til 
þverbindingar, eins og þynnir, mýkiefni og fylliefni. 

. Tíóplast (TM). 

. Náttúrlegt gúmmí ummyndað með ágræðslu eða blöndun við plastefni, affjölliðað náttúrlegt 
gúmmí og blöndur af ómettuðum syntetískum efnum með mettuðum syntetískum háfjölliðum, 
enda uppfylli allar framangreindar vörur þau skilyrði varðandi vúlkaníseringu, teygjanleika og 
samdráttarhæfni sem um getur í a-lið að ofan. 

. Til nr. 4001 og 4002 telst ekki gúmmí eða gúmmíblöndur sem hafa verið blandaðar, fyrir eða 

eftir storknun, með: 

1. vúlkaníserandi efnum, hvötum, lötum eða vökum (þó ekki íblöndunarefnum til framleiðslu 

á forvúlkaníseruðu gúmmílatexi); 
2. dreifulitum eða öðrum litarefnum, þó ekki efnum sem eingöngu er bætt í til auðkenningar; 

3. mýkiefnum eða þynnum (nema jarðolíu þegar um er að ræða olíuþynnt gúmmí), fyllum, 
styrkingarefnum, lífrænum leysiefnum eða hvaða öðrum efnum en þeim sem leyfð eru 

samkvæmt b-lið. 
. Þrátt fyrir að neðangreind efni sé að finna í gúmmíi eða gúmmíblöndum hefur það ekki áhrif á 

flokkun þess í nr. 4001 eða 4002, eftir því sem við á, enda haldi slíkt gúmmí eða gúmmíblöndur 

megineinkennum sínum sem hráefni: 

1. Ýruefni (emulsifiers) eða hrindiefni (anti-tack agents). 
2. Smáskammtar af leysiefnum úr ýruefnum. 
3. Mjög litlir skammtar af eftirfarandi: Hitanæm efni (venjulega til að fá hitanæmt gúmmií- 

latex), bakskauts-yfirborðsvirkt efni (venjulega til að fá raf-jákvætt gúmmílatex), mótoxari 

(anti-oxidant), hleypiefni, myljuefni, frostvari, mettiefni, varnarefni, varðveisluefni, 

seigjustýriefni eða áþekk íbætiefni til sérstakra nota. 
6. Sem úrgangur, afskurður og rusl í nr. 4004 telst gúmmíúrgangur, -fráskurður og -rusl frá 

framleiðslu eða vinnslu úr gúmmíi og gúmmívörum sem öldungis er ónothæft sem slíkt vegna 

skurðar, slits eða af öðrum ástæðum. 

7. Þráður að öllu leyti úr vúlkaníseruðu gúmmíi með hvers konar þverskurðarmáli yfir 5 mm flokkast 

sem ræma, stöng eða prófíll í nr. 4008.
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8. Til nr. 4010 teljast belti eða reimar fyrir færibönd eða drifbúnað úr spunadúk sem er 
gegndreyptur, húðaður, hjúpaður eða lagskipaður með gúmmíi, eða úr spunagarni eða spuna- 

snúru, gegndreypt, húðað, hjúpað eða klætt gúmmíi. 

9. Sem plötur, blöð og ræmur í nr. 4001, 4002, 4003, 4005 og 4008 teljast einungis plötur, blöð og 
ræmur og blokkir reglulegt að lögun, óskorið eða aðeins skorið í rétthyrnda lögun (þar með talið 
ferningslaga), einnig að gerð sem tilbúnar vörur, og einnig áprentað eða yfirborðsunnið á annan 
hátt, en ekki skorið í aðra lögun eða frekar unnið. 

Sem stengur og prófílar í nr. 4008 teljast einungis slíkar vörur, einnig skornar í lengdir eða 
yfirborðsunnar en ekki unnar á annan hátt. 

  

4001 

1000 

2100 
2200 
2900 
3000 

4002 

1100 
1900 
2000 

3100 
3900 

4100 
4900 

5100 
5900 
6000 
7000 
8000 

9100 
9900 

4003 0000 
4004 0000 

Náttúrlegt gúmmí, balata, gúttaperka, guayule, chicle og áþekkar 

náttúrlegar gúmkvoður, í frumgerðum eða í plötum, blöðum eða 
ræmum: 

— Náttúrlegt gúmmiílatex, einnig forvúlkaníserað ................ 
— Náttúrlegt gúmmí í annarri mynd: 

—-— Skyggðblöð ..........0......0..0. 0000 

— — Tæknilega skilgreint náttúrlegt gúmmí (TSNR) ............. 
- — Annað ...........0.0.000 0. 

— Balata, gúttaperka, guayule, chicle og áþekkar náttúrlegar gúm- 

kvoður .............000. 
Syntetískt gúmmí og faktis fengið úr olíum, í frumgerðum eða í 

plötum, blöðum eða ræmum; hvers konar blöndur vara í nr. 4001 við 

hvaða vöru sem er í þessum vörulið, í frumgerðum eða í plötum, 

blöðum eða ræmum: 

- Styren-bútadíen gúmmí (SBR); karboxyl styrenbútadíen gúmmí 
(XSBR): 

- — Anfað ............0.. 000 

— Bútadíen gúmmí (BR) ...........%..0.0. 0000. n 
— Ísóbúten-ísópren (bútýl) gúmmí (TIR): haló-ísóbúten-ísópren 

gúmmí (CIIR eða BIIR): 

— — Ísóbúten-ísópren (bútyl) gúmmí (IIR) .............0.0.0..... 
- — Anað ..........0... 0... 

—— Latex ........0.0...... 

—— Affað ............ 0. 

—— Latex ..............0.. 

—— Annað ...........0... 0 

— Ísópren gúmmí (IR) .................0 00 
— Etylen-própylen-ótengtdíen gúmmí (EPDM) ................. 

— Hvers konar blöndur vara í nr. 4001 við hvaða vöru sem er í 

þessum Vörulið ............0....00.. 00. 
— Annað: 

— — Latex ........0........ 0 

Endurunnið gúmmí, í frumgerðum eða í plötum, blöðum eða ræmum 

Urgangur, afskurður og rusl úr gúmmíi (þó ekki harðgúmmíi) og 

duft og korn úr því ...............0..0.0 0. 
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4005 

4006 

4007 
4008 

4009 

1000 
2000 

9100 
9900 

1000 

9011 
9012 
9013 
9014 
9015 
9019 
9090 
0000 

1101 
1109 
1900 

2101 
2109 
2900 

1000 

2001 
2009 

3001 
3009 

4001 
4009 

5001 
5009 

Blandað (compounded) gúmmí, óvúlkaníserað, í frumgerðum eða í 

plötum, blöðum eða ræmum: 

— Blandað með kolefnissvertu eða kísil ...........0..00..0.0.. 
— Lausnir, dreifur, þó ekki í nr. 4005.1000 ..............0...... 

— Annað: 
— — Plötur, blöð oogræmur ................. 0... 
—— Annars .........0.0000 0 

Annað form (t.d. stengur, pípur og prófílar) og vörur (t.d. skífur og 

hringir), úr óvúlkaníseruðu gúmmíi: 

— „Camel-back“ — ræmur til sólunar á gúmmíhjólbörðum ......... 

— Annað: 

— — Úr balata, guttaperka og áþekkum náttúrlegum gúmkvoðum, 

óvúlkaníseruðum: 

—-— — Þræðirogsnúrur ...............00..0 nun nn 
—— — Stengurogprófílar ........0.0.0.0.0..0. 00... 

—-—— Vélreimarogfæribönd ...............0000 0000 0000. 
— — — Þéttingar og mótaðir þéttilistar ......................... 

—— — Vörurtiltækninota ................0. 0000 
—— — Annað ..........000% 000 

—— ANNArS .........00 00. 

Þræðir og snúrur úr vúlkaníseruðu gúmmíi ..................... 

Plötur, blöð, ræmur, stengur og prófílar, úr vúlkaníseruðu gúmmíi, 

þó ekki harðgúmmiíi: 

— Úr holgúmmíi: 
— — Plötur, blöð og ræmur: 
—-— Plöturogþynnur .......0..0.0%00 0000 nnn enn 

—— Bönd ...........0. 000. 

— — Aflað .........0. 000 
— Úr öðru en holgúmmiíi: 
— — Plötur, blöð og ræmur: 

— — — Gólfdúkur ..............000 000 000 nn 

— — — Affað.......... 0000 

— — Annað ...........00 00 

Slöngur, pípur og hosur, úr vúlkaníseruðu gúmmíi, þó ekki harð- 

gúmmíi, með eða án tengihluta (t.d. tengi, hné, múffur): 

— Ekki styrkt eða á annan hátt í sambandi við önnur efni, án 

tenpihluta ...........%..0000 0 rðr 

— Styrkt eða á annan hátt í sambandi við málm eingöngu, án 

tengihluta: 
— — Með sprengiþoli 50 kg/em? eða meira ..........0...00. 00... 

— — Annað ..........0000 00 

— Styrkt eða á annan hátt í sambandi við spunaefni eingöngu, án 

tengihluta: 

— — Með sprengiþoli 50 kg/em? eða meira ........0.%..00.0 00... 

—— Annað ..........0.000n 0 

— Styrkt eða á annan hátt í sambandi við önnur efni, án tengihluta: 

— — Með sprengiþoli 50 kg/em? eða meira ......0...0..000. 00... 

— — Anfað .........0000 0000 

— Með tengihlutum: 
— — Með sprengiþoli 50 kg/em? eða meira ...............0.0.000. 

— — Annað ...........%.0 00. 
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4010 Belti eða reimar fyrir færibönd eða drifbúnað, úr vúlkaníseruðu 

gúmmíi: 

1000 — Með trapisulaga þverskurði (V-belti og V- reimar) ............. 0 
— Annað: 

9100 —— Yfir 20cmaðbreidd .................000 0000 0 

9900 — — Annars ................ s.s 0 

4011 Nýir lofthjólbarðar, úr gúmmíi: 

1000 — Fyrir bifreiðar (þar með taldir skutbílar og kappakstursbílar) .... 10 
2000 — Fyrir almenningsvagna og vörubifreiðar ...................... 10 

3000 — Fyrirflugvélar ...................0000 0200 0 

4000 — Fyrirbifhjól ...............0000 0220 10 
5000 — Fyrir reiðhjól ............0000000 0000. 10 

— Aðrir: 

9100 — „Síldarbeins-teinótt“ eða með áþekku mynstri .............. 10 

9900 — — Annars ............00020 00 10 

4012 Sólaðir eða notaðir lofthjólbarðar úr gúmmíi; gegnheilir eða púða- 

hjólbarðar, skiptanlegir hjólbarðaslitfletir og -felgubönd, úr gúmmíi: 

1000 — Sólaðir hjólbarðar ...............2.2. 0000 10 
2000 — Notaðir lofthjólbarðar ...............%%00 0... 10 
9000 — Annað ..............20002 00 10 

4013 Hjólbarðaslöngur, úr gúmmíi: 

1000 — Fyrir bifreiðar (þar með taldir skutbílar og kappakstursbílar), 
almenningsvagna eða vörubifreiðar ..........0...0..000000.. 10 

2000 — Fyrir reiðhjól ...........2....000 0020 10 
9000 — Aðrar ...........000000 0 10 

4014 Vörur til heilsuverndar eða lækninga (þar með taldar túttur) úr 

vúlkaníseruðu gúmmíi, þó ekki harðgúmmíi, einnig með tengihlutum 

úr harðgúmmíi : 

1000 — Smokkar .............022 0000. 35 
9000 — Aðrar ...........00000 00 35 

4015 Fatnaður og hlutar til hans (þar með taldir hanskar), til hvers konar 

nota, úr vúlkaníseruðu gúmmíi, þó ekki harðgúmmiíi: 

— Hanskar: 

1100 — — Tilskurðlækninga ...............0.. 000... 0 16 0 

1900 —— Aðrir ..............2 0000 16 0 
— Annað: 

9001 — — Kafarabúningar .................0.. 0000. 000 20 

9002 — — Röntgenklæðnaður með blýinnleggi ....................... 35 

9009 —— Annars ............00000 000 16 0 

4016 Aðrar vörur úr vúlkaníseruðu gúmmíi, þó ekki harðgúmmiíi: 

— Úr holgúmmíi: 
1001 — — Þéttingar og mótaðir þéttilistar ........................... 0 

1002 — — Tiltækninota ................00.00 000 0 

1009 —— Annað ............00.2 000 70 

— Aðrar: 

9100 — — Gólfábreiður og mottur ............0.0000000 0000. 70 
9200 — — Strokleður ................0.. 0000. 70 

9300 — — Þéttingar, skinnur og annað þétti ...........00.000.....0... 0 
— — Báta- eða bryggjufríholt, einnig uppblásanleg: 

9401 —— — Bryggjufríholt .................0. 0000 15 0
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9402 — — — Gúmmíprófílar til notkunar sem hlífðarbúnaður á bryggjuþil 15 0 

9409 —— — Annað.............00000 0 25 

— — Aðrar uppblásanlegar vörur: 
9501 — — — Björgunartæki eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjár- 

málaráðuneytisins ...........00...0000 000 0 

9509 ——— Annað..........000000 0000 r rr 70 
— — Annars: 

9911 — — — Botnrúllur (bobbningar) og trollpokahlífar ............... 2 0 
9912 — — — Björgunartæki eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjár- 

málaráðuneytisins .............2.000000l 0 
9913 —— — Burstahausar ....................00 00 10 0 
9914 —— — Vörurtiltækninota ..............0000 0... nn 0 
9915 ——— Verkfæri,óÓt.a. .............000.00 00 s nr 0 

9916 — — — Vörur, sérstaklegatilskipa ............................. 25 
9917 —— — Hurðir...........2...00 000 0nnnð 30 
9918 —— — Tapparoghettur ...............0000 000 000 nn 12 0 
9919 — — — Hlutar og fylgihlutar tilbarnavagna ...................... 40 

9921 — — — Hlutar og fylgihlutar til tækja í nr. 8601-8606, 8608 og 8713 0 
9922 — — — Hlutar og fylgihlutar til ökutækja í nr. 8701-8705 .......... 35 
9923 — — — Hlutar og fylgihlutar tilökutækjaínr. 8709 ............... 18 
9924 — — — Hlutar og fylgihlutar tilökutækjaínr.8710 ............... 45 

9925 — — — Hlutar og fylgihlutar til ökutækja í nr. 8711 og8712 ........ 80 
9926 — — — Hlutar og fylgihlutar til ökutækja í nr. 8716.2000 og 

8716.3101 ...........000000 0000 2 
9927 — — — Hlutar og fylgihlutar til annarra ökutækja í nr. 8716 ........ 35 

9928 — — — Hlutar og fylgitæki til þyrla og flugvélaínr.8802 .......... 0 
9929 — — — Hlutar og fylgihlutar til annarra tækja í 88. kafla ........... 0 
9931 — — — Gúmmíböndtilumbúða ............0.0...00 0000... 00... 12 0 
9939 —— — Annað............0000 000 70 

4017 Harðgúmmií (t.d. ebónít) í öllum myndum, einnig úrgangur og rusl; 

vörur úr harðgúmmíi: 

0001 — Tillækninga og hjúkrunar ...............00 0000... 35 
0002 — Aðrar fullbúnar vörur úr harðgúmmíi ........................ 70 
0009 — Annað ............0. 0. 0
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FLOKKUR Vill 

Óunnar húðir og skinn, leður, loðskinn og vörur úr þeim; 

reiðtygi og aktygi; ferðabúnaður, handtöskur og áþekkar 

hirslur; vörur úr dýraþörmum (þó ekki silkiormaþörmum) 

41. KAFLI 

Óunnar húðir og skinn (þó ekki loðskinn) og leður 
Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 
a. Afklippur eða áþekkur úrgangur úr óunnum húðum eða skinnum (nr. 0511). 

Nr. 82 

b. Fuglshamir eða hlutar af fuglshömum með tilheyrandi fjöðrum eða dún í nr. 0505 eða 6701. 
c. Húðir eða skinn, með hárum eða ull, óunnið, sútað eða verkað (43. kafli). Til 41. kafla teljast 

þó óunnar húðir og skinn, með hárum eða ull, af nautgripum (þar með taldir vísundar), af 
dýrum af hrossaætt, af sauðfé (þó ekki astrakan, breiðdindla, karakúl, persían og áþekk 
lambaskinn, indversk, kínversk, mongólsk eða tíbesk lambaskinn), af geitum og kiðlingum (þó 
ekki vemensk, mongólsk, og tíbesk geita- og kiðlingaskinn), af svínum (þar með talin 

moskussvín), gemsum, gasellum, hreindýrum, elgum, dádýrum, krónhjörtum og hundum. 

2. Hvarvetna í tollskránni er með samsettu leðri einungis átt við vörur þær sem nefndar eru í nr. 4111. 

  

4101 

1000 

2101 
2109 
2200 
2900 

3001 
3009 

4001 
4009 

4102 

1001 
1002 
1003 
1009 

Óunnar húðir og skinn af dýrum nautgripa- eða hrossaættar (nýtt, 

eða saltað, þurrkað, kalkað, pæklað eða varið skemmdum á annan 

hátt til geymslu, en ekki sútað, verkað sem bókfell eða frekar unnið), 

einnig afhárað eða klofið: 

— Heilar húðir eða skinn af nautgripum, hvert skinn ekki yfir 8 kg 
að þyngd eftir einfalda þurrkun, 10 kg þurrsaltað eða 14 kg nýtt, 
blautsaltað eða varið skemmdum á annan hátt ................ 

— Aðrar húðir og skinn af nautgripum, nýtt eða blautsaltað: 
— — Heilar: 

— — — Nautshúðir í botnvörpur ................00. 0000. 

-— — Affað...........0000 0000 
—-— Bak-oglendastykki .............0.0%. 00. 0n nn 
—— Annars ...........002 000 

— Aðrar húðir og skinn af nautgripum varið skemmdum á annan 

hátt: 

— — Nautshúðir í botnvörpur, óunnar en saltaðar og blásteinslitaðar 

—— Annars ..........2..000 000 

— Húðir og skinn af dýrum hrossaættar: 

—— Hrosshúðir .................000. 000 

—- — Annað .........%.0000 0 

Óunnin skinn af sauðfé (nýtt, eða saltað, þurrkað, kalkað, pæklað 

eða varið skemmdum á annan hátt, en ekki sútað, verkað sem bókfell 

eða frekar unnið), einnig með ull eða klofið, þó ekki það sem undan 

er skilið samkvæmt c-lið 1. athugasemdar við þennan kafla: 

— Með ull: 

—— Gærursaltaðar ................0...00 0000 

— — Gærusneplar saltaðir ...............0...00. 0000 

— — Gærusneplar þurrkaðir ................0.00 0... 
— — Affað ...........00. 
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— Án ullar: 

2100 — — Pæklað .............0.....0 00 5 0 

— — Annað: 

2901 — — — Gærur afullaðar og saltaðar ..........0.0.0.00..00. 0000... 5 0 

2909 —— — AnNAarS ..........000 00 n rr 5 0 

4103 Aðrar óunnar húðir og skinn (nýtt, eða saltað, þurrkað, kalkað, 

pæklað eða varið skemmdum á annan hátt, en ekki sútað, verkað 

sem bókfell eða frekar unnið), einnig afhárað eða klofið, þó ekki það 

sem undan er skilið samkvæmt b- eða c-lið 1. athugasemdar við 

þennan kafla: 

— Af geitum eða kiðlingum: 

1001 — — Geitaskinnsöltuð ...........0.0020 0000. 5 0 

1002 — — Geitaskinnhert ...........000.. 02... nn 5 0 

1009 —— Annað ............0000 0000 5 0 

2000 — Afskriðdýrum ............... 0000 e nan 5 0 

— Annars: 

9001 — — Úrgangsgærur ................0. 0000. 5 0 

9002 — — Hreindýrahúðir saltaðar ............0%0..0.0 00... 0... 5 0 

9003 — — Hreindýraskinnhert ............0...2000 0000 nn nn. 5 0 

9004 — — Selskinn söltuð .............0%.%. 0. ann 5 0 

9005 —— Selskinnhert ...........2200000 nun 5 0 
9009 —— Annað ...........0%.00nn nn 5 0 

4104 Leður úr nautgripa- eða hrosshúðum, án hára, þó ekki leður í nr. 

4108 eða 4109: 
1000 — Leður úr heilli nautgripahúð, ekki meira en 28 ferfet (2,6 m') að 

Stærð ..........0.00 nn 7 0 
— Annað leður úr nautgripa- eða hrosshúð, sútað eða endursútað 

en ekki frekar unnið, einnig klofið: 
— — Nautgripaleður, forsútað með jurtaefnum: 

2101 — — Kálfsleður ................. 000. 7 0 

2109 —— Annars ............0.0 00. 0 

— — Nautgripaleður, forsútað á annan hátt: 

2201 -— — Kálfsleður ...............0.. 0000 n 0 7 0 

2209 —— — Anfað.............00 0 0 

— — Annars: 

2901 — -— — Kálfsleður ..................00 0000 7 0 

2909 — — — Annað ..........0.. s.s 0 

— Annað nautgripa- eða hrossaleður, verkað sem bókfell eða unnið 

eftir sútun: 
— — Óklofið og ysta klofningslag: 

3101 — - — Kálfsleður ................00 000. 7 0 

3109 ——- — Annað ...........2.0n sr 0 

— — Annars: 

3901 — — — Kálfsleður ................... 00. 7 0 

3909 —— — Annað ...............2n sr 0 

4105 Leður úr sauðfjárskinnum, án ullar þó ekki leður í nr. 4108 eða 

4109: 

— Sútað eða endursútað en ekki frekar unnið, einnig klofið: 

1100 — — Forsútað með jurtaefnum ..............%.0 00... ann 5 0 

1200 — — Forsútað á annanhátt ..............0.0..0 0000. nn 5 0 

1900 —— Annað ................ s.s 5 0
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2000 — Verkað sem bókfell eða unnið eftir sútun ..................... ) 0 

4106 Leður úr geita- og kiðlingaskinnum, án hára, þó ekki leður í nr. 4108 

eða 4109: 

— Sútað eða endursútað en ekki frekar unnið, einnig klofið: 

1100 — — Forsútað með jurtaefnum ..............0. 000. ðð nn 5 0 
1200 — — Forsútað á annan hátt ...............0.. 000. n nn 5 0 

1900 —— Annað .............. 000 5 0 

2000 — Verkað sem bókfell eða unnið eftir sútun ..................... 5 0 

4107 Annað dýraleður, án hára, þó ekki leður í nr. 4108 eða 4109: 

1000 — Afsvínum...........0.. 0000 5 0 

— Af skriðdýrum: 

2100 — — Forsútað með jurta€fnum ..........0.0.0. 0000 n nn 5 0 
2900 — - Annað ...........20000 0000 5 0 

— Af öðrum dýrum: 
9001 — — Fiskroðfryst ...........0...000 0000... 5 0 
9002 — — Fiskroðsöltuð ..........0...00. 0000 5 0 

9003 — — Fiskroðsútuð .............0.. 00... 5 0 

9009 —— Annað ...........0.0 0000 5 0 

4108 0000 Þvottaskinn (þar með talið hvítt þvottaskinn) .................... 14 
4109 0000 Lakkleður og lagskipað lakkleður; málmhúðað leður ............. 0 

4110 0000 Afklippur og annar úrgangur leðurs eða samsetts leðurs, óhæft til 

framleiðslu á leðurvörum; leðurdust, leðurduft og leðurmjöl ...... 5 0 

4111 0000 Samsett leður að meginstofni úr leðri eða leðurtrefjum, í spjöldum, 

blöðum eða ræmum, einnig írúllum ........................... 0 

A 27
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42. KAFLI 

Vörur úr leðri; reiðtygi og aktygi; ferðabúnaður, handtöskur og áþekkar hirslur; vörur 
úr dýraþörmum (þó ekki silkiormaþörmum) 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Dauðhreinsað girni til læknisaðgerða eða áþekkt dauðhreinsað seymi (nr. 3006). 

b. Fatnaður og hlutir sem honum heyra til (þó ekki hanskar), fóðrað með loðskinni eða 

loðskinnsgervi eða með loðskinni eða loðskinnsgervi á ytra byrði, þó ekki aðeins sem leggingar 

til skrauts (nr. 4303 eða 4304). 
c. Uppsettar vörur úr neti (nr. 5608). 

d. Vörur í 64. kafla. 

e. Höfuðfatnaður eða hlutar til hans í 65. kafla. 
f. Svipur, keyri eða aðrar vörur í nr. 6602. 
g. Ermahnappar, armbönd eða glysvarningur (nr. 7117). 
h. Búnaður eða leggingar til skrauts á aktygi, eins og ístað, mél, skildir og sylgjur, framvísað 

aðskildu (venjulega flokkur XV). 
ij. Strengir, skinn fyrir trumbur eða þess háttar eða aðrir hljóðfærahlutar (nr. 9209). 
k. Vörur í 94. kafla (t.d. húsgögn, lampar og ljósabúnaður). 

Il. Vörur í 95. kafla (t.d. leikföng, leikspil, íþróttabúnaður). 
m. Hnappar, þrýstitölur, smellur, smelluhnappar, hnappamót eða önnur efni og hlutar til þessara 

vara, hnappaefni, í nr. 9801 eða 71. kafla. 

2. Auk þess sem leiðir af 1. athugasemd hér að framan tekur nr. 4202 ekki til eftirfarandi: 

a. Skjóður úr plastþynnum, einnig áprentaðar, með höldum, ekki hannaðar til lengri nota (nr. 

3923). 
b. Vörur úr fléttiefnum (nr. 4602). 
c. Vörur úr góðmálmi, málmi klæddum góðmálmi, náttúrlegum eða ræktuðum perlum eða 

eðalsteinum eða hálfeðalsteinum (náttúrlegum, syntetískum eða endurgerðum) (71. kafli). 
3. Sem fatnaður og fylgihluti í nr. 4203 teljast m.a. hanskar (þar með taldir íþróttahanskar), svuntur 

og önnur hlífðarföt, axlabönd, belti, axlarólar og armbönd, þó ekki úrarmbönd (nr. 9113). 
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4201 Reiðtygi og aktygi fyrir hvers konar dýr (þar með talið dráttarólar, 

ólar, hnéhlífar, mýli, söðulklæði, hnakktöskur, hundaklæði og þess 

háttar), úr hvers konar efni: 

0001 — Reiðtygiogaktygi ...........0.....20 0000 18 ð) 
0009 — Annað .............00.00 rr 18 0 

4202 Ferðakoffort, ferðatöskur, snyrtitöskur, skjalatöskur, skjalaveski, 

skólatöskur, gleraugnahulstur, sjónaukahylki, myndavélatöskur, 

hljóðfæratöskur, byssuhylki, byssuhulstur og áþekkar vörur; ferða- 

skjóður, snyrtiveski, bakpokar, handtöskur, innkaupatöskur, veski, 

pyngjur, kortaveski, vindlingaveski, tóbakspungar, verkfæratöskur, 

íþróttatöskur, flöskuhylki, skartgripaskrín, púðurdósir, hnífapara- 

öskjur og áþekkar vörur, úr leðri eða samsettu leðri, plastþynnum, 

spunaefni, vúlkaníseruðum trefjum eða pappa eða að öllu leyti eða 

aðallega hjúpað slíkum efnum: 

— Ferðakoffort, ferðatöskur, snyrtitöskur, skjalatöskur, skjala- 

veski, skólatöskur, og áþekkar vörur: 

1100 — — Með ytra byrði úr leðri, samsettu leðri eða lakkleðri ......... 20 0 

— — Með ytra byrði úr plasti eða spunaefni: 
1201 — — — Úrprjónuðu eða hekluðu spunaefni ..................... 16 0
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1209 -—-— Annað..........000%0 0000 0 nr 20 0 

— — Annað 
1901 — — — Úrtrjáviði, járni eða stáli, kopar, nikkli, áli og úr plasti öðru 

en plastþynnum eða vúlkanfíber ........................ 70 

1902 —-—— Úrsinki ................... 0000 35 
1909 ——-— Annars .......0..0%20..0000 0 20 0 

— Handtöskur, einnig með axlaról, þ.m.t. höldulausar: 

2100 — — Með ytra byrði úr leðri, samsettu leðri eða lakkleðri ......... 20 0 

— — Með ytra byrði úr plastþynnu eða spunaefni: 
2201 — — — Úrprjónuðu eða hekluðu spunaefni ..................... 16 0 

2209 —-—-— Aðrar ................2020 20 0 
2900 —— Aðrar .............000 0000 20 0 

— Vörur sem venjulega eru bornar í vasa eða handtösku: 
3100 — — Með ytra byrði úr leðri, samsettu leðri eða lakkleðri ......... 20 0 

— — Með ytra byrði úr plastþynnu eða spunaefni: 

3201 — — — Úrprjónuðu eða hekluðu spunaefni ..................... 16 0 
3209 —-—-— Aðrar ..............00000 20 0 

— — Aðrar: 
3901 — - — Að stofni til úr tjáviði, járni og stáli, kopar, nikkli, áli og úr 

plasti, öðru en plastþynnum eða vúlkanfiber .............. 20 0 

3902 — — — Að stofni til úr efnum sem teljast til nr. 9601 og 9602 ....... 70 
3903 —-—- — Aðstofnitilúrsinki..................0000 0. 35 

3909 ——— Annars ............000000 0 20 0 

— Annað: 

9100 — — Með ytra byrði úr leðri, samsettu leðri eðalakkleðri ......... 20 0 
— — Með ytra byrði úr plastþynnu eða spunefni: 

9201 — — — Úrprjónuðu eða hekluðu spunaefni ..................... 16 0 
9202 — — — Úr hnýttu spunaefniogúrnetdúk ....................... 18 0 
9209 ——— Annað............0%% 000 rr rr 20 0 

—- — Annars: 

9901 — — — Að stofni til úr tjáviði, járni og stáli, kopar, nikkli, áli og úr 
plasti, öðru en plastþynnum eða vúlkanfiber .............. 20 0 

9902 — — — Að stofni til úr efnum sem teljast til nr. 9601 og 9602 ....... 70 

9903 — — — Aðstofnitilúrsinki...................... 0. 35 
9909 ——— Annað .............20000n 20 0 

4203 Fatnaður og fylgihlutir, úr leðri eða samsettu leðri: 

— Fatnaður: 

1001 — — Hlífðarsvuntur og hlífðarermar ........................... 0 

1009 —— Annar ...........20000 000 16 0 

— Hanskar, belgvettlingar og vettlingar: 

2100 — — Sérstaklega hannaðir til nota í íþróttum .................... 16 0 
— — Aðrir: 

2901 —— — Röntgenhanskar .................00.0 0000. 35 

2902 —— — Rafsuðuhanskar ....................0000 0. 0 

2909 ——-— Annars ...........000.220 00 16 0 

3000 — Beltiogaxlarólar ..............0.0...000 0000. 16 0 
4000 — Aðrir hlutartilfatnaðar ...............00.. 000... 16 0 

4204 0000 Vörur úr leðri eða samsettu leðri til notkunar í vélbúnaði eða 

vélrænum tækjum eða annarra tækninota ....................... 10 0 

4205 Aðrar vörur úr leðri eða samsettu leðri: 

0001 — Leðurrendur til skógerðar, sem bera það með sér að þær séu 

sérstaklega unnar tilþess ..............0.0000 000. 0
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0002 — Handföng ..............000...2 0000 0 

0003 — Vörurtillækninga ............0.....0 00 0000 35 
0004 — Tilsniðið áklæði .............0.0..%..00 000 18 0 
0005 — Skóreimar .................0000 000 15 
0009 — Annars ..........0..200.0.n nn 65 

4206 Vörur úr þörmum (þó ekki silkiormaþörmum), gullsláttarhimnum, 

blöðrum eða sinum: 
1000 — Girniúrþörmum ..............000 2000 4 0 

9000 — Aðrar ...........0.. 0. 65
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43. KAFLI 
Loðskinn og loðskinnsgervi; framleiðsla úr þeim 

Athugasemdir: 
1. Hvarvetna í tollskránni er með loðskinnum, þó ekki óunnum loðskinnum í nr. 4301, átt við hvers 

konar dýrahúðir eða dýraskinn sem hafa verið sútuð eða verkuð með hárum á. 

2. Til þessa kafla telst ekki: 

Fuglshamir eða hlutar af fuglshömum með tilheyrandi fjöðrum eða dún (nr. 0505 eða 6701). 
Óunnar húðir eða skinn, með hárum á, í 41. kafla (sbr. c-lið 1. athugasemdar við þann kafla). 

Hanskar úr leðri og loðskinni eða úr leðri og loðskinnsgervi (nr. 4203). 

Vörur í 64. kafla. 

Höfuðfatnaður eða hlutar til hans í 65. kafla. 

Vörur í 95. kafla (t.d. leikföng, leikspil, íþróttabúnaður). 
3. Nr. 4303 tekur til loðskinna og hluta af þeim, samsett og bætt við öðrum efnum, og loðskinna og 

hluta af þeim, saumað saman sem fatnaður eða hlutar eða fylgihlutir fatnaðar eða í formi annarra 

vara. 
4. Fatnaður og fylgihlutir (þó ekki það sem frávísað er í 2. athugasemd), fóðrað með loðskinni eða 

loðskinnssgervi, eða með loðskinni eða loðskinnsgervi á ytra byrði, þó ekki aðeins sem leggingar 

til skrauts, skal flokkað í nr. 4303 eða 4304 eftir atvikum. 

5. Hvarvetna í tollskránni er með loðskinnsgervi átt við sérhverja eftirlíkingu loðskinns úr ull, hári 

eða öðrum trefjum sem eru límdar eða saumaðar á leður, ofinn dúk eða annað efni, en tekur ekki 

til loðskinnslíkis sem framleitt er með vefnaði eða prjóni (venjulega nr. 5801 eða 6001). 

#
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4301 Óunnin loðskinn (þar með talið hausar, skott, skæklar og aðrir 

hlutar eða afskurður, nothæft til feldskurðar), þó ekki óunnar húðir 

eða skinn í nr. 4101, 4102 eða 4103: 

1000 — Minkaskinn, heil, einnig með haus, skotti eðaskæklum ........ 9 0 

2000 — Kanínu- eða héraskinn, heil, einnig með haus, skotti eða skæklum 9 0 

3000 — Eftirtalin lambaskinn: astrakan, breiðdindil, karakúl, persían og 

áþekk lambaskinn, skinn af indverskum, kínverskum, mongól- 

skum eða tíbeskum lömbum, heil, einnig með haus, dindli eða 

skæklum ..............0 000. 9 0 

4000 — Bifurskinn, heil, einnig með haus, skotti eða skæklum .......... 9 0 

5000 — Bísamrottuskinn, heil, einnig með haus, skotti eða skæklum 9 0 

6000 — Refaskinn, heil, einnig með haus, skotti eða skæklum .......... 9 0 

7000 — Selaskinn, heil, einnig með haus, dindli eða hreyfum ........... 9 0 

8000 — Önnur loðskinn, heil, einnig með haus, skotti eða skæklum ..... 9 0 

— Hausar, skott, skæklar og aðrir hlutar eða afskurður, nothæft til 

feldskurðar: 

9001 — — Minkaskinn .................. 000. en sen 9 0 

9009 — — Annað .............0.0 00. 9 0 

4302 Sútuð eða verkuð loðskinn (þar með talið hausar, skott, skæklar og 

aðrir hlutar eða afskurður), ósamansett eða samsett (án annarra 

viðbótarefna), þó ekki vörur í nr. 4303: 

— Heil skinn, einnig með haus, skotti eða skæklum, ósamansett: 

1100 — — Minkaskinn ................. 000. ns 10 0 

1200 — — Kanínu- eða héraskinn ....... lo 10 0 

1300 — — Eftirtalin lambaskinn: astrakan, breiðdindil, karakúl, persían 

og áþekk lambaskinn, skinn af indverskum, kínverskum, mong- 

ólskum eða tíbeskum lömbum: ..............00. 00. 10 (0)
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1900 —- Önnur .........00002 2000 10 0 
— Hausar, skott, skæklar og aðrir hlutar eða afskurður, ósamansett: 

2001 — — Minkaskinn ................0.. 00... 10 0 

2002 — — Gærusneplar, sútaðir ..............0.0..0 000. 10 0 

2009 — — Annað .............. 00. 10 0 

— Heil skinn og hlutar eða afskurður af því, samansett: 

— — Minkaskinn: 

3011 — — - Lengdskinn (droppeð) ............0% 00... 00 nn. 16 0 
3019 ——— Önnur .........0.0%2 2... 10 0 

— — Önnur loðskinn: 
3021 — — — Lengdskinn (dropped) ..........0000.. 0000 0 nn. 16 0 
3029 ——- — Annars ...............0. 0 10 0 

4303 Fatnaður, fylgihlutir og aðrar vörur úr loðskinni: 

1000 — Fatnaður oog fylgihlutir ....................0. 0000 16 0 
9000 — Annað ............2. 0... 16 0 

4304 Loðskinnsgervi og vörur úr því: 

0001 — Loðskinnsgervi ............0...00000 0 0 

0009 — Annað ...............0 00. 16 0
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FLOKKUR IX 

Viður og vörur úr viði; viðarkol; korkur og vörur úr korki; framleiðsla úr strái, úr 

espartó eða öðrum fléttiefnum; körfugerðarvörur og tágasmiíði 

44. KAFLI 

Viður og vörur úr viði; viðarkol 

Athugasemdir: 
1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Viður, sem spænir eða flísar, malaður, mulinn eða í duftformi, sem aðallega er notaður til 

framleiðslu á ilmvörum, lyfjum eða efnum til varnar gegn eða útrýmingar á skordýrum, 

sveppum o.þ.h. (nr. 1211). 
Bambus eða önnur fléttiefni í nr. 1401. 

Viður, sem spænir eða flísar, malaður, mulinn eða í duftformi, sem aðallega er notaður til 

litunar eða sútunar (nr. 1404). 
Ávirk viðarkol (nr. 3802). 

. Vörur í nr. 4202. 

. Vörur í 46. kafla. 
Skófatnaður eða hlutar til hans í 64. kafla. 

. Vörur í 66. kafla (t.d. regnhlífar og göngustafir og hlutar til þeirra). 

. Vörur í nr. 6808. 
. Glysvarningur í nr. 7117. 
. Vörur í flokki XVI eða XVII (t.d. vélahlutar, kassar, hlífar, hús fyrir vélar og tæki og 

vagnasmíði). 
m. Vörur í flokki XVIN (t.d. klukkukassar og hljóðfæri og hlutar til þeirra). 
n. Hlutar til skotvopna (nr. 9305). 
o. Vörur í 94. kafla (t.d. húsgögn, lampar og ljósabúnaður, forsmíðaðar byggingar). 
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. Vörur í 95. kafla (t.d. leikföng, leikspil, íþróttabúnaður). 

. Vörur í 96. kafla (t.d. reykjapípur og hlutar til þeirra, hnappar, blýantar), þó ekki burstatré og 
burstasköft, úr viði, til vara í nr. 9603. 

r. Vörur í 97. kafla (t.d. listaverk). 
2. Sem hertur unninn viður (densified wood) í þessum kafla telst trjáviður sem fyrir tilstilli kemískrar 

meðferðar, vinnslu með vélum eða öðrum tækjum hefur fengið aukinn þéttleika eða hörku ásamt 

auknum styrkleika eða að hann stenst betur kemísk áhrif eða áhrif frá rafmagni (sé um að ræða 

samanlímd lög verður vinnslan að vera önnur og meiri en traust líming). 
3. Til nr. 4414—4421 teljast vörur sem þar eru tilgreindar, úr spónaplötum eða áþekkum plötum, 

trefjaplötum, lagskipuðum viði, eða hertum viði, eftir því sem við á. 
4. Vörur í nr. 4410, 4411 eða 4412 geta verið unnar í þá lögun sem á við um vörur í nr. 4409, sveigðar, 

báraðar, gataðar, skornar eða gefin önnur lögun en ferningslaga eða rétthyrnd eða unnar á 

einhvern annan hátt, enda fái þær ekki við það svipmót vara í öðrum vöruliðum. 

5. Nr. 4417 tekur ekki til verkfæra ef blöð þeirra, brúnir, yfirborð eða aðrir vinnandi hlutir er gert úr 

einhverju þeirra efna sem tilgreind eru í 1. athugasemd við 82. kafla. 
6. Leiði ekki annað af b- og f-lið 1. athugasemdar hér að framan er í þessum kafla hvarvetna með 

orðinu viður jafnframt átt við bambus og önnur efni viðarkyns. 

  

>
 

    
4401 Eldiviður í bolum, bútum, greinum, hrísknippum eða áþekkri mynd; 

viður sem spænir eða agnir; sag og viðarúrgangur og viðarrusl, 

einnig mótað í boli, kubba, köggla eða áþekka mynd: 

1000 — Eldiviður í bolum, bútum, greinum, hrísknippum eða áþekkri 
MMYNA ........20000 15
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— Viður sem spænir eða agnir: 

2100 —— Barrviður ...............0.. 000. 0 

2200 —— Annarviður ...........20..00.ll 0 

3000 — Sag og viðarúrgangur og viðarrusl, einnig mótað í boli, köggla, 
kubba eða áþekka mynd ...............0000 0000... 15 

4402 0000 Viðarkol (þar með talin viðarkol úr skurn eða hnetum), einnig 

MÓLUÐ ..............0.0. 0 30 

4403 Trjábolir óunnir, einnig birktir eða safaviður fjarlægður, eða 

gróflega tilhöggnir: 

— Málaðir, steindir, bornir kreósóti eða öðrum fúavara: 

1001 — — Trjábolir af barrtrjám, til framleiðslu á borðum, plönkum, 

Spæni o.þ.h. ...........0. 000 0 

1002 — — Trjábolir af öðrum trjátegundum en barrtrjám, til framleiðslu á 
borðum, plönkum, spæni o.þ.h. ......0...0 000. 0 

1003 — — Staurar og spírur í fisktrönur, þó ekki tilhöggvið ............. 2 

1004 — — Girðingarstaurar, þó ekki kantaðir ........................ 10 

1005 — — Síma- og rafmagnsstaurar, þó ekki tilhöggnir ............... 25 

1009 — — Aðrir .........0000 000 25 

— Aðrir, úr barrviði: 

2001 — — Trjábolir til framleiðslu á viðarslípi (pulp wood) ............. 0 

2002 — — Trjábolir til framleiðslu á borðum, plönkum, spæni o.þ.h. .... 0 

2003 — — Staurar og spírur í fisktrönur, þó ekki tilhöggvið ............. 2 

2004 — — Girðingarstaurar, þó ekki kantaðir ........................ 10 

2005 — — Síma- og rafmagnsstaurar, þó ekki tilhöggnir ............... 25 

2009 — — Annars ........0.00 00. 25 

— Aðrir, úr neðangreindum hitabeltisviði: 

— — Dökkrauður Meranti, ljósrauður Meranti og Meranti Bakau: 
3101 — — — Trjábolir til framleiðslu á borðum, plönkum, spæni o.þ.h. .. 0 

3109 ——-— Aðrir ........000. 0... 25 
— — Hvítur Lauan, hvítur Meranti, hvítur Seraya, gulur Meranti og 

Alan: 

3201 — — — Trjábolir til framleiðslu á borðum, plönkum, spæni o.þ.h. .. (0) 

3209 ——— Aðrir .........00.%00. 00 25 
— — Keruing, Ramin, Kapur, Teak, Jongkong, Merbau, Jelutong 

og Kempas: 

3301 — — — Trjábolirtil framleiðslu á borðum, plönkum, spæni o.þ.h. .. 0 

3309 ——-— Aðrir ..........0.00.0 00 25 

- — Okoumé, Obeche, Sapelli, Sipo, Acajou, d'Afrique, Makoré 

og Iroko: 

3401 — — — Trjábolirtil framleiðslu á borðum, plönkum, spæni o.þ.h. .. 0 
3409 ——— Aðfir........00 0 25 

— — Tiama, Mansonia, llomba, Dibétou, Limba og Azobé: 

3501 — — — Trjábolir til framleiðslu á borðum, plönkum, spæni o.þ.h. .. 0 

3509 ——-— Aðrir ..........00 0000 25 
— Aðrir: 

— — Úr eik: 

9101 — — — Trjábolirtil framleiðslu á viðardeigi (pulp wood) .......... 0 

9102 — — — Trjábolirtil framleiðslu á borðum, plönkum, spæni o.þ.h. .. 0 
9109 ——— Aðrir ..........00.0.00000 0 25 

— — Úr beyki: 

9201 — — — Trjábolirtil framleiðslu á viðardeigi (pulp wood) .......... 0
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9202 — — — Trjábolirtil framleiðslu á borðum, plönkum, spæni o.þ.h. .. 0 
9209 ——-— Aðrir ...............00 00 25 

— — Annars: 

9901 — — — Trjábolir til framleiðslu á viðardeigi (pulp wood) .......... 0 
9902 — — — Trjábolir til framleiðslu á borðum, plönkum, spæni o.þ.h. .. 0 
9903 — — — Staurar og spírur í fisktrönur, þó ekki tilhöggvið ........... 2 

9904 — — — Girðingarstaurar, þó ekki kantaðir ...................... 10 

9905 — - — Síma- og rafmagnsstaurar, þó ekki tilhöggnir ............. 25 
9909 —— — Aðrir ..........2.000 000 25 

4404 Viður í tunnubönd,; klofnir staurar; stólpar, rimlar og stikur úr viði, 

yddað en ekki sagað eftir endilöngu; stafir úr viði, grófunnir en ekki 

renndir, sveigðir eða unnir á annan hátt, nothæfir til framleiðslu á 

göngustöfum, regnhlífahandföngum, verkfærahandföngum og þess 

háttar; flöguviður (chipwood) og þess háttar: 

— Úr barrviði: 

1001 — — Trjáviðurítunnubönd ............%%000 0... nn nn 0 
1002 — — Trjáviður í göngustafi, regnhlíirahandföng, verkfærahandföng 

O.þ.h. 0... 0 

1009 — — Annað ............00.0 00 25 

— Úr öðrum viði: 

2001 — — Trjáviðurítunnubönd .............0000000 000. n nn 0 
2002 — — Trjáviður í göngustafi, regnhlífahandföngo.þ.h. ............ 0 
2009 —— Annað .............00000 00 25 

4405 0000 Viðarull; viðarmjöl ....................00 0000... 0 
4406 Brautarbitar fyrir járnbrautir eða sporbrautir (þvertré) úr viði: 

1000 — Ekki gegndreyptir .........0..%.....s nn 25 
9000 — Aðrir ...........0000 0 25 

4407 Viður sagaður eða höggvinn eftir endilöngu, flagaður eða birktur, 

einnig heflaður, slípaður eða fingurskeyttur, yfir 6 mm að þykkt: 

— Úr barrviði: 

— — Sagaður, flettur eða birktur: 
1011 — — — Þilfarsplankar úr „Oregon-pine“, „pitek-pine“ eða „Doug- 

las-furu“, 75 x 125 mm eðastærri ................0..0.... 0 

1019 ——-— Annar ...........%.. 00. 0 

— — Frekar unninn: 

1021 — — — Þilfarsplankar úr „Oregon-pine“, „pitek-pine“ eða „Doug- 
las-furu“, 75 x 125mmeðastærri ...........0.0.000 000. 15 

1022 ——— Fingurskeyttur............%%...0sn ss 0 

1029 ——-— Annar .............. 00. 25 

— Úr neðangreindum hitabeltisviði: 
— — Dökkrauðum Meranti, ljósrauðum Meranti, Meranti Bakau, 

hvítum Lauan, hvítum Meranti, hvítum Seraya, gulum Mer- 

anti, Alan, Keruing, Ramin, Kapur, Teak, Jongkong, Merbau, 

Jelutong og Kempas: 

2101 — — — Gólfstafir (parketstafir) ...............0.00000 000. 15 
2102 —— — Fingurskeyttur.................... 0000 0 

2103 — — — Heflaður viður, einnigslípaður ......................... 9 0 

2109 ——-— Annar ..........0000 00 0 

— — Okoumé, Obeche, Sapelli, Sipo, Acajou d'Afrique, Makoré, 

Iroko, Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibétou, Limba og Azobé: 

2201 — — — Gólfstafir (parketstafir) .............00.... 000... 15 0
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2202 —— — Fingurskeyttur...................2 0000. 0 

2203 — — - Heflaður viður, einnigslípaður ......................... 9 0 
2209 ——— Afar ........0.000000000 nn 0 

— — Baboen, Mahogany (Swietenia spp.), Imbuia og Balsa: 
2301 — — — Gólfstafir (parketstafir) ..............0.0.000000. 00... 15 0 
2302 —— — Fingurskeyttur.................0..0 000. 0 

2303 — — — Heflaður viður, einnigslípaður ....................0.... 9 0 
2309 ——-— Anfar .........0..00 2000 0 

— Annar: 

— — Úr eik: 
9101 — — — Gólfstafir (parketstafir) .............0..0.0..00 0... 15 0 
9102 —- — Fingurskeyttur ................00 00. 0 
9103 — — — Heflaður viður, einnig slípaður ......................... 9 0 

9109 —— — Annar .........000. 2000 0 
— — Úr beyki: 

9201 — — — Gólfstafir (parketstafir) ................00.000 0... 15 0 
9202 —— — Fingurskeyttur ..............00.0. 0000 0 
9203 — — — Heflaður viður, einnigslípaður ......................... 9 0 

9209 ——- — Afar ...........00 000 0 
—— Annars: 

9901 — — — Gólfstafir (parketstafir) .............0.0.00..00 000. 15 0 
9902 —— -— Fingurskeyttur ...............0.00 000 0 
9903 — — — Heflaður viður, einnig slípaður ......................... 9 0 
9909 ——-— Annar ............0000 0 0 

4408 Spónaþynnur og þynnur í krossvið (einnig splæstar) og annar viður 

sagaður eftir endilöngu, flagaður eða birktur, einnig heflaður, 

slípaður eða fingurskeyttur, ekki yfir 6 mm að þykkt: 

— Úr barrviði: 

1001 — — Sagað eftir endilöngu, flett eða birkt, yfir 5 mm að þykkt ..... 0 

1002 — — Heflað, einnig slípað, yfir 5 mm að þykkt ................... 25 

1003 — — Samanskeytt og/eða fingurskeytt .......................... 0 
1009 — — Annað ...........00.0. 0000 0 

— Úr eftirtöldum hitabeltisviði: Dökkrauðum Meranti, ljósrauðum 
Meranti, hvítum Lauan, Sipo, Limba, Okoumé, Obeche, Acajou 

d'Afrique, Sapelli, Baboen, Mahogagny (Swietenia spp.), Palis- 
sandre du Brésil og Bois de Rose femelle: 

2001 — — Sagað eftir endilöngu, flett eða birkt, yfir 5 mm að þykkt ..... 0 
2002 — — Heflað, einnig slípað, yfir 5 mm að þykkt ................... 9 0 

2003 — — Samanskeytt og/eða fingurskeytt ..................0.0000.. 0 

2009 —— Annað ..............000 0000 0 

— Annað: 
9001 — — Sagað eftir endilöngu, flett eða birkt, yfir 5 mm að þykkt ..... 0 

9002 — — Heflað, einnig slípað, yfir 5 mm að þykkt ................... 9 0 

9003 — — Samanskeytt og/eða fingurskeytt ..............0...0..0.0.... 0 
9009 —— Annars ........0.0%. 00. 0 

4409 Viður (þar með taldar lengjur og myndræmur í parketgólf, ósaman- 

sett) unninn til samfellu (plægður, grópaður, fasaður, sniðheflaður, 

v-skeyttur, skrautheflaður, mótaður, rúnnaður eða þess háttar) á 

hvaða brún eða hlið sem er, einnig heflaður, slípaður eða fingur- 

skeyttur: 

— Úr barrviði: t 

1001 — — Tréþráður ................. 0002... 30
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1002 — — Ramma- og húsgagnalistar og listar með hvers konar þver- 
skurði til skreytinga innanhúss, fyrir raflagnir o.þ.h. ......... 15 0 

1003 — — Fingurskeyttur ..............0..00 2200 70 
1009 —— Annar .............2.0 000 25 

— Úr öðrum viði: 
2001 —— Gólfstafir (parketstafir) .................0.00. 000... 15 0 

2002 — — Tréþráður ...................0..00l 30 
2003 — — Ramma- og húsgagnalistar og listar með hvers konar þver- 

skurði til skreytinga innanhúss, fyrir raflagnir o.þ.h. ......... 15 0 
2004 — — Fingurskeyttur .............%...0.00000 70 
2009 —— Annars ............22000 0000 0 

4410 Spónaplötur og áþekkar plötur úr viði eða öðrum viðarkenndum 

efnum, einnig mótaðar með resínum eða öðrum lífrænum bindi- 

efnum: 

— Úr viði: 

1001 — — Ramma- og húsgagnalistar og listar með hvers konar þver- 
skurði til skreytinga innanhúss, fyrir raflagnir o.þ.h. ......... 15 0 

1009 —— Aðrar ............0.000000 00 0 
— Úr öðrum viðarkenndum efnum: 

9001 — — Ramma- og húsgagnalistar og listar með hvers konar þver- 
skurði til skreytinga innanhúss, fyrir raflagnir o.þ.h. ......... 15 0 

9009 — — Aðrar ..........00000.00 0. 0 
4411 Trefjaplötur og áþekkar plötur úr viði eða öðrum viðarkenndum 

efnum, einnig límdar saman með resíni eða öðrum lífrænum efnum: 

— Trefjaplötur yfir 0,8 g/cm? að þéttleika: 

— — Ekki unnar vélrænt eða hjúpaðar: 
1101 —— — Ramma- og húsgagnalistar og listar með hvers konar þver- 

skurði til skreytinga innanhúss, fyrir raflagnir o.þ.h. ....... 15 0 

1109 —-—— Aðrar ............00..0 00 0 
— — Aðrar: 

1901 — — — Ramma- og húsgagnalistar og listar með hvers konar þver- 
skurði til skreytinga innanhúss, fyrir raflagnir o.þ.h. ....... 15 0 

1909 ——— Annars ...........0.0.000000 0 
— Trefjaplötur yfir 0,5 g/cm' að þéttleika en ekki yfir 0,8 g/em': 
— — Ekki unnar vélrænt eða hjúpaðar: 

2101 — - — Ramma- og húsgagnalistar og listar með hvers konar þver- 
skurði til skreytinga innanhúss, fyrir raflagnir o.þ.h. ....... 15 0 

2109 —-—-— Aðrar .............2..000. 0 

—- — Aðrar: 

2901 — - — Ramma- og húsgagnalistar og listar með hvers konar þver- 

skurði til skreytinga innanhúss, fyrir raflagnir o.þ.h. ....... 15 0 
2909 ——-— Annars .............0000 000 0 

— Trefjaplötur yfir 0,35 g/em' að þéttleika en ekki yfir 0,5 g/cm?*: 

— — Ekki unnar vélrænt eða hjúpaðar: 

3101 — — — Ramma- og húsgagnalistar og listar með hvers konar þver- 

skurði til skreytinga innanhúss, fyrir raflagnir o.þ.h. ....... 15 0 

3109 —-—-— Aðrar ...........000000 000 0 

—- — Aðrar: 

3901 — — — Ramma- og húsgagnalistar og listar með hvers konar þver- 

skurði til skreytinga innanhúss, fyrir raflagnir o.þ.h. ....... 15 0 

3909 ——-— Annars ..........2.000 00 0
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— Aðrar: 

— — Ekki unnar vélrænt eða hjúpaðar: 
9101 — — — Ramma- og húsgagnalistar og listar með hvers konar þver- 

skurði til skreytinga innanhúss, fyrir raflagnir o.þ.h. ....... 15 0 

9109 ——- — Aðrar ............000 0000 0 
— — Annars: 

9901 — — — Ramma- og húsgagnalistar og listar með hvers konar þver- 
skurði til skreytinga innanhúss, fyrir raflagnir o.þ.h. ....... 15 0 

9909 ——— Aðrar ........000%2000 00 0 
4412 Krossviður, spónlagðar plötur og áþekkur lagskiptur viður: 

— Krossviður eingöngu úr viðarþynnum, hvert lag ekki yfir 6 mm að 
þykkt: 

— — Með að minnsta kosti eitt ytra lag úr neðangreindum hitabeltis- 
svæði: Dökkrauðum Meranti, ljósrauðum Meranti, hvítum 

Lauan, Sipo, Limba, Okoumé, Obeche, Acajou d'Afrique, 

Sapelli, Baboen, Mahogany (Swietenia spp.), Palissandre du 
Brésil eða Bois de Rose femelle: 

1101 —— — Ramma- og húsgagnalistar og listar með hvers konar þver- 
skurði til skreytinga innanhúss, fyrir raflagnir o.þ.h. ....... 15 0 

1109 ——-— Annar .........0.0%.0 000 0 

— — Annar, með að minnsta kosti einu ytra lagi úr öðru en barrviði: 
1201 — - — Ramma- og húsgagnalistar og listar með hvers konar þver- 

skurði til skreytinga innanhúss, fyrir raflagnir o.þ.h. ....... 15 0 

1209 —-—— Annars ......0...0..0 0. 0 
— — Annar: 

1901 — — — Ramma- og húsgagnalistar og listar með hvers konar þver- 
skurði til skreytinga innanhúss, fyrir raflagnir o.þ.h. ....... 15 0 

1909 ——— Annars .........0.0%.2 020 n 0 0 

— Annað, með að minnsta kosti einu ytra lagi úr öðru en barrviði: 

— — Með að minnsta kosti einu lagi úr spónaplötu: 

2101 — — — Ramma- og húsgagnalistar og listar með hvers konar þver- 

skurði til skreytinga innanhúss, fyrir raflagnir o.þ.h. ....... 15 0 

2109 ——- — Annað ..........2000.0 20 0 

— — Annars: 

2901 — — — Ramma- og húsgagnalistar og listar með hvers konar þver- 

skurði til skreytinga innanhúss, fyrir raflagnir o.þ.h. ....... 15 0 

2909 —-—-— Annað .........0.0.0 0000 0 

— Annað: 

— — Með að minnsta kosti einu lagi úr spónaplötu: 
9101 —— — Ramma- og húsgagnalistar og listar með hvers konar þver- 

skurði til skreytinga innanhúss, fyrir raflagnir o.þ.h. ....... 15 0 

9109 —— — Annað............00000 0 0 

— — Annars: 

9901 — — — Ramma- og húsgagnalistar og listar með hvers konar þver- 
skurði til skreytinga innanhúss, fyrir raflagnir o.þ.h. ....... 15 0 

9909 ——— Annað .............00 000 0 

4413 Hertur viður, í blokkum, plötum, ræmum eða prófíllaga: 

0001 — Ramma- og húsgagnlistar og listar til skreytin innanhúss, fyrir 
raflagnir og annað þess háttar ...........2000.0 000... 15 0 

0009 — Annar ...........0%0 00. 0 
4414 (0000 Viðarrammar fyrir málverk, ljósmyndir, spegla eða áþekka hluti ... 17 0
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4415 Umbúðakassar, öskjur, grindur, hylki og áþekkar umbúðir, úr viði; 

kapalkefli úr viði; vörubretti, kassabretti og önnur farmbretti, úr 

viði: 

— Kassar, öskjur, grindur, hylki og áþekkar umbúðir, kapalkefli: 

1001 — — Kapalkefli.............00.%0.. 2. 70 
1009 —— Annað ..............00 00 n nn 15 0 

— Vörubretti, kassabretti og önnur farmbretti: 

2001 — — Vörupallar og grinda-vörupallar ...........00...0.0. 0000. 4 0 
2009 —- — Önnur .........2...00. 00 15 0 

4416 Ámur, tunnur, ker, balar og aðrar beykisvörur og hlutar til þeirra, 

úr viði, þar með taldir tunnustafir: 

0001 — Tunnur og hlutar til þeirra ...............000 00 0 
0009 — Annað ...............00 000 n 25 

4417 Verkfæri, verkfærahlutar, verkfærahandföng, burstatré og hand- 

föng fyrir sópa og bursta, úr viði; leistar og blokkir fyrir stígvél og 

skó, úr viði: 

0001 — Burstatré .............0..000 00 10 0 
0002 — Skósmíðaleistar .............2.0..000 00. 0 

0003 — Sköftoghandföng ..................0. 000 r nn 10 0 
0009 — Annað ..............00 000 e nr 0 

4418 Trésmíðavörur til bygginga, þar með talið holviðarþiljur, samsett 

parketgólfborð og þakspónn: 

1000 — Gluggar, hurðargluggar og karmar tilþeirra .................. 12 0 

2000 — Hurðir og karmar og þröskuldar tilþeirra..................... 12 0 
3000 — Parketgólfborð ..............000%%22000 nn 15 0 
4000 — Steypumót ............000 00 15 0 
5000 — Þakspónn .............000 0000 70 

— Annað: 

9001 — — Holplötur (lamelplötur) einnig lagðar ódýrum málmi ........ 0 
9002 — — Innréttingar eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármála- 

ráðuneytisins ..........000000 02. 15 0 
9003 — — Þök, veggir, gólf, sperrur og tilbúnir hlutar, til bygginga í nr. 

9406 ......0..00 00 15 0 
9009 — — Annars .............00 000. 15 0 

4419 Borðbúnaður og eldhúsbúnaður, úr viði: 

0001 — Mælikirnur ................00000. 00. 70 

0009 — Annar .........00%00 0. 22 0 

4420 Myndfelldur viður og innlagður viður; skrín og kassar undir 

skartgripi eða hnífapör og áþekkar vörur, úr viði; styttur og annað 

skraut, úr viði; viðarhúsgögn sem teljast ekki til 94. kafla: 

1000 — Styttur og annað skraut, úr viði ...................000.0.0... 22 0 
— Annað: 

9001 — — Innlagður viður (með áteiknuðu eða máluðu mynstri) ........ 0 
9002 —— Fatahengio.þh. ..............00%0 0000 12 0 

9009 —— Annars ...........0000 000 22 0 

4421 Aðrar vörur úr viði: 

1000 — Herðatré ..............%..0 00 22 0 

— Annars: 

9011 — — Snældur, kefli og þess háttar úr renndum viði ............... 0 

9012 — — Þvottabretti, strokbretti og þvottaklemmur ................. 22 0 

9013 — — Toghlerar .................0.0 000 0
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9014 — — Merkisspjöld og endurskinsme€rki ......................... 10 0 
9015 — — Árar ........0...0. 0... 15 0 

9016 — — Stýrishjól ..............0000000 000 25 
9017 — — Hnakkvirki ogaktygjaklafar ..............0...0.000000.0... 0 

9018 — — Glugga- og dyratjaldastengur ..................00....00.. 12 0 
9019 — — Hefilbekkir .................... 0000. 0 

9021 — — Handföngá hverskonar áhöld ............................ 0 

9022 — — Blindnaglar (drýlar) ..............0.00.0 000... nn 0 
9023 — — Líkkistur ...............2.00 0000 17 0 
9024 — — Smávarningur og annað þess háttar til að búa, slá og leggja með 

ýmsa hluti .................00.2 0000 30 

9025 — — Klukkustrengjahöldur úr bambus ......................... 0 
9026 — — Límtrésborðogplötur .............0...000 0... 20 0 

9027 — — Standar, þó ekki sölustandar ............................. 20 0 

9028 — — Búroghreiðurkassar ...............0.0...0 0000 000. 12 0 
9029 —— Bandprjónar.............22200 0000 0 
9031 — — Sætismottur úrtrékúlum ................... 0000 000... 35 

9090 — — Aðrar ............... 00. 70
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Athugasemd: 

45. KAFLI 

Korkur og vörur úr korki 

Til þessa kafla telst ekki: 

a. Skófatnaður eða hlutar til skófatnaðar í 64. kafla. 

b. Höfuðfatnaður eða hlutar til höfuðfatnaðar í 65. kafla. 

c. Vörur í 95. kafla (t.d. leikföng, leikspil, íþróttabúnaður). 

Nr. 82 

  

4501 

4502 

4503 

4504 

1000 
9000 
0000 

1000 

9001 
9002 

9009 

1001 
1002 
1003 
1004 
1005 
1006 
1009 

9001 
9009 

Náttúrlegur korkur, óunninn eða aðeins forunninn; korkúrgangur; 

brotinn, kurlaður eða malaður korkur: 

— Náttúrlegur korkur, óunninn eða aðeins forunninn ............ 
-- Afar „..........0.2 000 

Náttúrlegur korkur, birktur eða gróflega tilhöggvinn, eða í 

rétthyrndum (þar með talið ferningslaga) blokkum, plötum, þynnum 

eða ræmum (þar með talið tilsniðið efni í tappa eðalok) ........... 

Vörur úr náttúrlegum korki: 

—- Tapparoglok ..........0%%% ns nn 

— Aðrar: 

— — Netja- ognótakorkur ............%%%.. 0... 
— — Björgunaráhöld úr korki, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörð- 

un fjármálaráðuneytisins ................00000 0 
—— Annars ..........20000 000 

Mótaður korkur (með eða án bindiefna) og vörur úr mótuðum korki: 

— Blokkir, plötur, þynnur og ræmur; flísar að hvaða lögun sem er, 

gegnheilir sívalningar, þar með taldir diskar: 
—- — Korkvörurtilskógerðar ............000..00 0000... 
-— Pípuro.þ.h. .........0.%. 000... 
— — Korkskífur í flöskuhettur ..................0....00. 0. 

—— Korkuríplötum og rúllum .............0.. 0000... 

— — Plötur úr korki til framleiðslu á vélpúðum og vélaþéttingum ... 

— — Fótlistar úrkorki ................0.. 000... 

— — Affað .........200000 0 

— Annað: 

-— Þéttingar ...................00000 00 
—-— Annars ..........00000 00 

% %
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46. KAFLI 

Framleiðsla úr strái, espartó eða öðrum fléttiefnum; 
körfugerðarvörur og tágasmíði 

Athugasemdir: 
1. Sem fléttiefni í þessum kafla telst efni í ástandi eða mynd sem hentar til að flétta, bregða eða 

áþekkrar vinnslu. Til þeirra telst strá, viðja eða tágar, bambus, sef, reyr, viðarræmur, ræmur úr 

öðrum jurtaefnum (t.d. raffia, mjó lauf eða ræmur skornar úr breiðu laufi) eða berki, óspunnar 
náttúrlegar spunatrefjar, einþáttungar og ræmur og þess háttar úr plasti og ræmur úr pappír, en 

ekki ræmur úr leðri eða samsettu leðri eða flóka eða vefleysum, mannshár, hrosshár, spunaþráður 

eða spunagarn, eða einþáttungar og ræmur og þess háttar í 54. kafla. 

2. Til þessa kafla telst ekki: 
a. Veggklæðning í nr. 4814. 
b. Seglgarn, snæri, reipi eða kaðlar, einnig fléttað (nr. 5607). 
c. Skófatnaður eða höfuðfatnaður eða hlutar til hans í 64. eða 65. kafla. 

d. Ökutæki eða yfirbyggingar fyrir ökutæki úr körfugerðarvörum (87. kafli). 
e. Vörur í 94. kafla (t.d. húsgögn, lampar og ljósabúnaður). 

3. Sem fléttiefni, fléttur og áþekk framleiðsla úr fléttiefnum, bundnum saman í samhliða þætti í nr. 
4601 telst fléttiefni, fléttur og áþekk framleiðsla úr fléttiefnum, lögð hlið við hlið og bundin 

saman, Í plötum, einnig þótt bindiefnin séu úr spunnu spunaefni. 

  

  

A E 
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4601 Fléttur og áþekk framleiðsla úr fléttiefnum, einnig sett saman í 

ræmur; fléttiefni, fléttur og áþekk framleiðsla úr fléttiefnum, bundin 

saman í samhliða þætti eða ofin, í plötum, einnig sem fullgerðar 

vörur (t.d. mottur, ábreiður, skermar): 

1000 — Fléttur og áþekk framleiðsla úr fléttiefnum, einnig sett saman í 
TÆMUF ...........0..00 sr 25 

— Mottur, ábreiður og skermar úr jurtaefnum: 
2001 — — Samsettar úr framleiðslu í nr. 4601.1000 .................... 60 

2002 — — Plastinnpakkaðar einangrunarmottur úr hálmi .............. 0 
2009 —— Annað ...............0. nn 20 0 

— Annað: 
— — Úr jurtaefnum: 

9101 — — — Samsettar úr framleiðslu í nr. 4601.1000 .................. 80 

9109 ——— Annað ..........2....0 sen 60 

— — Annars: 

9901 — — — Samsettar úr vörum í nr. 4601.1000 .............0.0..00.. 80 

9902 — — — Aðrar mottur, ábreiður og forhengi ..................... 20 0 
9909 ——— Annað..........2.0000 00 60 

4602 Körfugerðarvörur, tágasmíði og aðrar vörur, unnið beint í endan- 

lega lögun úr fléttiefnum eða gerðar úr vörum í nr. 4601; vörur úr 

lúffu (loofah): 

— Úr jurtaefnum: 

1001 — — Fiskkörfurogkolakörfur ...................0.0 0000. 5 0 

1002 — — Handföng og höldur úr fléttiefnum ........................ 0 
1003 — — Flöskuslíðurúrstrái ............0.0..0... 0002... 60 

1009 —— Annað .............. 0000 80 
— Annað: ; 

9001 — — Fiskkörfurogkolakörfur ..............0..0. 00... 0... 5 0 
9002 — — Handföng og höldur úr fléttiefnum ........................ 0
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9003 — — Töskur úr fléttiefnum sem innihalda hitabrúsa og bolla að 

óverulegu verðmæti ..............000000 0 20 0 
9004 — — Innkaupatöskur úr fléttiefnum ........................... 20 0 
9005 — — Barnaburðarkörfur úr fléttiefnum ......................... 20 0 

9006 — — Hefunarkörfur ...............0...00.2 000 22 0 

9007 — — Rúllugluggatjöld .................00.0 000 18 0 

9009 —— Annars ............0. 0000 80 

A 28
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Athugasemd: 

Sem kermískt viðardeig, í upplausnarstigum í nr. 4702 telst kemískt viðardeig sem hefur miðað við 

úrgangur og rusl úr pappír eða pappa; pappír og pappi og vörur úr honum 

432 

FLOKKUR X 

Deig úr viði eða öðru trefjakenndu sellulósaefni; 

47. KAFLI 

Deig úr viði eða öðru trefjakenndu sellulósaefni; 

úrgangur og rusl úr pappír eða pappa 

15. október 1987 

þunga óuppleysanlegan þátt sem er 92% eða meira að því er varðar sóta eða súlfatviðardeig eða 88% 
eða meira að því er varðar súlfítviðardeig eftir eina klukkustund í vítissótaupplausn sem inniheldur 
18% natríumhydroxíð (NaOH) við 20 *C, og að því er varðar súlfítviðardeig öskuinnihald sem ekki fer 
yfir 0,15% miðað við þunga. 

  

4701 

4702 

4703 

4704 

4705 

4706 

4707 

0000 
0000 

1100 
1900 

2100 
2900 

1100 
1900 

2100 
2900 
0000 

1000 

9100 
9200 
9300 

1000 

2000 

3000 

9000 

Vélunnið viðardeig ...................00. 0000. 

Kemískt viðardeig, í upplausnarstigum ......................... 

Kemískt viðardeig, sóta eða súlfat, þó ekki í upplausnarstigum: 

— Óbleikt: 
— — Úrbarrviði ............0.0.2. 0. 

—-— Útöðrumviði ..........0..0...0... 00. 
— Hálfbleikt eða bleikt: 

— — Úrbarfviði ...............2. 0. 

Kemískt viðardeig, súlfít, þó ekki í upplausnarstigum: 

— Óbleikt: 
— — Úrbaffviði .........0...0.. 

— — Úröðrumviði .........0.000200 000 

— Hálfbleikt eða bleikt: 

— — Úrbaffviði ........0.0..020..00 0 

Hálfkemískt viðardeig ......................... 0... 

Deig úr öðrum trefjakenndum sellulósaefnum: 

— Deig úr baðmullardún ................. 0000... 

— Annað: 

—— Vélunmið ................2 0000 

—— Kemískt ...........0....0020 000 

— — Hálfkemískt .................00000 

Úrgangur og rusl úr pappír eða pappa: 

— Úr óbleiktum kraftpappír eða kraftpappa eða bylgjupappír eða 
bylgjupappa .......0....0. 0000. r nr 

— Ur öðrum pappír eða pappa sem aðallega er gerður úr bleiktu 

kemísku deigi, ekki gegnlituðu .................0...000.. 

— Úr pappír eða pappa sem aðallega er gerður úr kemísku deigi (t.d. 

fréttablöð, dagblöð og áþekkar prentvörur) .................. 
— Annað, þar með talið óflokkaður úrgangur ogrusl ............. 

% 

o
 

o
o
 

0 
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%
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48. KAFLI 

Pappír og pappi; vörur úr pappírsdeigi, pappír eða pappa 

Athugasemdir: 
1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Vörur í 30. kafla. 
b. Prentþynnur í nr. 3212. 
c. Ilmpappír eða pappír gegndreyptur eða húðaður með snyrtivörum (33. kafli). 
d. Pappír eða sellulósavatt gegndreypt, húðað eða hjúpað sápu eða hreinsiefni (nr. 3401), eða 

fægiefnum, áburði eða áþekkri framleiðslu (nr. 3405). 
Ljósnæmur pappír eða pappi í nr. 3701—3704. 

Pappírsstyrktar, lagfelldar plastþynnur eða eitt lag af pappír eða pappa húðað eða hjúpað 
plastlagi, enda sé síðarnefnda lagið meira en helmingur heildarþykktarinnar, eða vörur úr 
slíkum efnum, þó ekki veggfóður í nr. 4814 (39. kafli). 

g. Vörur í nr. 4202 (t.d. ferðabúnaður). 
h. Vörur í 46. kafla (framleiðsla úr fléttiefnum). 
ij. Pappírsgarn eða spunavörur úr pappírsgarni (flokkur XT). 

k. Vörur í 64. eða 65. kafla. 
1. Slípipappír eða slípipappi (nr. 6805) eða gljásteinsflögur á pappírs- eða pappaundirlagi (nr. 

6814) (pappír og pappi húðaður gljásteinsdufti flokkast þó í þennan kafla). 
m. Málmþynnur á pappírs- eða pappaundirlagi (flokkur XV). 
n. Vörur í nr. 9209. 
o. Vörur í 95. kafla (t.d. leikföng, leikspil, íþróttabúnaður) eða 96. kafla (t.d. hnappar). 

2. Leiði ekki annað af 6. athugasemd taka nr. 4801—-4805 til pappírs og pappa sem við vinnslu hefur 
verið sléttaður, gljásléttaður, gljápressaður eða þess háttar, búinn óekta vatnsmerki eða þakinn 

límvatni á yfirborði, og einnig til pappírs, pappa, sellulósavatts og vefs úr sellulósatrefjum sem er 
litað eða marmararákað í gegn með hvers konar aðferð. Þessir vöruliðir taka ekki til pappírs, 
pappa, sellulósavatts eða vefs úr sellulósatrefjum sem hefur verið unnið á annan hátt, t.d. húðað 
eða gegndreypt, nema annað leiði af nr. 4803. 

3. Sem dagblaðapappír í þessum kafla telst óhúðaður pappír sem notaður er til dagblaðaprentunar og 

í er ekki minna en 65% af viðartrefjum, miðað við þunga trefjainnihaldsins í heild, unninn með 
vélrænum hætti, ólitaður eða mjög lítið litaður, með áferð á hvorri hlið sem ekki er yfir 200 
Bekksekúndur á Bekk-mælikvarða, vegur ekki minna en 40 g hver fermetri og ekki meira en 57 g 

hver fermetri og ekki með yfir 8% öskuinnihald miðað við þunga. 

4. Auk handgerðs pappírs og pappa tekur nr. 4802 aðeins til pappírs og pappa sem aðallega er gerður 

úr bleiktu deigi eða deigi sem búið er til á vélrænan hátt og uppfyllir einhver neðangreindra 

skilyrða: 

Að því er varðar pappír eða pappa sem ekki er meira en 150 g/m' að þyngd: 

a. Inniheldur 10% eða meira af trefjum sem gerðar eru með vélrænum hætti og 

1. vegur ekki meira en 80 g/m', eða 
2. er gegnlitaður. 

b. Inniheldur meira en 8% af ösku, og 

1. vegur ekki meira en 80 g/m', eða 
2. er gegnlitaður. 

c. Inniheldur meira en 3% af ösku og hefur 60% skærleika eða meira.“ 

d. Inniheldur meira en 3% en ekki yfir 8% af ösku og er með minna en 60% skærleika*, og 

rifstuðul sem er jafn eða minni en 2,5 kPa/g/m'. 

e. Inniheldur 3% eða minna af ösku og hefur 60% skærleika eða meira“ og rifstuðul sem er jafn 

eða minni en 2,5 kPa/g/m". 

> 
0 

  

*Skærleiki skal mældur með Elrepho, GE eða einhverri jafngildri aðferð sem notuð er til slíkra mælinga og 

hlotið hefur alþjóðlega viðurkenningu.
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Að því er varðar pappír eða pappa sem er meira en 150 g/m' að þyngd: 
a. Er gegnlitaður, eða 

b. hefur 60% skærleika eða meira*, og 

1. er 225 míkrómetrar (míkron) eða minna að þykkt, eða 
2. er meira en 225 míkrómetrar (míkron) að þykkt en ekki meira en 508 míkrometrar (míkron) 

og með meira en 3% öskuinnihald. 
c. Hefur minna en 60% skærleika*, er 254 míkrómetrar (míkron) eða minna að þykkt og með 

meira en 8% öskuinnihald. 
Til nr. 4802 telst þó ekki umbúðasíupappír eða -pappi (þ.m.t. tepokapappír) eða filtpappír 

eða -pappi. 

5. Sem kraftpappír og kraftpappi í þessum kafla telst pappír og pappi sem í er ekki minna miðað við 

þunga en 80% af trefjum sem fengnar eru með kemískri vinnslu súlfats eða sóta miðað við 

trefjainnihald í heild. 

6. Pappír, pappi, sellulósavatt og vefir úr sellulósatrefjum sem svarar til vörulýsingar í tveimur eða 

fleiri af nr. 4801—-4811 flokkast í þann vörulið sem síðastur er í töluröð í tollskránni. 
7. Tilnr. 4801, 4802, 4804—4808, 4810 og 4811 telst aðeins pappír, pappi, sellulósavatt og vefir úr 

sellulósatrefjum: 
a. Í ræmum eða rúllum yfir 15 cm að breidd. 
b. Í rétthyrndum örkum (einnig ferningslaga) með einni hlið yfir 36 cm og annarri yfir 15 cm 

ósamanbrotnum. 

- Í númer 4802 flokkast þó handgerður pappír af hvers konar stærð og lögun, sem fæst beint 
við gerð hans og er með alla jaðra ójafna (deckled), nema annað leiði af 6. athugasemd. 

8. Sem veggfóður og áþekk veggklæðning í nr. 4814 telst einungis: 
a. Pappír í rúllum, að minnsta kosti 45 cm að breidd en ekki yfir 160 cm, hæfur til vegg- eða 

loftskreytinga, og er: 
1. æðóttur, upphleyptur, yfirborðslitaður, mynsturprentaður eða yfirborðsskreyttur á annan 

hátt (t.d. með spunaflóka), einnig húðaður eða hjúpaður glæru plasti til hlífðar; 
2. með ójöfnu yfirborði sem stafar af ísettum ögnum úr viði, stráum o.s.frv.; 
3. húðaður eða hjúpaður á framhlið með plasti, plastlagið æðótt, upphleypt, litað, mynstur- 

prentað eða skreytt á annan hátt; eða 
4. hjúpaður á framhlið með fléttiefnum, einnig sett saman úr samsíða þáttum eða ofinn. 

b. Bryddingar og skrautræmur, úr pappír, unnar eins og lýst er hér að framan, einnig í rúllum, til 

vegg- eða loftskreytinga. 
c. Veggklæðning úr pappír gerð úr nokkrum reitum, í rúllum eða örkum, prentuð þannig að 

útbúa má sviðsmynd, mynstur eða mótíf þegar hún er sett á vegg. 

Vörur á undirlagi úr pappír eða pappa, nothæfar bæði sem gólf- og veggklæðning, skulu 
flokkaðar í nr. 4815. 

9. Til nr. 4820 telst ekki arkir eða spjöld í lausu, tilskorið, einnig áprentað, upphleypt eða gatað. 
10. Til nr. 4823 telst m.a. götuð pappírs- eða pappaspjöld í Jaquardvélar eða áþekkar vélar og 

pappírsblúndur. 

11. Pappír, pappi, sellulósavatt og vörur úr þeim, með áprentuðum mótífum, táknum eða myndrænni 

framsetningu, sem ekki er hreint aukaatriði með tilliti til meginnotkunar varanna, falla undir 49. 
kafla, nema vörur í nr. 4814 eða 4821. 

Athugasemdir við undirliði: 
1. Sem kraftpappír í nr. 4804.1100 og 4804.1900 telst pappír eða pappi sem fengið hefur glans- eða 

gljááferð í vélum, sem í er ekki minna miðað við þunga en 80% af trefjum, sem fengnar eru með 
kemískri vinnslu súlfats eða sóta, miðað við trefjainnihald í heild, í rúllum, meira en 115 g/m? að 

þyngd og lágmarks Mullen-rifstuðul eins og um ræðir í eftirfarandi töflu eða línulega innreiknað 

eða framreiknað jafngildi annarrar þyngdar: 

  

*Skærleiki skal mældur með Elrepho, GE eða einhverri jafngildri aðferð sem notuð er til slíkra mælinga og 

hlotið hefur alþjóðlega viðurkenningu.
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Þyngd Lágmarks Mullen-rifstuðull 

g/m! kPa 

115 393 
125 417 
200 637 
300 824 
400 961 

2. Sem sekkjakraftpappír í nr. 4804.2100 og 4804.2900 telst pappír sem fengið hefur glansáferð í 

vélum og í er ekki minna miðað við þunga en 80% af trefjum, sem fengnar eru með kemiískri 

vinnslu súlfats eða sóta, miðað við trefjainnihald í heild, í rúllum, ekki minna en 60 g/m' að þyngd 
en ekki yfir 115 g/m“ og svarar til annarrar hvorrar neðangreindrar lýsingar: 

a. Með Mullen-rifstuðul ekki innan við 38 og teygni sem er meiri en 4,5% þversum og meira en 
2% langsum. 

b. Með lágmarks slit- og þanþol eins og greinir í eftirfarandi töflu eða línulega innreiknað jafngildi 
annarrar þyngdar: 
  

  

  

Lágmarks slitþol Lágmarks þanþol 

mN kN/m 

Langsum Langsum 

Þyngd t * 
g/m? Langsum þversum Þversum þversum 

60 700 1.510 1,9 6 
70 830 1.790 2,3 7,2 
80 965 2.070 2,8 8,3 

100 1.230 2.635 3,7 10,6 
115 1.425 3.060 4,4 12,3 
  

3. Sem hálfkemískur bylgjupappír í nr. 4805.1000 telst pappír í rúllum sem í er ekki minna en 65%, 

miðað við þunga trefjainnihaldsins í heild, af óbleiktum harðviðartrefjum sem fengnar eru með 
hálfkemískri deigvinnslu, með CMT 60 brotviðnám (Concora miðilsprófun með 60 mínútna 
aðlögun) yfir 20 kgf við 50% rakastig og 23 *C. 

4. Sem súlfítumbúðapappír í nr. 4805.3000 telst pappír sem fengið hefur gljááferð í vélum og í er 
meira en 40%, miðað við þunga trefjainnihaldsins í heild, af viðartrefjum sem fengnar eru með 

kemískri súlfítaðferð, ekki meira en 8% öskuinnihald og Mullen-slitþol ekki minna en 15. 

5. Sem létthúðaður pappír í nr. 4810.21 telst pappír, húðaður á báðum hliðum, að heildarþyngd ekki 
yfir 72 g/m', með húð sem að þyngd er ekki yfir 15 g/m', á undirlagi sem í er ekki minna en 50%, 
miðað við þunga trefjainnihaldsins í heild, af viðartrefjum sem fengnar eru með vélrænum hætti. 
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4801 0000 Dagblaðapappír, í rúllum eðaörkum .......................... 0 

4802 Óhúðaður pappír og pappi, notað til að skrifa á, prenta á eða til 

annarra grafískra nota, og gatspjaldaefni og gatræmupappír, Í 

rúllum eða örkum, þó ekki pappír í nr. 4801 eða 4803; handgerður 

pappír og pappi: 

1000 — Handgerður pappír Og pappi .........0.0%% 0000 0 
2000 — Pappír og pappi notaður í ljósnæman, hitanæman eða rafnæman 

pappír eða pappa ........0.%.22.0000 00 0 
3000 — Kalkipappírsefni .............0000. 2200 0
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4000 — Veggfóðursefni ...............000 00. 0 
— Annar pappír og pappi sem ekki eru í trefjar fengnar á vélrænan 

hátt eða ekki er í meira en 10% miðað við þunga af slíkum 
trefjum miðað við trefjainnihald í heild: 

5100 — — Minna en 40 g/m* að þyngd ............. 00.00.0000 0 

5200 — — 40 g/m“ að þyngd eða meira, þó ekki meira en 150 g/m' ....... 0 

5300 — — Meira en 150 g/m* að þyngd ............00. 0000. 000. 0 

6000 — Annar pappír og pappi sem í er meira en 10% miðað við þunga af 
trefjum unnum með vélrænum hætti miðað við trefjainnihald í 
heild ............0000 0 

4803 Hreinlætis- eða andlitsþurrkuefni, handþurrku- eða bleiuefni og 

áþekkur pappír til heimilis- eða hreinlætisnota, sellulósavatt og vefir 

úr sellulósatrefjum, einnig krepað, fellt, upphicvpt, gatað, yfirborðs- 

litað, yfirborðsskreytt eða áprentað, í rúllum yfir 36 cm að breidd 

eða í rétthyrndum örkum (þar með talið ferningslaga) með að 

minnsta kosti einni hlið yfir 36 cm ósamanbrotnum: 

0001 — Kraftpappír, krepaður eða felldur, einnig með upphleyptu 

mynstri eða gataður, ekki litaður eða skreyttur á yfirborði ...... 20 
0002 — Krepaður eða felldur pappír, einnig með upphleyptu mynstri, 

gataður, skreyttur á yfirborði eða áprentaður, ót.a. ............ 15 0 
0003 — Annar gataður pappír ...........%..0000 0. 20 
0009 — Annað .........200000 0 0 

4804 Óhúðaður kraftpappír og kraftpappi, í rúllum eða örkum, þó ekki 

vörur í nr. 4802 eða 4803: 

— Kraftpappír (kraftliner): 
1100 — — Óbleiktur ............)........ 0 
1900 — — Atifar .........0000 0 

— Sekkjakraftpappír: 

2100 — — Óbleiktur ...........00...... 00. 0 
2900 — — Afar .............0 0 

— Annar kraftpappír og kraftpappi 150 g/m' að þyngd eða minna: 

3100 — — Óbleiktur ...........000.. 0 0 
3900 —— Annars ........02.0000 0 0 

— Annar kraftpappír og kraftpappi meira en 150 g/m'“ að þyngd en 

minna en 225 g/m“: 

4100 — — Óbleiktur ..........0.......0 0. 0 
4200 — — Jafnbleiktur í gegn og í er meira en 95% af viðartrefjum 

fengnum með kemískri aðferð miðað við þunga trefjainnihalds- 

ins Í heild .............00.. 000 0 

4900 —— Annars ........00000 0 0 

— Annar kraftpappír og kraftpappi meira en 225 g/m' að þyngd: 

5100 — — Óbleiktur .........0....0.. 00. 0 
5200 — — Jafnbleiktur í gegn og í er meira en 95% af viðartrefjum 

fengnum með kemískri aðferð miðað við þunga trefjainnihald- 

sins Í heild ..............000 000 0 

5900 —— Annars .......020.0000 0 

4805 Annar óhúðaður pappír og pappi, í rúllum eða örkum: 

1000 — Hálfkemískur bylgjupappír, milliborð ........................ 0 

— Marglaga pappír og pappi: 

2100 —— Hvertlagbleikt ..............0.00. 0202 00 0 
2200 — — Með aðeins öðru ytra laginu bleiktu ....................... 0
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2300 — — Með þrem eða fleiri lögum þar sem aðeins ytri lögin tvö eru IN 
bleikt ...........0..0 0000 0 

2900 —— Afar ..........00%. 00. 0 

3000 — Súlfítumbúðapappír ...........%%2 2220 .. 0 
4000 — Síupappír og síupappi ...........00..00 2000 0 

5000 — Filtpappír og filtpappi ...........2)..0.00 000 0 
6000 — Annar pappír og pappi 150 g/m' að þyngd eða minna ........... 0 
7000 — Annar pappír og pappi meira en 150 g/m'“ að þyngd en minna en 

225 gf“ ........... 0200 0 
8000 — Annar pappír og pappi 225 g/m' að þyngd eðameira ........... 0 

4806 Jurtapergament, feitiheldur pappír, afritunarpappír (tracing papers) 

og vatnsheldur pappír og annar gljáður, gagnsær eða hálfgagnsær 

pappír í rúllum eða örkum: 

— Jurtapergament: 

1001 — — Hvítur pergamentpappír, sem vegur allt að 100 g/m ......... 0 
1009 —— Annað ...........00000 0 0 

— Feitiheldur pappír: 

2001 — - Feitiheldur pappír, sem vegur allt að 100 g/m' ............... 0 

2009 ——- Annar ............0022 000 0 

3000 — Afritunarpappír ..........00 0. 0 
4000 — Vatnsheldur pappír og annar gljáður, gagnsær eða hálfgagnsær 

PAPPÍT .......0000 00 0 

4807 Samsettur pappír eða pappi (gerður með því að festa slétt lög úr 

pappír eða pappa saman með lími), ekki yfirborðshúðaður eða 

gegndreyptur, einnig með innri styrkingu, í rúllum eða örkum: 

1000 — Pappír og pappi, með innra lagi úr bítúmeni, tjöru eða asfalti .... 0 
— Annar: 

9100 — -— Strápappír og strápappi, einnig þakinn öðrum pappír en 

SÍTÁÐAPPÍT .........0..020 0. 0 
9900 —— Annars ............000 0000 0 

4808 Pappír og pappi, bylgjaður (einnig með álímdri sléttri yfirborðsörk), 

krepaður, felldur, upphleyptur eða gataður, í rúllum eða örkum, þó 

ekki vörur í nr. 4803 eða 4818: 

1000 — Bylgjaður pappír og pappi, einnig gataður .................... 7 0 
2000 — Sekkjakraftpappír, krepaður eða felldur, einnig upphleyptur eða 

gataður ............2000000 0 20 
3000 — Annar kraftpappír, krepaður eða felldur, einnig upphleyptur eða 

gataður ...........220000. 20 
— Annar: 

9001 — — Pappír og pappír mynstraður og upphleyptur ............... 0 
9009 —— Annars ............0022 00. 20 

4809 Kalkipappír, sjálfafritunarpappír og annar afritunar- eða færipappír 

(þar með talinn húðaður eða gegndreyptur pappír í fjölritunarstensla 

eða offsetprentplötur), einnig prentaður, í rúllum yfir 36 cm að 

breidd eða rétthyrndum örkum (þar með talið ferningslaga) örkum 

með a.m.k. einni hlið yfir 36 cm ósamanbrotnum: 

1000 — Kalkipappír eða áþekkur afritunarpappír ..................... 20 

2000 — Sjálfafritunarpappír ................ 0002... 20 

9000 — Annar ..........00.. 000. 20 

4810 Pappír og pappi, húðaður á annarri eða báðum hliðum með kaólíni 

(Kínaleir) eða öðru ólífrænu efni, með eða án bindiefnis, og með 
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engri annarri húð, einnig yfirborðslitaður, yfirborðsskreyttur eða 

áprentaður, í rúllum eða örkum: 

— Pappír og pappi til að skrifa á, prenta á eða til annarra grafískra 

nota sem ekki eru í trefjar fengnar með vélrænum aðferðum eða í 

er ekki meira en 10% af slíkum trefjum miðað við þunga 
trefjainnihaldsins í heild: 

— — Ekki meira en 150 g/m? að þyngd: 

1101 — — — Prent- eða skrifpappír ...........0...0..0 00. 0 
1102 — — — Pappír, húðaður með ólífrænum efnum .................. 0 
1103 — — — Arkir sem verða ljósnæmar við neikvæða hleðslu .......... 7 

1109 ——-— Annar .............220. 20 

— — Meira en 150 g/m“ að þyngd: 
1201 —— — Prent-eðaskrifpappír ...............0.. 00. 0 
1202 — — — Pappír, húðaður með ólífrænum efnum .................. 0 
1209 ——-— Annar ..............00 0. 20 

— Pappír og pappi notaður til að skrifa á, prenta á eða til annarra 

grafískra nota sem í er meira en 10% af trefjum, fengnum með 

vélrænum aðferðum, miðað við þunga trefjainnihaldsins í heild: 
— — Léttur húðaður pappír: 

2101 —— — Prent-eðaskrifpappír .............000.0... 0 0 
2102 — — — Pappír, húðaður með ólífrænum efnum .................. 0 
2103 — — — Arkir sem verða ljósnæmar við neikvæða hleðslu .......... 7 

2109 ——-— Annar ..........0%.. 000 20 

— — Annar: 

2901 ——- — Prent-eðaskrifpappír ............0....0 0... 0 
2902 — - — Pappír, húðaður með ólífrænum efnum .................. 0 

2903 — — — Arkir sem verða ljósnæmar við neikvæða hleðslu .......... 7 

2909 ——-— AnNarS ...........0. 0 20 

— Kraftpappír og kraftpappi, þó ekki til að skrifa á, prenta á eða til 
annarra grafískra nota: 

— — Jafnbleiktur í gegn og í er meira en 95% af viðartrefjum 
fengnum með kemískum aðferðum, miðað við þunga 

trefjainnihaldsins í heild og 150 g/m? eða minna að þyngd: 

3101 — — — Pappír, húðaður með ólífrænum efnum .................. 0 

3102 — —- — Umbúðapappír, áprentaður ...............0000..00000... 4 0 
3103 —— — Annar pappíráprentaður ..........0..00000 0000. 7 0 

3109 ——-— Annar ..........000 000 20 

— — Jafnbleiktur í gegn og í er meira en 95% af viðartrefjum 
fengnum með kemískum aðferðum, miðað við þunga trefja- 

innihaldsins í heild og meira en 150 g/m'? að þyngd: 

3201 — — — Pappír og pappi, húðaður með ólífrænum efnum .......... 0 

3202 — — — Umbúðapappír, áprentaður ...........0.0.000000000 000... 4 0 
3203 — — — Annar pappír og pappi, áprentaður ...................... 7 0 

3209 ——-— Annar .............000 00 20 

— — Annar: 

3901 — — — Pappír og pappi, húðaður með ólífrænum efnum .......... 0 

3902 — — — Umbúðapappír, áprentaður .............0.....0 000... 4 0 

3903 — — — Annar pappír og pappi, áprentaður ...................... 7 0 

3909 ——-— Annars .........000. 0000 20 

— Annar pappír og pappi: 

— — Marglaga: 

9101 —— — Pappír og pappi, húðaður með ólífrænum efnum .......... 0
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9102 —— — Annar pappír og pappi, áprentaður ...................... 7 0 

9109 ——-— Annar .............%.20000 0 20 

—- — Annars: 

9901 — — — Pappír og pappi, húðaður með ólífrænum efnum .......... 0 

9902 — — — Umbúðapappír, áprentaður ......................0..0.... 4 0 

9903 —— — Annar pappír og pappi, áprentaður ...................... 7 0 

9904 — — — Áprentaður pappír, notaður sem klæðningarefni til bókbands 0 
9909 ——-— Annar .........0.%%.0000 nn 20 

4811 Pappír, pappi, sellulósavatt og vefir úr sellulósatrefjum, húðað, 

gegndreypt, hjúpað, yfirborðslitað, yfirborðsskreytt eða áprentað, í 

rúllum eða örkum, þó ekki vörur í nr. 4803, 4809, 4810 eða 4818: 

— Tjöru-, bítúmen- eða asfaltborinn pappír og pappi: 
1001 — — Þakpappi, báraður ................%%. 0... n nn 0 

1009 — — Þakpappi og annar asfaltborinn pappi,ót.a. ................ 10 0 

— Gúmmií- eða límborinn pappír og pappi: 
2100 —— Sjálflímandi ..............00..00 00... 0 

— — Annar: 

2901 — — — Áprentaður eða yfirborðsskreyttur ...................... 7 0 
2909 ——-— Annars ..............200n 20 

— Pappír og pappi, húðaður, gegndreyptur eða hjúpaður plasti (þó 

ekki lími): 
— — Bleiktur, meira en 150 g/m' að þyngd: 

3101 — — — Sellulósavatt og vefir úr sellulósatrefjum ................. 20 
3109 ——— Annar ...........000 000 0 

— — Annar: 

3901 — — — Sellulósavatt og vefir úr sellulósatrefjum ................. 20 
3909 ——-— ADNArS ........000000 000 0 

— Pappír og pappi, húðaður, gegndreyptur eða hjúpaður vaxi, 

parafínvaxi, steríni, olíu eða glýseróli: 

4001 — — Efni í mjólkurumbúðir ............2...00 00. 0 
4002 — — Efni til myndamótagerðar ............0000.. 0000... 0 
4003 — — Óáprentaður pappír og pappi, vaxborinn ................... 0 
4004 — — Efni í vélaþéttingar ................... 00 0 
4005 — — Einangrunarplötur ................00.0 000 0 
4006 — — Umbúðapappír, áprentaður ...................00.000 0. 4 0 
4007 — — Annar pappír og pappi, áprentaður ....................... 7 0 
4009 —— Annar ........00%% 222. 20 

— Annar pappír, pappi, sellulósavatt og vefir úr sellulósatrefjum: 

9001 — — Efnitilmyndamótagerðar .............0..0.... 000... 0 

9002 — — Efni í vélaþéttingar ...................000l 0 
9003 — — Einangrunarplötur ..........0.%2..... 0. 0 
9004 — — Umbúðapappír, áprentaður „.............00.0. 0000... 4 0 
9005 — — Annar pappír og pappi, áprentaður ....................... 7 0 

9009 —— Annars ........0%%..00 nn 20 

4812 0000 Síublokkir, síustykki og síuplötur úr pappírsdeigi ................ 0 

4813 Vindlingapappír, einnig skorinn í stærðir eða sem hefti eða hólkar: 

1000 — Sem hefti eðahólkar ...............%%%0. 0000... 70 

2000 — Í rúllum ekki yfirScmaðbreidd ...............0..0........... 70 
— Annar: 

9001 — — Í rúllum, yfir 15 cm á breidd, óáprentaður og ógegndreyptur .. 0 

9002 — — Í rúllum yfir 15 cm að breidd, áprentaður eða gegndreyptur ... 20
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9003 — — Í rúllum minni en 15 cm að breidd, ekki skorinn í vindlinga- 

SÆI ...........00 000. 30 

9009 — — Annars ...........200002 00 70 

4814 Veggfóður og áþekk veggklæðning; gluggaglærur úr pappír: 

— Ísettur pappír (ingrain paper): 
1001 — — Veggfóður í rúllum og örkum 60 cm — 160 cm að breidd, 

Óápr€entað ........0...2.00nn nn 0 
1002 — — Veggfóður í rúllum og örkum, áprentað og yfirborðsskreytt 60 

cm— 160 cm aðbreidd ................ 000... 35 

1009 — — Annað ...........%00.2 000 35 

— Veggfóður og áþekk veggklæðning, úr pappír húðuðum eða 

hjúpuðum á framhlið með æðóttu, upphleyptu, lituðu, mynstur- 

prentuðu eða á annan hátt skreyttu plastlagi: 
—- — Yfirlagt með plastþynnu: 

2011 —— — Yfirlagt með pólyvinylklóríði eða fjölliðum vinylklóríðs eða 
vinylacetats „.........000000. 0 35 

2012 — — — Kantar, bryddingar, skrautræmur og þess háttar, yfirlagt 

með plastþynnu .........00.0.00 0 70 
2019 ——-— Annað ...........0%...22 0 rðr 20 

— — Annað: 

2021 — - — Veggfóður í rúllum og örkum gegndreypt með plastefnum, 

60 cm — 160 cmaðbreidd ...........00.. 00... 0 

2022 — — — Annað veggfóður, áprentað eða yfirborðsskreytt, 60 cm — 

160 em að breidd ............0000000 000. 35 
2029 ——-— Annars ........0...0. 0000 35 

— Veggfóður og áþekk veggklæðning úr pappír hjúpuðum á fram- 
hlið með fléttiefnum, einnig sett saman í samsíða þætti eða ofin: 

3001 — — Hulið á yfirborði með fléttiefnum ......................... 60 
3002 — — Hulið á yfirborði með fléttiefnum, sem að meginhluta eru úr 

pappír, 60 cm — 160 cmaðbreidd ........................ 35 
3009 —— Annað ............0000 0 35 

— Annað: 

9001 — — Upphleypt veggfóður, ekki áprentað eða yfirborðsskreytt, 60 

em— 160 em að breidd .............00000 00 0 

9002 — — Veggfóður, gegndreypt með plastefnum, 60 cm — 160 cm að 

breidd .............0..2 000 0 

9003 — — Annað áprentað eða yfirborðsskreytt veggfóður, 60 cm — 160 

cmaðbreidd...............0..000. 35 

9004 — — Veggfóður með prentuðum myndum ...................... 15 0 
9009 — — Annars ............00. 0000 35 

4815 0000 Gólfklæðning á undirlagi úr pappír eða pappa, einnig skorin í 

stærðir 35 

4816 Kalkipappír, sjálfafritunarpappír og annar afritunarpappír eða færi- 

pappír (þó ekki vörur í nr. 4809), fjölritunarstenslar og offsetprent- 

plötur, úr pappír, einnig í öskjum: 

— Kalki- eða áþekkur afritunarpappír: 
1001 — — Í rúllum, breiðarien 150cm .............0... 00... 20 

1009 —— Annar ..........0.2 00. 7 

— Sjálfafritunarpappír: 
2001 — — Í rúllum, breiðarien15em ...........0.0.... 0... 20 
2009 —— Annar .........0.00 0. FR 7
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3000 — Fjölritunarstenslar ......................20.00n 7 

— Annað: 

9001 — — Í rúllum, breiðarien15cm .................... 0. 20 

9002 — — Varmaafritunarpappír ............... 0... ann 7 

9009 —— Annars ............200000 0 7 

4817 Umslög, bréfkort, póstkort án mynda og skrifkort, úr pappír eða 

pappa; öskjur, pokar, veski og skrifmöppur, úr pappír eða pappa, 

sem innihalda ýmiss konar bréfsefni: 

— Umslög: 
1001 — — Óáprentuð .........0...... 00. 30 0 
1009 —— Önnur .........0.0..0. 0... 50 0 
2000 — Bréfkort, póstkort án mynda og skrifkort ..................... 35 

3000 — Öskjur, pokar, veski og skrifmöppur, úr pappír eða pappa, sem 
innihalda ýmiss konar bréfsefni ............................. 50 

4818 Salernispappír, vasaklútar, hreinsiklútar, handþurrkur, borðdúkar, 

servíettur, bleiur fyrir börn, tíðatappar, lök og áþekkur húsbúnaður, 

hreinlætis- og sjúkravörur, fatnaður og hlutar til hans, úr pappírs- 

deigi, pappír, sellulósavatti eða vef úr sellulósatrefjum: 

— Salernispappír: 

— — Í rúllum yfir 15 cm að breidd: 
1011 —— — Úrkraftpappír eða sellulósavatti ........................ 0 
1012 — — - Úr krepuðum eða felldum kraftpappír ................... 20 
1013 — — — Úr öðrum krepuðum eða felldum pappír ................. 15 0 
1014 — — — Úr öðrum pappír, götuðum ............0......0. 00... 20 

1019 -—-— Annar ...........2..2...0 00. 15 0 

1090 —— Annar ............200000 00 15 0 

— Vasaklútar, hreinsi- eða andlitsþurrkur og handþurrkur: 

2001 — — Handþurrkur, samanbrotnar ................0....0.00. 22 0 

2009 —— Annað .............0000 0000 70 
3000 — Borðdúkar og servíettur ................0..0000 00. 70 

— Dömubindi og tíðatappar, barnableiur og bleiufóður og áþekkar 
hreinlætisvörur: 

4001 — — Dömubindi og tíðatappar, barnableiur og laust bleiufóður .... 10 0 
4009 — — Annað .............000 0000 70 
5000 — Fatnaður og fylgihlutir ..................0.000 000. 16 0 

— Annað: 
- — Pappír í rúllum 15 — 36 cm að breidd: 

9011 —— — Pappír í rúllum, hvorki krepaður, felldur, upphleyptur, 

gataður, gegndreyptur, húðaður, yfirborðsskreyttur né á- 

prentaður .............000 0 

9012 — — — Pappír, mynstraður eða upphleyptur .................... 0 

9013 —— — Gataðurpappír ................... 0. nn 20 
9019 ——-— Annar ............200 00 15 0 

9020 — — Lök og annað pappírslín umbúið tilsmásölu ................ 70 
9090 —— Annars ...........00022 000 70 

4819 Öskjur, box, kassar, pokar og önnur ílát til umbúða, úr pappír, 

pappa, sellulósavatti eða vef úr sellulósatrefjum; spjaldskrárkassar, 

bréfabakkar og áþekkar vörur, úr pappír eða pappa, sem eru 

notaðar á skrifstofum, í verslunum o.þ.h: 

- Öskjur, box og kassar úr bylgjupappír eða bylgjupappa: 
1001 — — Til umbúða um útflutningsvörur enda sé á þeim viðeigandi 

áletrun ...............0000 00 4 0
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1009 —— Annað ...............0 000 12 0 
— Felliöskjur, fellibox og fellikassar, ekki úr bylgjupappír eða 

bylgjupappa: 
— — Til umbúða um útflutningsvörur enda sé á þeim viðeigandi 

áletrun: 

2011 — —- - Úr pappa sem vegur 600 g/m? eða meira .................. 4 0 
2019 ——-— Annað.............%000 0000 4 0 

— — Annað: 

2021 — -— Úrpappa, sem vegur 600 g/m'! eða meira ................. 12 0 
2029 ——-— Annars ..............0000 000 12 0 

— Sekkir og pokar með 40 em breiðum botni eða meira: 
3010 — — Margfaldir, til umbúða um kartöflur, sement eða áburð, enda 

sé á þeim viðeigandi áletrun, svo og aðrir margfaldir papp- 

írspokar til umbúða, að flatarmáli 0,2 m?ogstærri ........... 5 0 

3020 — — Margfaldir, til umbúða um útflutningsvörur, enda sé á þeim 

viðeigandi áletrun ............00...02 0000 00 0 2 0 
— — Aðrir: 

3031 — — - Úr sellulósavatti eða vef úr sellulósatrefjum .............. 70 

3039 —-—-— Annars ............00. 0000. 12 0 
— Aðrir sekkir og pokar, þar með taldar keilur: 

4010 — — Margfaldir, til umbúða um kartöflur, sement eða áburð, enda 

sé á þeim viðeigandi áletrun, svo og aðrir margfaldir papp- 
írspokar til umbúða, að flatarmáli 0,2 m?ogstærri ........... 5 0 

4020 — — Margfaldir, til umbúða um útflutningsvörur, enda sé á þeim 
viðeigandi áletrun ...............00.. 0000. 0 2 0 

— — Annars: 

4031 — — — Úr sellulósavatti eða vef úr sellulósatrefjum .............. 70 

4039 ——— Aðrir .......0.0..200 000 12 0 
— Önnur ílát til umbúða, þar með talin plötuumslög: 

5010 — — Mjólkurumbúðir .............0..... 00... n nn 7 0 
— — Annars: 

5021 — — — Úr sellulósavatti eða vef úr sellulósatrefjum .............. 12 0 
5029 ——— Önnur ............00. 00... 12 0 

— Spjaldskrárkassar, bréfabakkar, búðarkassar og áþekkar vörur, 

sem notaðar eru á skrifstofum, í verslunum o.þ.h.: 

6001 — — Úrsellulósavatti eða vef úr sellulósatrefjum ................ 70 

6009 —— Annað .............00.000 00 12 0 

4820 Skrár, reikningsskilabækur, minnisbækur, pöntunarbækur, kvittan- 

abækur, skrifblokkir, minnisblokkir, dagbækur og áþekkar vörur, 

stílabækur, ritundirlög, skjalabindi (einnig lausblaða), bréfamöpp- 

ur, skjalamöppur, marglaga eyðublöð, samstæður með kalkipappír 

á milli og önnur skrifföng, úr pappír eða pappa; albúm fyrir 

sýnishorn eða söfn og bókahlífar, úr pappír eða pappa: 

— Skrár, reikningsskilabækur, minnisbækur, pöntunarbækur, kvitt- 

anabækur, skrifblokkir, minnisblokkir, dagbækur og áþekkar 

vörur: 

1001 — — Dagbækur með almanaki ..............00%% 00.00.0000 15 0 
1009 —— Annað ............0.. 0000 15 0 

2000 — Stílabækur .................0.. 0000 15 0 
3000 — Skjalabindi, bréfamöppur og skjalamöppur ................... 15 0 
4000 — Marglaga eyðublöð og samstæður með kalkipappír á milli ....... 15 0
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5000 — Albúm fyrir sýnishorn eða söfn ..........0......0. 0000 15 0 

9000 — Anfað ..........000000 0000 15 0 
4821 Pappírs- eða pappamiðar alls konar, einnig áprentaðir: 

— Áprentaðir: 
1001 — — Áprentaðir merkimiðar fyrir útflutningsafurðir ............. 4 0 

1009 —— Aðrir .........%...2020. 0. 15 0 
9000 — Aðrir ..........00000 00 9 0 

4822 Kefli, spólur, snældur og áþekkar uppistöður úr pappírsdeigi, pappír 

eða pappa (einnig gatað eða hert): 

1000 — Tilað vinda áspunagarn ................000 0000 0 
9000 — Annað ...........200000 0 0 

4823 Annar pappír, pappi, sellulósavatt eða vefur úr sellulósatrefjum, 

skorið í stærðir eða lögun; aðrar vörur úr pappírsdeigi, pappír, 

pappa, sellulósavatti eða vef úr sellulósatrefjum: 

— Gúmmíborinn eða límborinn pappír, í ræmum eða rúllum: 

1100 — — Sjálflímandi ............0...000 0... 4 
1900 —— Annar .............2..0000 0 4 

2000 — Síupappír og síupappi .............000 0000 nn 0 

3000 — Spjöld, ógötuð, í gatavélar, einnigíræmum .................. 15 

— Í rúllum, örkum og skífum, áprentað fyrir sjálfrita: 
4001 — — Pappír í dýptarmæla ................. 0000. 00r 4 
4009 — — Annað .........0.00000. 0000 15 

— Annar pappír og pappi, til að skrifa á, prenta á eða til annarra 
grafískra nota: 

— — Prentaður, upphleyptur eða gataður: 
5101 — —- — Prent-ogskrifpappír í rétthyrndum örkum þar sem langhliðin 

er yfir 36 cm en skammhliðin er 15 cm eða skemmri ........ 0 
5102 — — — Annar grafískur pappír í rétthyrndum örkum, þar sem 

langhliðin er yfir 36 cm en skammhliðin er 15 cm eða 
skemmri ...............0 0000 20 

5103 — — — Línu- eða krossstrikaður pappír og pappi, ekki prentaður á 

annan hátt ...............000000 0 15 0 
5104 — — — Rúllur í reiknivélar, ritsímtækio.þ.h. .................... 35 0 

5109 ——-— Annar ...........0000 00 30 

— — Annars: 
5901 — — — Prent- og skrifpappír, hvorki mynstraður, upphleyptur, gat- 

aður, gegndreyptur, húðaður né yfirborðslitaður, í rétthyrnd- 
um örkum, enda sé langhliðin yfir 36 cm og skammhliðin 15 

cm eðaskemmri .................00 0000 0 

5902 — — — Prent- og skrifpappír, gegndreyptur, húðaður eða yfirborðs- 

litaður, í rétthyrndum örkum, enda sé langhliðin yfir 36 cm 
og skammhliðin 15 cm eða skemmri ..................... 0 

5903 ——— Annar grafískur pappír, gegndreyptur, húðaður eða 

yfirborðslitaður, í rétthyrndum örkum, enda sé langhliðin 

yfir 36 em og skammhliðin 15 cm eða skemmri ............ 20 

5904 — — — Rúllur í reiknivélar, ritsímatækio.þ.h. ................... 35 0 

5905 —— — Annar prent- og skrifpappír, fjölritunarpappír og teikni- 

pappír, Óáprentaður ............0..00000 000 7 

5906 — — — Rétthyrndar arkir sem verða ljósnæmar við neikvæða hleðslu 7 
5909 ——— Annað............0000 00 nn rr 30 

— Bakkar, diskar, föt, bollar og þess háttar úr pappír eða pappa: 
6001 —— Bollar og drykkjarmál..................00 0000. 17 0
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6002 — — Einnotadiskar .............0.0.000000 000... 12 0 
6009 —— Annað ...........00000 0. 70 

- Mótaðar eða þrykktar vörur úr pappírsdeigi: 
7001 — — Pípur og vélaþéttingar, vörur til tækninota og hliðstæðir 

smáhlutir ..............00.2 0000 0 
7002 — — Jurtapottartil gróðursetningar ........................... 20 
7003 — — Smáhlutir úr sellulósavatti, t.d. kúlur, bjöllur o.þ.h. ......... 25 

7004 — — Teningar til gatamótunar ísteypu .................0.00.0... 12 0 

7009 —— Aðrar .........0....00020 nn 70 
— Annað: 
— — Annar pappír og pappi (þ.m.t. sellulósavatt), í rétthyrndum 

örkum, enda sé langhliðin yfir 36 cm og skammbhliðin 15 cm eða 
skemmri: 

9011 — — — Pappír og pappi (þ.m.t. sellulósavatt), hvorki mynstraður, 
upphleyptur, gataður, gegndreyptur, húðaður né yfirborðs- 
litaður ............2..2200 000 0 

9012 — — — Kraftpappír, krepaður eða felldur, einnig upphleyptur eða 

gataður ............0000.00 000. 20 
9013 — — — Krepaður eða felldur pappír, einnig upphleyptur eða gataður 0 

9014 — — — Pappír og pappi (annar en prent- og skrifpappír), húðaður 
eða gegndreyptur með plastefnum (þó ekki límborinn) ..... 0 

9015 — — — Tjöru-, bítúmen- eða asfaltpappír eða -pappi .............. 10 0 

9016 — — — Annar pappír og pappi, áprentaður ................0...... 7 0 
9019 ——- — Annars ..........0000 00 20 

— — Annars: 

9021 — — — Veggfóður og gagnsær gluggapappír, Ót.a. ................ 35 

9022 — — - Umbúðapappír, tilskorinn í stærðir eða form, áprentaður ... 4 0 
9023 — — — Annar pappír eða pappi, skorinn í stærðir eða form ........ 30 

9024 — — — Götuð spjöld fyrir gataspjaldavélar ...................... 15 

9025 — — — Pípur og vélaþéttingar, vörur til tækninota og hliðstæðir 
smáhlutir .............0... 0002. 0 

9026 — — — Umgerðir umskuggamyndir .............0.......00...... 15 0 
9027 —— — Fatasnið ..........0....000 000 0 
9028 —— — Gluggatjöld .............%...00 00. 18 
9029 ——— Vörupallar ..........2.......0.lane rr 4 0 
9031 — — — Tilsniðin spjöld til framleiðslu á myndarömmum úr spuna- 

EFNI ..........0 0000. 17 0 
9032 ——-— GervigarmirÚTPAPPÍr ............ 000... 0 5 0 
9033 — — — Ljósmyndahlífar .............00.0... 00 15 0 

9034 —— — Kaffisíur .............2.00000 ns 18 0 
9035 — — — Vindugluggatjaldastengur ............0...0.0.0 000... 12 0 

9036 — — — Pappabhlífar á þverslár herðatrjáa ........................ 12 0 
9037 — — — Hornhlífar, notaðar til hlífðar á horn og kanta umbúða ..... 0 
9039 —— — Annað...........00..0 ss 70
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49. KAFLI 

Prentaðar bækur, blöð, myndir og aðrar vörur prentiðnaðar; handrit, vélrit og 

uppdrættir 

Athugasemdir: 
1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Ljósmyndanegatífur eða -positífur á glæru burðarefni (37. kafli). 
b. Landakort, uppdrættir eða hnattlíkön, upphleypt, einnig prentað (nr. 9023). 
c. Spil eða aðrar vörur í 95. kafla. 
d. Frumverk af stungum, þrykki eða steinprenti (nr. 9702), frímerki eða stimpilmerki, póststimp- 

ilmerki, fyrstadagsumslög, póstbréfsefni eða þess háttar í nr. 9704, forngripir eldri en 

eitthundrað ára eða aðrar vörur í 97. kafla. 
Sem prentaðar í 49. kafla tejast einnig vörur endurgerðar í fjölritara, gerðar í tölvu, með 

upphleypingu, ljósmyndun, ljósritun, varmaafritun eða vélritun. 

. Fréttablöð, dagblöð og tímarit sem heft eru í annað en pappír og samstæður tveggja eða fleiri 

eintaka fréttablaða, dagblaða eða tímarita sem bundin eru saman í eitt hefti skulu flokkast í nr. 

4901, einnig þótt í þeim sé auglýsingaefni. 
„ Til nr. 4901 telst einnig: 

a. Safn eftirprentana, t.d. af listaverkum eða teikningum, með tilheyrandi texta, með tölusettum 
blaðsíðum sem binda má inn í eitt eða fleiri bindi. 

b. Myndaviðaukar sem fylgja bundnum bókum. 
c. Prentaðir hlutar bóka eða bæklinga í formi samsettra eða stakra blaða eða arka sem fela í sér 

heildarverk eða hluta þess og ætlað er til bókbands. 

Prentaðar myndir eða skýringarmyndir (illustrations), án texta, í örkum eða stökum blöðum 
teljast hins vegar til nr. 4911. 

„ Leiði ekki annað af 3. athugasemd við þennan kafla tekur nr. 4901 ekki til prentaðs máls sem 

aðallega er gefið út í auglýsingaskyni (t.d. bæklingar, ritlingar, pésar, viðskiptaskrár, árbækur sem 
gefnar eru út af verslunarsamtökum, ferðaauglýsingar). Þess konar útgáfa skal flokkuð í nr. 4911. 

Sem myndabækur fyrir börn í nr. 4903 teljast barnabækur þar sem myndirnar eru aðalatriðið en 

ekki textinn. 
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4901 Prentaðar bækur, bæklingar, pésar og áþekkar prentvörur, einnig 

einblöðungar: 

— Stök blöð, einnig brotin: 

1001 — — Handrit og vélrituð verk ................0 00... 0 

1002 — — Annað áíslensku ..........0...%....0000n 1 0 

1009 — — Annað með erlendum texta .................0. 0. 0 

— Annað: 

— — Orðabækur og alfræðirit, og framhaldsviðaukar þeirra: 

9101 —-— - Á íslensku .............0.. 0. 7 0 
9109 — — — Með erlendumtexta ................0000 00... 0 

— — Annars: 

9911 — — — Handritogvélrituð verk ..............0.0.000 0000... 0 
9919 — — — Myndaviðaukar sem fylgja bundnum bókum .............. 15 0 

— — — Með viðeigandi skýringartexta: 

9921 --—- - Á íslensku ...........000000.0 0. 7 0 
9929 ———— Meðerlendumtexta ................0. 000... 0 

4902 Fréttablöð, dagblöð og tímarit, einnig með myndum eða með 

auglýsingaefni: 

— Útgefið a.m.k. fjórum sinnum í viku: 
— — Auglýsingatímarit: 

1011 — — — Með erlendumtexta ..............0..0 00. 0
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1019 —— — Önnur ........0....0...0 000 15 0 

1090 —— Annað .............000 000 0 

— Annað: 
— — Auglýsingatímarit: 

9011 — — — Með erlendumtexta ...........0.. 000... nn 0 

9019 —- - Önnur ......0...0... 000. 15 0 

9090 — — Annars ...........00000 00 0 

4903 0000 Myndabækur, teiknibækur eða litabækur fyrir börn .............. 0 

4904 0000 Hljóðfæranótur, prentaðar eða í handriti, einnig innbundnar eða 

með myndum ..........0......000ðð re 0 

4905 Landakort, sjókort og hvers kyns þess konar kort, þar með talið 

kortabækur, veggkort, landslagsuppdrættir og hnattlíkön, prentað: 

1000 — Hnattlíkön .............0.0000 000 0 
— Annað: 

— — Í bókarformi: 

9101 — — — Kortabækur af Íslandi og landgrunninu .................. 0 
9109 ——— Annað..............000.00nn 0 

— — Annars: 

9901 — — — Landabréf, sjókort og önnur þess konar kort af Íslandi og 
landgrunninu, einnig veggkort ..........000.0000 000... 0 

9909 ——— Annað..............000 000 0 
4906 0000 Uppdrættir og teikningar til notkunar í húsagerð, verkfræði, iðnaði, 

viðskiptum, landslagsfræði eða þess háttar handgerð frumverk; 

handskrifaður texti; ljósmyndir á ljósnæmum pappír og 

kalkipappírsafrit af framannefndu ............................. 0 

4907 Ónotuð frímerki, stimpilmerki eða áþekk merki, sem eru gild eða 

verða gild í því landi sem er ákvörðunarstaður þeirra; pappír með 

slíkum merkjum; ávísanaeyðublöð; peningaseðlar, skuldabréf, hluta- 

bréf eða skuldarviðurkenningar og þess konar verðbréf: 

0001 — Frímerki, ónotuð .............0.0.0. 0. sn 0 

0002 — Peningaseðlar.............2...000 0. n ss 0 

0009 — Annað .............. 0000. 5 0 

4908 Færimyndir (decalcomanias): 
1000 — Færimyndir (decalcomanias), hæfar til glerbrennslu ............ 15 0 
9000 — Aðrar ...........0%%.00nnn nr 15 0 

4909 Prentuð eða myndskreytt póstkort; prentuð kort með persónulegum 

óskum, skilaboðum eða tilkynningum, einnig með myndum, um- 

slögum eða skrauti: 

0001 — Prentuð eða myndskreytt kort með orðsendingum eða auglýsing- 
UM .........000 000 15 0 

0009 — Annað ..............0000 000 22 0 

4910 Almanök alls konar, prentuð, þar með talin dagatöl: 

0001 — Prentuð á annað efni en pappír, einnig með almennum upplýsing- 

UM .......0000 00 15 0 

0002 — Úr pappír eða pappa ........0...0.. 0... 0 nr 5 0 
0003 — Úrsteini ..............000 00. 15 0 
0004 — Úrleir ................ 000. 22 0 
0005 — Úrgleri ................. 00... 80 
0006 — Úrsinki..............2..0.0 00 35
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0007 — Úrtrjáviðitilskrauts ...................0....0 0... 22 0 

0008 — Önnur, úr trjáviði (einnig eilífðaralmanök) ................... 70 

0009 — Úröðruefni .....................00 00 70 
4911 Aðrar prentvörur, þar með taldar prentaðar myndir og ljósmyndir: 

Auglýsingavara, vöruskrár og þess háttar: 

— Vélrituð verk með auglýsingaefni: 

1011 — — Með erlendumtexta ..............0..0. 00... 0 

1019 — — Önnur ........0.... 0 0 

— Annað: 

1021 — — Með erlendumtexta ..................0. 000 0 

1029 —-— Annars .........00. 0... 15 0 

Annars: 

— Myndir, snið og ljósmyndir: 

9101 — — Biblíumyndir og myndir til notkunar við kennslu í skólum 0 

9109 —— Annað ..............00 0 15 0 

— Annað: 

9901 — — Handrit og vélrituð verk ..........0.0....0. 0000. 0 

9902 — — Pappírsarkir með íslenskum texta og uppdráttum af fatasnið- 
UM .......0.0 000 0 

9909 —— Annars ..........220.200 15 0 

A 29
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FLOKKUR XI 
Spunaefni og spunavörur 

Athugasemdir: 
1. Til þessa flokks telst ekki: 

a. Burstir eða hár af dýrum til burstagerðar (nr. 0502); hrosshár eða hrosshársúrgangur (nr. 
0503). 

b. Mannshár eða vörur úr mannshári (nr. 0501, 6703 eða 6704), þó ekki síudúkur venjulega 

notaður í olíupressur eða þess háttar (nr. 5911). 
c. Baðmullardúnn eða önnur efni úr jurtaríkinu í 14. kafla. 

d. Asbest í nr. 2524 eða vörur úr asbesti eða aðrar vörur í nr. 6812 eða 6813. 
e. Vörur í nr. 3005 eða 3006 (t.d. vatt, grisjur eða bindi og áþekkar vörur til lyf-, skurð-, tann- eða 

dýralækninga, dauðhreinsað seymi til skurðlækninga). 

f. Ljósnæm spunaefni í nr. 3701—-3704. 

g. Einþáttungar sem hvarvetna eru meira en 1 mm í þvermál eða ræmur eða þess háttar (t.d. 

gervistrá) sýnilega meira en 5 mm að breidd, úr plasti (39. kafli), eða fléttur eða dúkur eða 
aðrar körfugerðarvörur eða tágasmíði úr slíkum einþáttungum eða ræmum (46. kafli). 

h. Ofinn, prjónaður eða heklaður dúkur, flóki eða vefleysa, gegndreypt, húðað, hjúpað eða 
lagskipað með plasti, eða vörur úr slíkum efnum í 39. kafla. 

ij. Ofinn, prjónaður eða heklaður dúkur, flóki eða vefleysur, gegndreypt, húðað, hjúpað eða 
lagskipað með gúmmíi, eða vörur úr slíkum efnum í 40. kafla. 

k. Húðir eða skinn með tilheyrandi hári eða ull (41. eða 43. kafli) eða vörur úr loðskinni, 
loðskinnsgervi eða vörur úr því í nr. 4303 eða 4304. 

I. Vörur úr spunaefnum í nr. 4201 eða 4202. 

m. Framleiðsla eða vörur í 48. kafla (t.d. sellulósavatt). 
n. Skófatnaður eða hlutar til skófatnaðar, ökkla- eða legghlífar eða áþekkar vörur í 64. kafla. 

o. Hárnet eða annar höfuðfatnaður eða hlutar til hans í 65. kafla. 

p. Vörur í 67. kafla. 

q. Spunaefni húðað slípiefni (nr. 6805) og einnig kolefnistrefjar eða vörur úr kolefnistrefjum í nr. 
6815. 

r. Glertrefjar eða vörur úr glertrefjum, þó ekki útsaumur gerður úr glerþráðum á sjáanlegum 

grunni úr dúk (70. kafli). 
s. Vörur í 94. kafla (t.d. húsgögn, rekkjubúnaður, lampar og ljósabúnaður). 
t. Vörur í 95. kafla (t.d. leikföng, leikspil, íþróttabúnaður og net). 

2. A. Vörur sem geta flokkast í 50.—55. kafla eða í nr. 5809 eða 5902 og eru úr tveimur eða fleiri 
spunaefnum skulu flokkast eins og þær væru eingöngu úr því spunaefni sem mest er af í 

vörunni miðað við þunga. 
B. Framangreindri reglu skal beita þannig: 

a. Garn úr yfirspunnu hrosshári (nr. 5110) og málmgarn (nr. 5605) skulu skoðast sem sérstakt 

spunaefni og þungi þess teljast sem samanlagður þungi efnisþáttanna. Við tollflokkun á 

ofnum dúk ber að telja málmþráð sem spunaefni. 

b. Réttur vöruliður skal fundinn með því að ákvarða fyrst kaflann og síðan viðeigandi vörulið í 

þeim kafla, án tillits til efna sem ekki flokkast í þann kafla. 

c. Þegar 54. og 55. kafli tengjast báðir einhverjum öðrum kafla skulu 54. og 55. kafli skoðast 

sem einn kafli. 

d. Þegar tilgreind er í kafla eða vörulið vara úr mismunandi spunaefnum skulu slík efni skoðast 
sem eitt spunaefni. 

C. Ákvæði í A- og B-liðum hér að ofan taka einnig til garns sem um getur í 3., 4., 5. eða 6. 
athugasemd hér á eftir. 

3. A. Sem seglgarn, snæri, reipi og kaðlar í þessum flokki, þó með þeim undantekningum sem 

greinir í B-lið hér á eftir, telst einþráða, margþráða, (snúið) eða kaðalbrugðið garn sem svarar 

til neðangreindra vörulýsinga: 

a. Úr silki eða silkiúrgangi og mælist meira en 20.000 decitex. 

b. Úr tilbúnum trefjum (þar með talið garn úr tveim eða fleiri einþáttungum í 54. kafla) og 

mælist meira en 10.000 decitex.
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c. Úr hampi eða hör: 
1. Fægt eða gljáð og mælist meira en 1.429 decitex. 

2. Hvorki fægt né gljáð og mælist meira en 20.000 decitex. 

d. Úr kókostrefjum úr þrem eða fleiri þáttum. 

e. Úr öðrum trefjum úr jurtaríkinu og mælist meira en 20.000 decitex. 

f. Styrkt með málmþræði. 

B. Undantekningar: 

a. Garn úr ull eða öðru dýrahári og pappírsgarn, þó ekki garn styrkt með málmþræði. 

b. Tilbúnir vöndlar í 55. kafla og margþátta garn, ósnúið eða með minna en 5 snúningum á 

metra, í Sd. kafla. 

c. Silkiormaþarmar í nr. 5006 og einþáttungar í 54. kafla. 
d. Málmgarn í nr. 5605. Garn styrkt með málmþræði fellur undir f-lið A-liðar hér að ofan. 

e. Chenillegarn, yfirspunnið garn og lykkjurifflað (loop wale) garn í nr. 5606. 

4. A. Sem garn umbúið til smásölu í 50., 51., 52., 54. og 55. kafla, með þeim undantekningum sem 
greinir í B-lið hér að neðan, telst einþráða, margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið garn þannig 

umbúið: 
a. Á spjöldum, keflum, hólkum eða þess konar uppistöðum og vegur (að meðtalinni 

uppistöðu) ekki meira en: 
1. 85 g sé það úr silki, silkiúrgangi eða tilbúnum þáttum. 

2. 125 g sé það úr öðru efni. 
b. Í hnyklum, hönkum eða hespum og vegur ekki meira en: 

1. 85 g sé það úr tilbúnum þáttum, sem eru minna en 3000 decitex, silki eða silkiúrgangi. 

2. 125 g þegar um er að ræða annað garn sem er minna en 2000 decitex. 

3. 500 g sé það úr öðru efni. 

c. Í hönkum eða hespum sem saman standa af smærri hönkum eða hespum aðskildum með 
skiptiþráðum í sjálfstæðar einingar sem eru jafnþungar og vega ekki meira en: 

1. 85 g sé það úr silki, silkiúrgangi eða tilbúnum þáttum. 

2. 125 g sé það úr öðru efni. 
B. Undantekningar: 

a. Einþráða garn úr hvers konar spunaefni, þó ekki: 

1. Einþráða garn úr ull eða fíngerðu dýrahári, óbleikt. 

2. Einþráða garn úr ull eða fíngerðu dýrahári, bleikt, litað eða þrykkt, meira en 5000 
decitex. 

b. Margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið garn, óbleikt: 

1. Úr silki eða silkiúrgangi, hvernig sem um það er búið. 

2. Úr öðru spunaefni en ull eða fíngerðu dýrahári, í hönkum eða hespum. 

c. Margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið garn úr silki eða silkiúrgangi, bleikt, litað eða þrykkt, 133 

decitex eða minna. 
d. Einþráða, margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið garn úr hvers konar spunaefni: 

1. Í krossbrugðnum hönkum eða hespum. 

2. Umbúið á uppistöður eða á einhvern annan hátt sem gefur til kynna notkun þess í 

spunaiðnaði (t.d. á snældum, snúðhólkum, skyttuspólum, spunakeilum eða teinum, 

eða undið á spólur til skrautvefnaðar). 

5. Sem saumþráður í nr. 5204, 5401 og 5508 telst margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið garn: 

a. Umbúið á uppistöður (t.d. kefli eða hólka) sem vegur (að meðtalinni uppistöðu) ekki meira en 

1000 g. 
b. Íborið. 
c. Sem endar á Z-snúningi. 

6. Sem háþolið garn í þessum flokki telst garn sem hefur þol tilgreint í cN/tex (centinewton per tex) 

meira en: 
Einþráða garn úr nyloni eða öðru pólyamíði eða úr pólyesterum ................... 60 cN/tex 
Margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið garn úr nyloni eða öðru pólyamíði eða úr 

pólyesterum ..............0.0. 53 cN/tex 
Einþráða, margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið garn úr viskósarayon .............. 27 cN/tex
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7. Sem fællgerðar í þessum flokki teljast eftirtaldar vörur: 

10. 
11. 
12. 
13. 

a. Klipptar á annan hátt en í ferninga eða rétthyrninga. 
b. Fullgerðar og tilbúnar til notkunar (eða aðeins þarf að skilja að með klippingu skiptiþráða) og 

ekki þarf að sauma eða vinna frekar (t.d. sumar tegundir af þurrkum, handklæðum, 
borðdúkum, hálsklútum, ábreiðum). 

c. Faldaðar eða með innábroti, eða með hnýttu kögri við einn jaðar eða fleiri, þó ekki dúkur með 

klipptum jöðrum sem gengið er frá með grófum sporum eða öðrum einföldum frágangi til að 

hindra að hann trosni. 
d. Sniðnar til og þráðdregnar. 

e. Saumaðar, límdar eða settar saman á annan hátt (þó ekki metravara úr tveim eða fleiri 
lengdum sama efnis sem hefur verið skeytt saman á endum, og metravara samsett úr tveim eða 
fleiri lögum af spunavöru, einnig með millilagi). 

f. Prjónaðar eða heklaðar í endanlega mynd, sem framvísað er sem tiltekin stykkjatala í lengju. 

Til 50.—-55. kafla og einnig, leiði ekki annað af orðalagi, til 56.—60. kafla teljast ekki tilbúnar 
vörur í skilningi 7. athugasemdar hér að ofan. Til 50.—5S. kafla teljast ekki vörur sem teljast til 
56.—59. kafla. 
Sem ofinn dúkur í 50.—55. kafla telst einnig dúkur sem gerður er úr lögum samsíða spunagarns 

sem lögð eru í hvasst eða rétt horn hvert á annað. Lög þessi eru fest saman á mótum garnsins með 
límingu eða varmaaðferð. 
Teygjanlegar vörur úr spunaefnum sem í eru gúmmíþræðir teljast til þessa flokks. 
Með orðinu gegndreyptur í þessum flokki er einnig átt við ídýfður. 
Með orðinu pólyarníð í þessum flokki er einnig átt við aramíd. 
Leiði ekki annað af orðalagi skal spunafatnaður í mismunandi vöruliðum flokkast í sína vöruliði 
þótt hann sé umbúinn í samstæður til smásölu. 

  

Athugasemdir við undirliði: 

1. Í þessum flokki og hvarvetna í tollskránni þar sem það á við hafa eftirfarandi hugtök þá merkingu 
sem þeim er hér með gefin: 
a. Teygjugarn. 

Þráðgarn, þ.m.t. einþáttungar, úr syntetísku spunaefni, þó ekki vefkennt garn, sem slitnar 
ekki þótt það sé teygt þrefalda upprunalega lengd sína og, eftir að hafa verið teygt tvöfalda 

upprunalega lengd sína, dregur sig saman innan fimm mínútna þannig að það verður ekki yfir 
14 upprunaleg lengd. 

b. Óbleikt garn. 
Garn sem: 
1. hefur náttúrlegan lit frumtrefja sinna og hefur ekki verið bleikt, litað (einnig gegnlitað) eða 

þrykkt, 

2. hefur óvissan lit (grátt garn) og unnið er úr tættu hráefni. 
Slíkt garn má hafa hlotið aðvinnslu með litlausu efni eða óekta lit (sem hverfur eftir einfaldan 
sápuþvott) og, þegar um er að ræða tilbúnar trefjar, gegnunnin með efni til að eyða gljáa (t.d. 
títandíoxyð). 

- Bleikt garn. 

Garn sem: 
1. hlotið hefur aðvinnslu til bleikingar, er gert úr bleiktum trefjum eða, leiði ekki annað af 

orðalagi, hefur verið litað hvítt (einnig gegnlitað)eða fengið aðvinnslu með hvítri steiningu, 
2. gert er úr blöndu af óbleiktum og bleiktum trefjum, 
3. er margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið og gert úr óbleiktu og bleiktu garni. 

d. Litað garn (með litunarefni eða þrykkt). 

Garn sem: 
1. er litað (einnig gegnlitað) þó ekki hvítt eða í óekta lit, eða þrykkt, eða gert úr lituðum eða 

þrykktum trefjum, 

2. gert er úr blöndu óbleiktra eða bleiktra trefja með lituðum trefjum (litblendi eða 
garnblöndu), eða þrykkt í einum eða fleiri litum með millibili sem gefur útlit punkta, 

3. gert er úr þrykktum flísum eða ræmum, 

4. er margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið og gert úr óbleiktu eða bleiktu garni og lituðu garni. 

Oo
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Framangreindar skýrgreiningar gilda einnig, að breyttu breytanda, um einþáttunga og 

ræmur eða þess háttar í 54. kafla. 
e. Óbleiktur ofinn dúkur. 

Ofinn dúkur gerður úr óbleiktu garni sem hefur ekki verið bleiktur, litaður eða þrykktur. 
Slíkur dúkur má hafa hlotið aðvinnslu með litlausu efni eða óekta lit. 

f. Bleiktur ofinn dúkur. 
Ofinn dúkur sem: 
1. hefur verið bleiktur eða, leiði ekki annað af orðalagi, hefur verið litaður hvítur eða fengið 

aðvinnslu með hvítu efni, sem metravara, 
2. er gerður úr bleiktu garni, 
3. er gerður úr óbleiktu og bleiktu garni. 

g. Litaður ofinn dúkur. 

Ofinn dúkur sem: 
1. litaður er í einn jafnan lit annan en hvítt (leiði ekki annað af orðalagi) eða hefur með 

aðvinnslu fengið litaráferð aðra en hvíta (leiði ekki annað af orðalagi), í metratali, 

2. er gerður úr lituðu garni í einum jöfnum lit. 

h. Ofinn dúkur úr garni í mismunandi litum. 
Ofinn dúkur (þó ekki þrykktur ofinn dúkur) sem: 

1. er gerður úr garni í mismunandi litum eða úr garni í mismunandi tilbrigðum sama litar (þó 

ekki náttúrlegum lit frumtrefjanna), 

2. er gerður úr óbleiktu eða bleiktu garni og lituðu garni, 
3. er gerður úr litblendi eða garnblöndu. 

(Ekki skal í neinu tilviki tekið tillit til garns í frágangi jaðra eða enda). 
ij. Þrykktur ofinn dúkur. 

Ofinn dúkur sem hefur verið þrykktur í metratali, einnig gerður úr garni í mismunandi litum. 
(Eftirtalið telst einnig vera þrykktur ofinn dúkur: Ofinn dúkur með mynstri sem gert er t.d. 

með pensli eða úðabyssu, þrykkipappír, hnökri eða batikaðferð.) 

Mersiaðvinnsla hefur ekki áhrif á flokkun garns eða dúks í framangreindum hugtökum. 

k. Einfaldur vefnaður. 
Dúkur þar sem hver ívafsþráður fer til skiptis yfir eða undir uppistöðuþræði sem eru í röð og 

hver uppistöðuþráður fer til skiptis yfir eða undir ívafsþræði sem eru í röð. 

2. A. Vörur í 56.—-63. kafla sem eru úr tveim eða fleiri spunaefnum skulu teljast vera að öllu leyti úr 
því spunaefni sem fyrir valinu yrði skv. 2. athugasemd við þennan flokk við flokkun á vöru í 

50.—-55. kafla úr sömu spunaefnum. 
B. Þegar þessari reglu er beitt: 

a. skal aðeins taka tillit til þess hluta sem ákvarðar flokkunina skv. túlkunarreglu 3, eftir því 
sem við á, 

b. skal ekki taka tillit tilgrunndúksins, þegar um er að ræða spunavörur úr grunndúk með flos- 
eða lykkjuyfirborði, 

c. skal taka tillit til grunndúksins eingöngu, þegar um er að ræða útsaum í nr. 5810. Útsaumur 

án sýnilegs grunns skal þó flokkaður með tilvísun til útsaumsþráðanna eingöngu.
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50. KAFLI 

Silki 

A E 

% % 

5001 0000 Silkiormahjúpar nothæfir tilafvinnslu .......................... 0 

5002 0000 Hrásilki (óspunmið) ................000 0000 0 
5003 Silkiúrgangur (þar með talið hjúpar, ónothæfir til afvinnslu, garnúr- 

gangur og tætt hráefni): 

1000 -- Hvorki kembdur né greiddur ..............000.. 0000... 0 

9000 — Annar ..............0 00 0 

5004 0000 Silkigarn (þó ekki garn spunnið úr silkiúrgangi), ekki umbúið til 

smásölu .................0. 0000. 9 0 

5005 0000 Garn spunnið úr silkiúrgangi, ekki umbúið til smásölu ............ 9 0 

5006 0000 Silkigarn og garn spunnið úr silkiúrgangi, umbúið til smásölu; 

silkiormaþarmar ..............0.. 2000... 9 0 

5007 Ofinn dúkur úr silki eða silkiúrgangi: 

— Dúkur úr bourette-silki: 

1001 — — Með gúmmíþræði ............0... 0... n 0 
1009 —— Annar ..........0.. 000 9 0 

— Annar dúkur sem í er 85% eða meira að þunga af silki eða 

silklúrgangi, þó ekki bourette-silki: 

2001 — — Með gúmmíþræði ...............0000. 0000 nn 0 
2009 — — Annar ............00 00 9 0 

— Annar dúkur: 

9001 — — Með gúmmíþræði ............2....0. 00. 0 
9009 — — AnNarS ..........0. 0 9 0
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51. KAFLI 

UII, fíngert eða grófgert dýrahár; hrosshársgarn og ofinn dúkur 

Athugasemd: 

Hvarvetna í tollskránni er með: 

a. Ull átt við náttúrlegar trefjar sem vaxa á sauðfé. 

b. Fíngerðu dýrahári átt við hár af alpaka, lama, vikuna, úlfalda, yakuxa, angórageit, tíbetgeit, 

kashmírgeit eða áþekkum geitum (þó ekki hinni venjulegu geit), kanínu (þ.m.t. angórakanínu), 

héra, bifur, bifurrottu og bísamrottu. 

c. Grófgerðu dýrahári átt við hár af dýrum sem ekki er getið um hér að ofan, þó ekki hár og burstir til 
burstagerðar (nr. 0502) og hrosshár (nr. 0503). 

  

A E 

5101 UII, hvorki kembd né greidd: 

— Óþvegin, þ.m.t. reyfisþvegin ull: 

1100 —— Re€yfi .......2200002. 0. 0 
1900 — — Önnur ..........0. 00. 0 

— Þvegin, ekki kolhreinsuð: 
2100 — — Reyfi ............00. 00 0 

2900 — — Önnur .......0...0.0 000 0 
3000 — Kolhreinsuð ............200.. 00. 0 

5102 Fíngert eða grófgert dýrahár, hvorki kembt né greitt: 

1000 — Fíngertdýrahár .................%20.00 0 ne nn 0 
2000 — Grófgert dýrahár ................20.0 000 nnr nn 0 

5103 Úrgangur úr ull eða fíngerðu eða grófgerðu dýrahári, þ.m.t. 

garnúrgangur, þó ekki tætt hráefni: 

1000 — Afkembur úr ull eða fíngerðu dýrahári ....................... 0 

2000 — Annar úrgangur úr ull eða fíngerðu dýrahári .................. 0 

3000 — Úrgangur úr grófgerðu dýrahári ..............0.......0..00.. 0 

5104 0000 Tætt hráefni úr ull eða fíngerðu eða grófgerðu dýrahári ........... 0 

5105 UII og fíngert eða grófgert dýrahár, kembt eða greitt (þ.m.t. greidd 

ull í bútum): 

1000 — Kembdull............ 000 0 
— Ullartoppar og önnur greidd ull: 

2100 —— Greiddullíbútum .............. 2000. sn nr 0 
2900 —— Annað ............. 0000. 0 
3000 — Fíngert dýrahár, kembt eða greitt ........0.0000.0000 0000... 0 
4000 — Grófgert dýrahár, kembt eða greitt ...........0..00.0.0000... 0 

5106 Garn úr kembdri ull, ekki umbúið til smásölu: 

1000 — Sem í er85% eða meira að þunga afull....................... 5 0 

2000 — Sem í er minna en 85% að þunga af ull .........0...0.0.0.00... 5 0 

5107 Garn úr greiddri ull, ekki umbúið til smásölu: 

1000 — Sem í er 85% eða meira að þunga af ull....................... 5 

2000 — Sem í er minna en 85% að þunga afull ..............0........ 5 0 

5108 Garn úr fíngerðu dýrahári (kembdu eða greiddu), ekki umbúið til 

smásölu: 

1000 — Kembdu ...........0.000. 0. n nn 0 

2000 — Greiddu .............00... 00 0 

5109 Garn úr ull eða fíngerðu dýrahári, umbúið til smásölu: 

— Sem í er 85% eða meira að þunga af ull eða fíngerðu dýrahári: 
1001 — — Garn úr greiddri eða kemdri ull af sauðfé, í hnykklum, hespum 

og skreppum, 2000 desítex eða meira, 125—500 g að þunga 5 0
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A E 
% % 

1002 — — Garn úr fíngerðu dýrahári, í hnykklum, hespum eða skreppum, 
2000 desitex eða meira, 125—500 gað þunga ............... 0 

1009 —— Annað ...........0.2000 00 9 0 

— Annað: 
9001 — — Garn úr greiddri eða kembdri ull af sauðfé, í hnykklum, 

hespum eða skreppum, 2000 desítex eða meira, 125—500 g að 
þunga ..........).0000 00 5 0 

9002 — — Garn úr fíngerðu dýrahári, í hnyklum, hespum og skeppum, 
2000 desítex eða meira, 125—500 gað þunga ............... 0 

9009 — — APNArS 20.00.0000... 9 0 

5110 Garn úr grófgerðu dýrahári eða hrosshári (þ.m.t. yfirspunnið 

hrosshársgarn), einnig umbúið til smásölu: 

0001 — Garn úr grófgerðu dýrahári eða úr hrosshári, umbúið til smá- 

sölu 9 0 

0009. — Annað ...........000000 0 9 0 
S1l1 Ofinn dúkur úr kembdri ull eða kembdu fíngerðu dýrahári: 

— Sem í er 85% eða meira að þunga af ull eða fíngerðu dýrahári: 

— — Að þunga ekki yfir 300 g/m: 

1101 —— — Með gúmmíþræði .................0... 00... 0 
1109 ——— Annar ..........00..0 9 0 

— — Annar: 

1901 — — — Með gúmmíþræði ..................0.0 00. 0 

1909 ——— Annars ..........0.00000 00 9 0 

— Annar, aðallega eða eingöngu blandaður tilbúnum þráðum: 

2001 — — Með gúmmíþræði ..................0.0 000. 0 

2009 —— Annars ..........00.0 0000 9 0 

— Annar, aðallega eða eingöngu blandaður tilbúnum stutttrefjum: 
3001 — — Með gúmmíþræði ..................00 000. 0 

3009 —— Annars ...........00 0 9 0 

— Annar: 

9001 — — Með gúmmíþræði ................0...0. 000 0 
9009 — — AnNarS ........0 9 0 

5112 Ofinn dúkur úr greiddri ull eða greiddu fíngerðu dýrahári: 

— Sem í er 85% eða meira að þunga af ull eða fíngerðu dýrahári: 

— — Að þunga ekki yfir 200 g/m': 
1101 — — - Með gúmmíþræði .................0000 00 0 

1109 ——-— Annar ............000000 0 9 0 

— — Annar: 

1901 — — — Með gúmmíþræði .................0..0 0 0 

1909 —— — AnNarS ............ 0 9 0 

— Annar, aðallega eða eingöngu blandaður tilbúnum þráðum: 

2001 — — Með gúmmíþræði ................0. 0... 0 
2009 —— Annars ...........00.2 00 9 0 

— Annar, aðallega eða eingöngu blandaður tilbúnum stutttrefjum: 
3001 — — Með gúmmíþræði ................ 0000... 0 
3009 —— Annars ............0 00 9 0 

— Annar: 

9001 —— Með gúmmíþræði ...................0 0000. 0 

9009 —— Annars .........00000 0 9 0 

5113 Ofinn dúkur úr grófgerðu dýrahári eða hrosshári: 

0001 — Með gúmmíþræði ..............0.0.00 000. 0 
0009  — Annar ...........0 0 9 0
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52. KAFLI 
Baðmull 

Athugasemd við undirlið: 

Sem denimdúkur í nr. 5209.42 og 5211.42 telst þríþráða eða fjórþráða skáofinn dúkur, þ.m.t. 

gisinn skávefnaður, með uppistöðu sem snýr út, uppistöðugarni sem er litað blátt og ívafsgarni sem er 
óbleikt, bleikt, litað grátt eða í ljósara litbrigði af bláu en uppistöðugarnið. 
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5201 0000 Baðmull, hvorki kembd né greidd .............................. 0 
5202 Baðmullarúrgangur (þ.m.t. garnúrgangur og tætt hráefni): 

1000 — Garnúrgangur (þ.m.t. úrgangur þráða) ....................... 0 
— Annar: 

9100 — — Tætthráefni ................0......000. 0. 0 
9900 —— Annars ..........000 0000. 0 

5203 0000 Baðmull, kembd eða greidd .....................0....000..... 0 

5204 Saumþráður úr baðmull, einnig umbúinn til smásölu: 

— Ekki umbúinn til smásölu: 

1100 — — Semí er85% eða meira að þunga afbaðmull ............... 0 

1900 —— Annar ........0...0000 0000 0 

2000 — Umbúinntilsmásölu .............0....... 00... n 0 

5205 Garn úr baðmull (þó ekki saumþráður) sem í er 85% eða meira að 

þunga af baðmull, ekki umbúið til smásölu: 

— Einþráða garn úr ógreiddum trefjum: 

1100 — — Sem mælist 714,29 decitex eða meira (ekki yfir metratölu 14) .. 0 
1200 — — Sem mælist minna en 714,29 decitex til og með 232,56 decitex 

(yfir metratölu 14 tilogmeð43) ............)00.0.0.0. 0. 0 
1300 — — Sem mælist minna en 232,56 decitex til og með 192,31 decitex 

(yfir metratölu 43 tilog með 52) ............0..0...00 0 
1400 — — Sem mælist minna en 192,31 decitex til og með 125 decitex (yfir 

metratölu $2 tilogmeð80) ..........0...00..0. 00... 0 
1500 — — Sem mælist minna en 125 decitex (yfir metratölu 80) ......... 0 

— Einþráða garn úr greiddum trefjum: 
2100 — — Sem mælist 714,29 decitex eða meira (ekki yfir metratölu 14) .. 0 
2200 — — Sem mælist minna en 714,29 decitex til og með 232,56 decitex 

(yfir metratölu 14 tilog með 43) .........0000)0.000 00. 0 
2300 — — Sem mælist minna en 232,56 decitex til og með 192,31 decitex 

(yfir metratölu 43 tilogmeð52) ............0)00..... 0 
2400 — — Sem mælist minna en 192,31 decitex til og með 125 decitex (yfir 

metratölu 52 tilog með 80) ...........0000 000. 0 
2500 — — Sem mælist minna en 125 decitex (yfir metratölu 80) ......... 0 

— Margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið garn úr ógreiddum trefjum: 
3100 — — Sem mælist á einþráða garn 714,29 decitex eða meira (ekki yfir 

metratölu 14 á einþráða garn) ...................0..0.. 0 
3200 — — Sem mælist á einþráða garn minna en 714,29 decitex til og með 

232,56 decitex (yfir metratölu 14 til og með 43 á einþráða garn) 0 
3300 — — Sem mælist á einþráða garn minna en 232,56 decitex til og með 

192,31 decitex (yfir metratölu 43 til og með 52 á einþráða garn) 0 

3400 — — Sem mælist á einþráða garn minna en 192,31 decitex til og með 

125 decitex (yfir metratölu 52 til og með 80 á einþráða garn) .. 0 

3500 —— Sem mælist á einþráða garn minna en 125 decitex (yfir 
metratölu 80 á einþráða garn) ................000...00.. 0
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— Margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið garn úr greiddum trefjum: 
4100 — — Sem mælist á einþráða garn 714,29 decitex eða meira (ekki yfir 

metratölu 14 á einþráða garn) ..............0.. 000. . 0 
4200 — — Sem mælist á einþráða garn minna en 714,29 decitex til og með 

232,56 decitex (yfir metratölu 14 til og með 43 á einþráða garn) 0 

4300 — — Sem mælist á einþráða garn minna en 232,56 decitex til og með 

192,31 decitex (yfir metratölu 43 til og með 52 á einþráða garn) 0 
4400 — — Sem mælist á einþráða garn minna en 192,31 decitex til og með 

125 decitex (yfir metratölu 52 til og með 80 á einþráða garn) .. 0 
4500 — — Sem mælist á einþráða garn minna en 125 decitex (yfir 

metratölu 80 á einþráða garn) .........0......0. 0... 0 
5206 Garn úr baðmull (þó ekki saumþráður) sem í er minna en 85% að 

þunga af baðmull, ekki umbúið til smásölu: 

— Einþráða garn úr ógreiddum trefjum: 
1100 — — Sem mælist 714,29 decitex eða meira (ekki yfir metratölu 14) .. 0 

1200 — — Sem mælist minna en 714,29 decitex til og með 232,56 decitex 

(yfir metratölu 14 tilogmeð43) ..........0..0..00 0000... 0 
1300 — — Sem mælist minna en 232,56 decitex til og með 192,31 decitex 

(yfir metratölu 43 tilogmeð52) .........0..0...000 00... 0 
1400 — — Sem mælist minna en 192,31 decitex til og með 125 decitex (yfir 

metratölu 52 tilog með 80) ...........0.. 0... 0 
1500 — — Sem mælist minna en 125 decitex (yfir metratölu 80) ......... 0 

— Einþráða garn úr greiddum trefjum: 
2100 — — Sem mælist 714,29 decitex eða meira (ekki yfir metratölu 14) .. 0 

2200 — — Sem mælist minna en 714,29 decitex til og með 232,56 decitex 

(yfir metratölu 14 tilogmeð 43) .........0.0.00.00000 0000. 0 
2300 — — Sem mælist minna en 232,56 decitex til og með 192,31 decitex 

(yfir metratölu 43 tilogmeð52) ...............0. 0000... 0 
2400 — — Sem mælist minna en 192,31 decitex til og með 125 decitex (yfir 

metratölu 52 tilog með 80) .............00 0000. 0 
2500 — — Sem mælist minna en 125 decitex (yfir metratölu 80) ......... 0 

— Margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið garn úr ógreiddum trefjum: 
3100 — — Sem mælist á einþráða garn 714,29 decitex eða meira (ekki yfir 

metratölu 14 á einþráða garn) ..............0. 0000... 0 
3200 — — Sem mælist á einþráða garn minna en 714,29 decitex til og með 

232,56 decitex (yfir metratölu 14 til og með 43 á einþráða garn) 0 

3300 — — Sem mælist á einþráða garn minna en 232,56 decitex til og með 

192,31 decitex (yfir metratölu 43 til og með 52 á einþráða garn) 0 
3400 — — Sem mælist á einþráða garn minna en 192,31 decitex til og með 

125 decitex (yfir metratölu 52 til og með 80 á einþráða garn) .. 0 
3500 — — Sem mælist á einþráða garn minna en 125 decitex (yfir 

metratölu 80 á einþráða garn) ...........0.0.. 0000... 0 
— Margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið garn úr greiddum trefjum: 

4100 — — Sem mælist á einþráða garn 714,29 decitex eða meira (ekki yfir 

metratölu 14 á einþráða garn) ................ 2000... 0 

4200 — — Sem mælist á einþráða garn minna en 714,29 decitex til og með 

232,56 decitex (yfir metratölu 14 til og með 43 á einþráða garn) 0 

4300 — — Sem mælist á einþráða garn minna en 232,56 decitex til og með 

192,31 decitex (yfir metratölu 43 til og með 52 á einþráða garn) 0 

— Margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið garn úr greiddum trefjum: 

4100 — — Sem mælist á einþráða garn 714,29 decitex eða meira (ekki yfir 

metratölu 14 á einþráða garn) ...........0.0.. 0000... 0
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4400 — — Sem mælist á einþráða garn minna en 192,31 decitex til og með 
125 decitex (yfir metratölu 52 til og með 80 á einþráða garn) .. 0 

4500 — — Sem mælist á einþráða garn minna en 125 decitex (yfir 

metratölu 80 á einþráða garn) .................00 00... 0 
5207 Garn úr baðmull (þó ekki saumþráður), umbúið til smásölu: 

1000 — Sem í er 85% eða meira að þunga af baðmull .................. 0 
9000 — Annað ..............0 0000 0 

5208 Ofinn dúkur úr baðmull sem í er 85% eða meira að þunga af baðmull 

og vegur ekki meira en 200 g/m': 

— Óbleiktur: 

— — Einfaldur vefnaður sem vegur ekki meira en 100 g/m*: 
1101 —-— — Með gúmmíþræði ....................000 0000 0 
1109 ——— Annar .............00 0. 0 

— — Einfaldur vefnaður sem vegur meira en 100 g/m': 
1201 ——- — Með gúmmíþræði .....................0 0000 0 nn 0 
1209 ——-— Annar ............0000 0000 0 

— — Þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, þ.m.t. brugðinn skávefn- 

aður: 

1301 —- — Með gúmmíþræði ....................0000 0... 0 
1309 ——-— Ammar .........0...000 0. 0 

— — Annar dúkur: 

1901 —— — Með gúmmíþræði .............20.00000 000... nn. 0 

1909 ——-— Annars ............0000000 000 0 

— Bleiktur: 

— — Einfaldur vefnaður sem vegur ekki meira en 100 g/m': 
2101 —— — Með gpúmmíþræði .................... 00... 0 
2109 ——— Annar ...........0%%.00000 nn 0 

— — Einfaldur vefnaður sem vegur meira en 100 g/m?: 

2201 —— — Með gúmmíþræði ...................000 0000 0 
2209 —-—-— Annar ...........000. 000 0 

— — Þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, þ.m.t. brugðinn skávefn- 
aður: 

2301 — — — Með gúmmíþræði ..................0. 0000. 0 
2309 ——-— Annar .............00 0 

— — Annar dúkur: 

2901 — — — Með gúmmíþræði ..................0. 0... 0 

2909 ——-— Annars .............0.00 0 

— Litaður: 

— — Einfaldur vefnaður sem vegur ekki meira en 100 g/m': 
3101 — — — Með gúmmíþræði ..................000 000 0 
3109 —-—-— Annar ............00 00 0 

— — Einfaldur vefnaður sem vegur meira en 100 g/m*: 

3201 — — — Með gúmmíþræði ...................00 0. 0 
3209 ——-— Annar ............000 00 0 

— — Þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, þ.m.t. brugðinn skávefn- 

aður: 

3301 — — — Með gúmmíþræði ................... 0000 nn 0 

3309 ——-— Annar ..........200 0 0 

— — Annar dúkur: 

3901 —-- — Með gúmmíþræði ...................0. 000 0 

3909 ——- — Annars ...........00000 0



Nr. 82 458 15. október 1987 

  

A E 
% %a 

— Úr garni í mismunandi litum: 
— — Einfaldur vefnaður sem vegur ekki meira en 100 g/m“: 

4101 — — —- Með gúmmþræði ...................0 0000 0 

4109 -— — Annar ........0000000 0000 0 

— — Einfaldur vefnaður sem vegur meira en 100 g/m“: 
4201 — - — Með gúmmíþræði ..................000 000... 0 

4209 ——-— Annar ...........000 00 0 

— — Þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, þ.m.t. brugðinn skávefn- 
aður: 

4301 — — —- Með gúmmíþræði ..................000 0000 00 0 

4309 ——-— Annar ...........0000. 2 0 

— — Annar dúkur: 

4901 — — — Með gúmmíþræði .............0....000 0000. 0 
4909 ——— Annars ..........0000 0 0 

-— Þrykktur: 

— — Einfaldur vefnaður sem vegur ekki meira en 100 g/m“: 
5101 — — — Með gúmmíþræði ...........0.%....00 000 0 
5109 ——— Annar .........%0000 0. 0 

— — Einfaldur vefnaður sem vegur meira en 100 g/m'*: 

5201 — — — Með gúmmíþræði .............0....00 000. 0 
5209 ——— Anfar ............00000 2 0 

— — Þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, þ.m.t. brugðinn skávefn- 

aður: 
5301 ——- — Með gúmmíþræði ..................20. 000 0 
5309 ——-— Annar ...........00.002n nn 0 

— — Annar dúkur: 

5901 — — — Með gúmmíþræði ..............0.....0 0000 0 
5909 ——-— Annars ...........200 0 

5209 Ofinn dúkur úr baðmull sem í er 85% eða meira að þunga af baðmull 

og vegur meira en 200 g/m': 

— Óbleiktur: 
— — Einfaldur vefnaður: 

1101 —— — Með gúmmíþræði ................00.0..00 000... 0 
1109 ——-— Annar .............2 0000. 0 

— — Þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, þ.m.t. brugðinn skávefn- 

aður: 

1201 —— — Með gúmmíþræði ...................0..00 000... 0 
1209 ——-— Annar ..............0000 00 0 

— — Annar dúkur: 

1901 —— — Með gúmmíþræði ................00.0..0.0 0000. 0 
1909 ——— Annars ..........0.000000 0000 0 

— Bleiktur: 

— — Einfaldur vefnaður: 

2101 — — — Með gúmmíþræði .............0..%....0 0000 0 
2109 —-—— Annar ...........0...2 0000 0 

— — Þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, þ.m.t. brugðinn skávefn- 

aður: 

2201 —- — — Með gúmmíþræði ...................00 0000. 0 00. 0 
2209 ——-— ANMar ..........0. 000 0 

— — Annar dúkur: 

2901 —— — Með gúmmíþræði ....................000nn nn 0
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2909 ——-— Annars ...........0.202 0000 0 

— Litaður: 
— — Einfaldur vefnaður: 

3101 —— — Með gúmmíþræði ............0.%...000 000. 0 
3109 - — - Annar ..........0000 0 0 

— — Þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, þ.m.t. brugðinn skávefn- 
aður: 

3201 — - — Með gúmmíþræði .............%....000 000 0 
3209 ——— Annar ...............00 sn 0 

— — Annar dúkur: 

3901 — — — Með gúmmíþræði ................0..00. annan 0 
3909 ——— Annars .............. 000... 0 

— Úr garni í mismunandi litum: 
— — Einfaldur vefnaður: 

4101 — — - Með gúmmíþræði .................0000 0000. n nn 0 

4109 ——— Annar ...........000 000. 0 

— — Denimdúkur: 

4201 — — — Með gúmmíþræði ...............%.....0 000. 0 
4209 ——— Annar ...........0%. 0000. 0 

— — Annar þríþráða eða fjórþráða skávefnaður þ.m.t. brugðinn 

skávefnaður: 

4301 — — — Með gúmmíþræði ..............00.0000 0000 0n nn 0 
4309 —— — Amnar ..........000. 00 0 

— — Annar dúkur: 

4901 —— — Með gúmmíþræði ...................000 200 nan 0 
4909 ——— Anmars ..............0 0000. 0 

— Þrykktur: 

— — Einfaldur vefnaður: 

5101 — — — Með gpúmmíþræði ..............0....00 0000. 0 
5109 ——-— Annar .............0.00 0 0 

— — Þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, þ.m.t. brugðinn skávefn- 
aður: 

5201 —— — Með gúmmíþræði .................0.... 0000. n 0 

5209 ——— Annar ................ 000. 0 

— — Annar dúkur: 

5901 —— — Með gúmmíþræði .................00 00... 0 
5909 —— — Annars ..........000.2000 00 0 

5210 Ofinn dúkur úr baðmull sem í er minna en 85% að þunga af baðmull, 

blandaðri aðallega eða eingöngu með tilbúnum trefjum og vegur ekki 

meira en 200 g/m': 

— Óbleiktur: 

— — Einfaldur vefnaður: 

1101 ——- — Með gúmmíþræði ..................0....00 000. 0 
1109 ——-— Annar ..........0.00000 0000 0 

— — Þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, þ.m.t. brugðinn skávefn- 

aður: 

1201 — — — Með gúmmíþræði .............000000 0000. 0 

1209 —-—— Annar ...........0.. 00... 0 

— — Annar dúkur: 

1901 —— — Með gúmmíþræði ................... 000... 0 

1909 ——— Annars ..........00000 0000 0
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— Bleiktur: 

— — Einfaldur vefnaður: 

2101 —— - Með gúmmíþræði ...........0.0....... 0. 0 

2109 —-—-— Annar .............0000. 0 0 

— — Þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, þ.m.t. brugðinn skávefn- 
aður: 

2201 — — — Með gúmmíþræði ...........0.)....0. 00. 0 
2209 ——-— Annar ...........000.0 nn 0 

— — Annar dúkur: 

2901 — — — Með gúmmíþræði ...............000. 00. n nn 0 
2909 ——— Annars ............000 00. 0 

— Litaður: 

— — Einfaldur vefnaður: 

3101 — - — Með gúmmíþræði ............%..0. 000. 0 
3109 ——-— Annar ..............00 000 0 

— — Þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, þ.m.t. brugðinn skávefn- 

aður: 
3201 —— — Með gúmmíþræði ...............%0. 00... 0 
3209 ——— AnMar .........000 0000 0 

— — Annar dúkur: 

3901 — — — Með gúmmíþræði ...........%....... 00. 0 
3909 —-—- — Annars ...........0000 00 0 

— Úr garni í mismunandi litum: 
— — Einfaldur vefnaður: 

4101 — — — Með gúmmíþræði .................0000 0200. 0 0 0 

4109 ——-— Annar ............02 0000. 0 

— — Þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, þ.m.t. brugðinn skávefn- 

aður: 
4201 — — —- Með gúmmíþræði ...........%....0.0 0... 0 
4209 ——-— Annar .............000 00 0 

— — Annar dúkur: 

4901 — — —- Með gúmmíþræði ............0%....0 000. 0 
4909 —— — Annars ...........00000 0 

— Þrykktur: 

— — Einfaldur vefnaður: 

5101 ——- — Með gúmmíþræði ...............0.00 0... 0 
5109 ——— Annar .............000 000 0 

— — Þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, þ.m.t. brugðinn skávefn- 

aður: 

5201 —-—- — Með gúmmíþræði ..................0 0000 0 
5209 ——-— Annar ..........200000 0 0 

— — Annar dúkur: 

5901 — — — Með gúmmíþræði .................00000 0000 0 nn 0 

5909 ——- — Annars .............00 00 0 

5211 Ofinn dúkur úr baðmull sem í er minna en 85% að þunga af baðmull, 

blandaðri aðallega eða eingöngu með tilbúnum trefjum og vegur 

meira en 200 g/m': 

— Óbleiktur: 
— — Einfaldur vefnaður: 

1101 —-- - Með gúmmíþræði ...............0.0....0 000... 0 
1109 ——-— Annar ..........0%. 200... 0
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— Þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, þ.m.t. brugðinn skávefn- 

aður: 

1201 — — Með gúmmíþræði ..............0...20 0000 0 nn nan 0 
1209 —— Annar ........... 0000 0 

— Annar dúkur: 

1901 — — Með gúmmíþræði ..............000 0000... nn 0 
1909 — — ANNAFS 2... 0 

Bleiktur: 
— Einfaldur vefnaður: 

2101 — — Með gúmmíþræði ..................20 000 r nn nn. 0 
2109 —— Apar .......... 0000 0 

— Þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, þ.m.t. brugðinn skávefn- 

aður: 
2201 — — Með gúmmíþræði ..................000 0000 n rann 0 
2209 — — ANNAr ..........0 0 0 

— Annar dúkur: 

2901 —- — Með gúmmíþræði .............0.0. 0000 nn 0 
2909 —— Annars ...........000 0000 0 

Litaður: 

— Einfaldur vefnaður: 

3101 — — Með gúmmíþræði ..............%00. 000 0r sn 0 
3109 — — ANNar ...........0 000 0 

— Þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, þ.m.t. brugðinn skávefn- 

aður: 
3201 — — Með gúmmíþræði ..............0...00 0000 enn. 0 
3209 —— Annar ..........00 00. 0 

— Annar dúkur: 

3901 — — Með gúmmíþræði ...............000 0000 0r rr 0 

3909 —— Annars ...........0 0000 0 

Úr garni í mismunandi litum: 
— Einfaldur vefnaður: 

4101 — — Með gúmmíþræði ...........0..0.%%0 0000. nn nun 0 
4109 — — Annar .......... 0000 0 

— Denimdúkur: 

4201 — — Með gúmmíþræði ..............0.00 020... 0 rr 0 
4209 — — Annar ............0 00. 0 

— Annar þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, þ.m.t. brugðinn 

skávefnaður: 

4301 — — Með gúmmíþræði ............00000. 000. 0 
4309 —— ANNArFS ..........0 0000 0 

— Annar dúkur: 

4901 — — Með gúmmíþræði .............0%.0 000... 0 
4909 — — AÐNAFS ........0000 00 0 

Þrykktur: 

— Einfaldur vefnaður: 

5101 — — Með gúmmíþræði .............)..0 0000 0 
5109 —— ANNar ..........0 0000 0 

— Þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, þ.m.t. brugðinn skávefn- 

aður: 

5201 —— — Með gúmmíþræði ................... 0000... 0 

5209 ———- Annar ...........000.00 nr 0
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— — Annar dúkur: 
5901 — — — Með gúmmíþræði ...........2.%...00. 00. 0 
5909 ——— Annars ..........0000 0000. 0 

5212 Annar ofinn dúkur úr baðmull: 

— Sem vegur ekki meira en 200 g/m': 

— — Óbleiktur: 

1101 — — — Meðgúmmíþræði ......................annnnn 0 

1109 —-— Annar ...........20.2. 0. 0 

— — Bleiktur: 

1201 — — — Með gúmmíþræði ...........0..0...0 0000. 0 
1209 ——-— Annar .............0002 0 0 

— — Litaður: 

1301 — — —- Með gúmmíþræði ......................annnn 0 
1309 ——-— Annar ............%.22 0000 0 

— — Úr garni í mismunandi litum: 
1401 — - — Með gúmmíþræði ................%..00 000. n nn 0 
1409 ——— Annar ............2000 0 

— — Þrykktur: 

1501 — — — Meðgúmmíþræði ................22.000.nnnnn nn 0 
1509 ——- —- Annar ............000 00 0 

— Sem vegur meira en 200 g/m'*: 
- — Óbleiktur: 

2101 —- — Með gúmmíþræði ................0... 000 0 

2109 ——- — Annar ...........00. 020. 0 

— — Bleiktur: 
2201 —— — Með gúmmíþræði ..............00 0000. 0 
2209 ——-— Anfar .............0000 0 0 

— — Litaður: 
2301 — — —- Með gúmmíþræði ................... 0... 0 nn 0 

2309 ——-— Anmar ...........00..000 nr 0 

— — Úr garni í mismunandi litum: 

2401 ——- — Með gúmmíþræði .........0....0. 0000. 0 

2409 ——— Annar ............000 02 0 

— — Þrykktur: 
2501 -—- — Með gúmmíþræði ..................000 0. 0 

2509 ——— Annar .............200. rns 0
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Nr. 82 

Aðrar spunatrefjar úr jurtaríkinu; pappírsgarn og ofinn dúkur úr pappírsgarni 

  

5301 

5302 

5303 

5304 

5305 

5306 

5307 

5308 

1000 

2100 
2900 
3000 

1000 
9000 

1000 
9000 

1000 
9000 

1100 
1900 

2100 
2900 

9100 
9900 

1000 

2001 
2009 

1000 
2000 

1000 

Hör, óunninn eða forunninn en ekki spunninn; hörruddi og hörúr- 

gangur (þ.m.t. garnúrgangur og tætt hráefni): 

— Hör, óunninn eða bleyttur ...........0......0..... 000. 
— Hör, mulinn, barinn, táinn eða forunninn á annan hátt, en ekki 

spunninn: 

—— Mulinneðabarinn ......................0. 0000. 

—— Afar ............. 2. 

— Hörruddi og hörúrgangur ..............0....0.00. 0... 

Hampur (Cannabis sativa L), óunninn eða forunninn en ekki 

spunninn; hampruddi og hampúrgangur (þ.m.t. garnúrgangur og 

tætt hráefni): 

— Hampur, óunninn eða bleyttur .............0.....00000 00... 
— ANNAr ..........0... 

Júta og aðrar bastspunatrefjar (þó ekki hör, hampur og ramí), 

óunnið eða forunnið en ekki spunnið; ruddi og úrgangur úr þessum 

trefjum (þ.m.t. garnúrgangur og tætt hráefni): 

— Júta og aðrar bastspunatrefjar, óunnar eða bleyttar ............ 

— Afað .........00.00 00 
Sísalhampur og aðrar spunatrefjar af agavaætt, óunnið eða forunnið 

en ekki spunnið; ruddi og úrgangur úr þessum trefjum (þ.m.t. 

garnúrgangur og tætt hráefni): 

— Sísalhampur og aðrar spunatrefjar af agavaætt, óunnið ......... 

— Afað ...........0.0 0. 

Kókostrefjar, abaca (manilahampur eða Musa textilis Nee), ramí og 

aðrar spunatrefjar úr jurtaríkinu, ót.a., óunnið eða forunnið en ekki 

spunnið; ruddi, afkembur og úrgangur úr þessum trefjum (þ.m.t. 

garnúrgangur og tætt hráefni): 

— Úr kókostrefjum (coir): 
— — Ótiiið ......0...... 0. 
—-— Affað ..............0 

— Úr abaca: 
— — Ótiflið ............0. 00 

—— Afað ............00.0 

— Annað: 

— — Ótiið ...............0. 0. 

-— Annars ...........00002 0 

Garn úr hör: 

— Einþráða .............0..0000 0000 
— Margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið: 
—— Umbúiðtilsmásölu ...................0 0000. 

—— Anfað ..........00..00 

Garn úr jútu eða öðrum bastspunatrefjum í nr. 5303: 

— Einþráða ...............0000 0000 00 0 
— Margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið ....................0... 
Garn úr öðrum spunatrefjum úr jurtaríkinu; pappírsgarn: 

— Garn úr kókostrefjum ...................0 0000 

o
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— Garn úr hampi: 
2001 — — Eingirni til veiðarfæragerðar ......................0...... 0 
2009 —- Annað ............00%% 000. 0 nn 9 0 
3000 — Pappírsgarn ...............0.202200ð ne 9 0 

— Annað: 
9001 — — Eingirni til veiðarfæragerðar ............................. 0 
9002 — — Hör oog ramí, ekki umbúið tilsmásölu ...................... 4 0 
9003 — — Hör og ramí, umbúið tilsmásölu .......................... 7 0 
9009 —— Anpars ...........002000 000 9 0 

5309 Ofinn dúkur úr hör: 

— Sem í er 85% eða meira að þunga af hör: 
— — Óbleiktur eða bleiktur: 

1101 ——- - Með gúmmíþræði ................0..0. 0200. 0 0 
1102 — —- — Vefnaður, einlitur og ómynstraður, eingöngu úr hör eða ramí 

eða úr þeim efnum ásamt öðrum náttúrlegum jurtatrefjum .. 9 0 

1109 —-—-— Annar ...........%..000 000 9 0 
— — Annar: 

1901 — — — Með gúmmíþræði .................00. 2000. 0 
1902 — - — Vefnaður, einlitur og ómynstraður, eingöngu úr hör eða ramí 

eða úr þeim efnum ásamt öðrum náttúrulegum jurtatrefjum 9 0 
1909 ——-— Annars ..............00.000. 000 9 0 

— Sem í er minna en 85% að þunga af hör: 

— — Óbleiktur eða bleiktur: 

2101 — — — Með gúmmíþræði .................... 000 00 nn 0 
2102 — — — Vefnaður, einlitur og ómynstraður, eingöngu úr hör eða ramí 

eða úr þeim efnum ásamt öðrum náttúrlegum jurtatrefjum .. 9 0 
2109 —-—-— Annar ..............02.02.0s0nnnn rr 9 0 

— — Annar: 

2901 — — — Með gúmmíþræði ...............0%...00 0000. 0 
2902 — — — Vefnaður, einlitur og ómynstraður, eingöngu úr hör eða ramí 

eða úr þessum efnum ásamt öðrum náttúrlegum jurtatrefjum 9 0 
2909 ——— Annars .........000000 0. 9 0 

5310 Ofinn dúkur úr jútu eða öðrum bastspunatrefjum í nr. 5303: 

— Óbleiktur: 
1001 — — Með gúmmíþræði ...................0000 000 0 
1009 — — Annar ..............0000 0 0 

— Annar: 
9001 — —- Með gúmmíþræði .................0.000 000. n nr 0 
9009 —— Annars ...........%.2 000. 0 

s311 Ofinn dúkur úr öðrum spunatrefjum úr jurtaríkinu; ofinn dúkur úr 

pappírsgarni: 

0001 — Með gúmmíþræði .................20.2..0nn 0 
0002 — Vefnaður, einlitur og ómynstraður, eingöngu úr þeim efnum 

ásamt öðrum náttúrlegum jurtatrefjum ...................... 9 0 
0003 — Annar vefnaður úrramí .................0000 0000. 9 0 
0009 — Annar ..............0022 000 9 0
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54. KAFLI 

Tilbúnir þræðir 

Athugasemdir: 
1. Hvarvetna í tollskránni er með tilbúnum trefjum átt við tilbúnar stutttrefjar og þræði úr lífrænum 

fjölliðum sem framleitt er annað hvort: 
a. með fjölliðum lífrænna einliða, svo sem pólyamíða, pólyestera, pólyúretana eða pólyvinylaf- 

leiðna, eða 

b. með kemískri umbreytingu náttúrlegra lífrænna fjölliða (t.d. sellulósa, kaseíns, próteína eða 
þörunga), svo sem viskósarayon, sellulósaacetat, koparrayon eða alpínöt. 

Nr. 82 

Orðin syntetískur og gervi-, notuð um trefjar, hafa eftirfarandi merkingu: Syntetískur: trefjar 
skýrgreindar samkvæmt a-lið. Gervi-: trefjar skýrgreindar samkvæmt b-lið. 

Orðin tilbúinn, syntetískur og gervi- skulu hafa sömu merkingu þegar þau eru notuð um 

spunaefni. 
2. Nr. 5402 og 5403 taka ekki til syntetískra eða gervivöndulþátta í 55. kafla. 

  

5401 

5402 

5403 

1001 
1009 

2001 
2009 

1000 
2000 

3100 

3200 

3300 
3900 

4100 
4200 
4300 
4900 

5100 
5200 
5900 

6100 
6200 
6900 

1000 

Saumþráður úr tilbúnum þráðum, einnig umbúinn til smásölu: 

— Úr syntetískum þráðum: 
- — Umbúinntilsmásölu ................... 0000... 

—— Annar .............22 

— Úr gerviþráðum: 

— — Umbúinntilsmásölu ................0.. 0000. 0 

—-— Annar ...........0002 
Syntetískt þráðgarn (þó ekki saumþráður), ekki umbúið til smásölu, 

þ.m.t. syntetískir einþáttungar minna en 67 decitex: 

— Háþolið garn úr nyloni eða öðrum pólyamíðum ............... 

— Háþolið garn úr pólyesterum ............0...000 00... 
— Hrýft (textured) garn: 
— — Úr nyloni eða öðrum pólyamíðum, sem mælist á einþráða garn 

ekki meira en SOtex .........00.%0 0000. 

— — Úr nyloni eða öðrum pólyamíðum, sem mælist á einþráða garn 

meira en SOtex ........22000000 00 

—-— Úr pólyesterum ............0..... 0 

— — Affað ...........00.0 00 

— Annað garn, einþráða, ósnúið eða með 50 snúninga á metra eða 

færri: 

— — Úr nyloni eða öðrum pólyamíðum ................0....... 

— — Úr pólyesterum, réttuðum að hluta ..........0....0.....0... 
— — Úr öðrum pólyesterum ............0..0.00 0. 
—-— Annars ............00. 00 

— Annað garn, einþráða, með yfir 50 snúninga á metra: 

— — Úr nyloni eða öðrum pólyamíðum ...........0...0.0..0.0.. 

-— Úr pólyesterum .............0..0... 0. 

—— ANNArS ...........000 

— Annað garn, margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið: 
— — Úr nyloni eða öðrum pólyamíðum ........................ 

—-— Úrpólyesterum ............0.... 00. 

—— AnNarSs ...........00 0 
Gerviþráðgarn (þó ekki saumþráður), ekki umbúið til smásölu, 

þ.m.t. gervieinþáttungar minna en 67 decitex: 

— Háþolið garn úr viskósarayoni .............00... 00... 

o/ / 
 



Nr. 82 466 15. október 1987 

  

A E 
% % 

2000 — Hrýftgarn ..........2.00000 0000 0 nn 4 0 
— Annað garn, einþráða: 

3100 — — Úr viskósarayoni, ósnúið eða með 120 snúninga á metra eða 

fÆTTI „0... 4 0 
3200 — — Úr viskórarayoni með yfir 120 snúninga á metra ............. 4 0 
3300 — — Úrsellulósaacetati .............0.....0..0 0. 4 0 
3900 —— Annars ............%.00n nn 4 0 

— Annað garn, margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið: 
4100 — — Úr viskósarayoni ...........0.....0. nn 4 0 

4200 — — Úrsellulósaacetáti ...........0....0.... 4 0 
4000 —— Annars ...........0022 000 4 0 

5404 Syntetískir einþáttungar 67 decitex eða meira sem hvarvetna eru Í 

mm eða minna í þvermál; ræmur og þess háttar (t.d. gervistrá) úr 

syntetískum spunaefnum sýnilega 5 mm eða minna að breidd: 

1000 — Einþáttungar .................0..2000ð nn 4 0 
9000 — Afað .........0.00000 0000. 4 0 

5405 0000 Gervieinþáttungar 67 decitex eða meira sem hvarvetna eru 1 mm eða 

minna í þvermál; ræmur og þess háttar (t.d. gervistrá) úr gervispun- 

aefnum sýnilega 5 mm eða minna að breidd ...................... 4 0 

5406 Tilbúið þráðgarn (þó ekki saumþráður), umbúið til smásölu: 

— Syntetískt þráðgarn: 
1001 — — Umbúiðtilsmásölu ..............00.%.0. 0000 4 0 
1009 —— Annað ..........2202200.00r 7 0 

— Gerviþráðgarn: 

2001 — — Umbúiðtilsmásölu ...................0000 00. 0 4 0 

2009 —— Annað ..........0.00000000 0. 7 0 
5407 Ofinn dúkur úr þráðgarni, þ.m.t. ofinn dúkur gerður úr efnum í nr. 

5404: 
— Ofinn dúkur gerður úr háþolnu garni úr nyloni eða öðrum 

pólyamíðum, eða úr pólyesterum: 
1001 — - Með gúmmíþræði ...............0...0000 000 n nn 0 

1009 — —- Annar ...........220000 00 7 0 

— Ofinn dúkur gerður úr ræmum o. þ. h.: 
2001 — — Með gúmmíþræði ...................... 000 0 
2002 — — Grófur einskeftur vefnaður úr flötum einþáttungum 3—5 mm 

aðbreidd..................000 2000 2 0 

2009 —— Annar ........0....2.0 0000 7 0 
— Dúkur skýrgreindur í 9. athugasemd við flokk XI: 

3001 — - Með gúmmíþræði ...............%..... 0000 0 

3009 —— Annar ..............000 000 7 0 

— Annar ofinn dúkur sem í er 85% eða meira að þunga af þráðum 

úr nyloni eða öðrum pólyamíðum: 
— — Óbleiktur eða bleiktur: 

4101 — — — Með gúmmíþræði .............0.%...00 0000. 0 
4109 ——-— Annar ...........00.200 000 7 0 

— — Litaður: 

4201 —— — Með gúmmíþræði ...............2..0.0.. nan 0 
4209 ——-— Annar .............22000 7 0 

— — Úr garni í mismunandi litum: 
4301 — — — Með gúmmíþræði .............0%.% 2000... nn 0 
4309 ——— Annar ...........00.002 00 7 0
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— — Þrykktur: 
4401 — — — Með gúmmíþræði ..............00... 0000. 0 

4409 —— — Annar .........0....2 000 7 0 
— Annar ofinn dúkur sem í er 85% eða meira að þunga af hrýfðum 

pólyesterþráðum: 
—- — Óbleiktur eða bleiktur: 

5101 — — — Með gúmmíþræði .............00..... 0000 0 
5109 —-—-— Annar ............0.0222nnn sr 7 0 

— — Litaður: 
5201 — - - Með gúmmíþræði .............2.00000 000... 0 0. 0 

5209 —— — Annar ..........000..2 0000 7 0 
— — Úr garni í mismunandi litum: 

5301 — — — Með gúmmíþræði .............00000 000... 00 nn 0 
5309 —— — Afar ........0.0000 002 7 0 

—— Þrykktur: 

5401 — — — Með gúmmíþræði ............0%%00. 0000 0 0. 0 
5409 —— — Annar ..........00002 200 7 0 

— Annar ofinn dúkur sem í 85% eða meira að þunga af óhrýfðum 
pólyesterþráðum: 

6001 — — Með gúmmíþræði ..............00000.. 000 0 
6009 — — Annar .............0020 00 7 0 

— Annar ofinn dúkur sem í er 85% eða meira að þunga af 
syntetískum þráðum: 

— — Óbleiktur eða bleiktur: 
7101 — — - Með gúmmíþræði .................. 0000... 0 
7109 ——-— Annar ............02 0 7 0 

— — Litaður: 
7201 — — — Með gúmmíþræði ..............0.... 0000. nr 0 
7209 —— — Apar .......0....000 0. 7 0 

— — Úr garni í mismunandi litum: 

7301 — — — Með gúmmíþræði .............0.0.. 00... 000 0 
1309 —— — Amar .........000.. 2000 7 0 

—- — Þrykktur: 

7401 — — — Með gúmmíþræði .............2%000 000... 0 nn 0 

7409 ——-— Annar ............0000 000 7 0 
— Annar ofinn dúkur sem í er minna en 85% að þunga af 

syntetískum þráðum, blandað aðallega eða eingöngu með 
baðmull: 

— — Óbleiktur eða bleiktur: 
8101 —— — Með gúmmíþræði ............02%200 0000. 000 0 
8109 ——-— Annar ..........00 00 7 0 

— — Litaður: 
8201 —— - Með gúmmíþræði ...............0....20 sn nn 0 
8209 —-—— Annar ............0. 0 7 0 

— — Úr garni í mismunandi litum: 

8301 —- — Með gúmmíþræði ................ 0000. 0 
8309 ——-— Annar ..........220000 0 7 0 

— — Þrykktur: 

8401 —— — Með gúmmíþræði ....................00snnn 0 

8409 ——- — Annar ............0 0 7 0 
— Annar ofinn dúkur:
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— — Óbleiktur eða bleiktur: 
9101 — - — Með gúmmíþræði ..................0 000... 0 nr 0 
9109 ——— Annar .........00%20000 0 7 0 

— — Litaður: 

9201 — — — Með gúmmíþræði ...............0 000... 0 

9209 ——— Annar ...........0000 00 7 0 

— — Úr garni í mismunandi litum: 

9301 — — — Með gúmmíþræði .................0. 00... 0n rr 0 
9309 ——-— Annar ...........0. 0000 7 0 

— — Þrykktur: 

9401 — — - Með gúmmíþræði .................0 00... 0 
9409 ——— Annar .............000. 2 7 0 

5408 Ofinn dúkur úr gerviþráðgarni, þ.m.t. ofinn dúkur gerður úr efnum 

í nr. 5405: 

— Ofinn dúkur gerður úr háþolnu garni úr viskósarayoni: 
1001 — — Með gúmmíþræði ..............0.00.nn nn 0 
1009 —— Annar .............00n nn 7 0 

— Annar ofinn dúkur sem í er 85% eða meira að þunga af 
gerviþræði eða ræmum og þess háttar: 

— — Óbleiktur eða bleiktur: 

2101 —— — Með gúmmíþræði ................... 000. nn nr 0 

2109 ——- — Annar ............. 00 7 0 
— — Litaður: 

2201 —— - Með gúmmíþræði ...............00 00... 0 
2209 ——— Afar ..........0000 000 7 0 

— — Úr garni í mismunandi litum: 
2301 —-— — Með gúmmíþræði .............%.0 0000. 0 

2309 ——-— Afar ..........000 0000 7 0 

— — Þrykktur: 

2401 —— —- Með gúmmíþræði ..............000 0000. 0 
2409 —— — Annar ........... 0000 7 0 

— Annar ofinn dúkur: 

— — Óbleiktur eða bleiktur: 

3101 — — — Með gúmmíþræði .................00 0002. 0 
3109 ——-—- Annar ........2000000 0000 7 0 

— — Litaður: 

3201 —- - — Með gúmmíþræði ................... 0... nn 0 
3209 ——-— Annar ...........0 0000 7 0 

— — Úr garni í mismunandi litum: 
3301 — — — Með gúmmíþræði ................... 0000 n nn 0 

3309 ——— Afar ........0000000 00 7 0 

— — Þrykkur: 

3401 —— - Með gúmmíþræði ...............0 0... 0 

3409 ——-— Annar ..........0 0000. 7 0
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55. KAFLI 

Tilbúnar stutttrefjar 

Athugasemd: 

Nr. 5501 og 5502 taka einungis til tilbúinna vöndulþátta sem myndaðir eru úr samhliða þráðum 

sömu lengdar og vöndullinn, enda svari þeir til neðangreindrar lýsingar: 

a. Lengd vönduls sé yfir 2 m. 
b. Snúningar séu færri en fimm á hverjum metra. 
c. Hver þráður mælist minna en 67 decitex. 

d. Syntetískir vöndulþættir einungis: Vöndullinn verður að vera þaninn, þ.e. að ekki sé hægt að 

teygja hann meira en tvöfalda lengd sína. 

e. Vöndull mælist samtals meira en 20.000 decitex. 

Vöndlar sem eru ekki yfir 2 m að lengd teljast til nr. 5503 eða 5504. 
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5501 Syntetískir vöndulþættir: 

1000 — Úrnyloni eða öðrum pólyamíðum .............0.0.0..0..0.... 0 
2000 — Úrpólyesterum ..............0.0.0. 000 0 
3000 — Úr akrýli eða modakrýli ...........00..0.00. 0000 n nn 0 
9000 — Aðrir ..........%.0. 0000 0 

5502 0000 Gervivöndulþættir ................0.... 2000... 0 

5503 Syntetískar stutttrefjar, hvorki kembdar, greiddar né að öðru leyti 

unnar undir spuna: 

1000 — Úr nyloni eða öðrum pólyamíðum ................0..0.0... 0 
2000 — Úr pólyesterum ................0 0000 0 
3000 — Úr akryli eða modakryli .............0...... 0000... 0 
4000 — Úr pólyprópyleni ..........00..0..0 0000 ð ln 0 
9000 — Aðrar .............0022 00 0 

5504 Gervistutttrefjar, hvorki kembdar, greiddar né að öðru leyti unnar 

undir spuna: 

1000 — Úrviskósa ...........0000..0. 00 0 
9000 — Aðrar ............00 0 

5505 Úrgangur (þ.m.t. afkembur, garnúrgangur og tætt hráefni) úr 

tilbúnum trefjum: 

1000 — Úrsyntetískumtrefjum .............0..0.. 0000 0 
2000 — Úr gervitrefjum ................0...0. ran 0 

5506 Syntetískar stutttrefjar, kembdar, greiddar eða að öðru leyti unnar 

undir spuna: 

1000 — Úr nyloni eða öðrum pólyamíðum ..............00....00.... 0 

2000 — Úr pólyesterum ..........2...00.. 0. 0 
3000 — Úr akryli eða modakryli..............0..... 0... n rn 0 
9000 — Aðrar ..........00.2000. 00 0 

5507 0000 Gervistutttrefjar, kembdar, greiddar eða að öðru leyti unnar undir 

SPUNA „..........0.. 0200 0 

5508 Saumþráður úr tilbúnum stutttrefjum, einnig umbúinn til smásölu: 

— Úr syntetískum stutttrefjum: 
1001 — — Umbúinntilsmásölu .................00 0000. 7 0 

1009 —— Anmar ...........00.. 000 4 0 

— Úr gervistutttrefjum: 
2001 — — Umbúinntilsmásölu ...............00.. 0000. 7 0 

2009 — — Afar ..........%%.220 nn 4 0
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5509 Garn (þó ekki saumþráður) úr syntetískum stutttrefjum, ekki 

umbúið til smásölu: 

— Sem í er 85% eða meira að þunga úr stutttrefjum af nyloni eða 

öðrum pólyamíðum: 
— — Einþráða garn: 

1101 —— — Tilveiðarfæragerðar ..................0000000 00. 0 

1109 ——-— Annað ........0.00.0..00 00. 4 0 
— — Margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið garn: 

1201 —— -— Til veiðarfæragerðar ...............0000000000 00. 0 

1209 —- — Annað ...........00.00.00 00 4 0 
— Sem í er 85% eða meira að þunga af pólyesterstutttrefum: 

— — Einþráða garn: 

2101 —— — Til veiðarfæragerðar ......................0 000 0 

2109 ——-— Annað ...........%%2 0000 4 0 

— — Margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið garn: 
2201 — — — Tilveiðarfæragerðar ..............0....0..0.00 0... 0 
2209 ——-— Affað........000%20000 0 4 0 

— Sem í er 85% eða meira að þunga af akrýl- eða modakrýlstutt- 

trefjum: 

3100 — — Einþráðagarn ............0...000 000. 4 0 
3200 — — Margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið garn .................. 4 0 

— Annað garn sem í er 85% eða meira að þunga af syntetískum 

stutttrefjum: 

— — Einþráða garn: 

4101 — — — Til veiðarfæragerðar .................0.0.0000 0... 0 
4109 ——- — Annað ........0.%%000 00 4 0 

— — Margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið garn: 
4201 — — — Til veiðarfæragerðar ..................000 00 0 

4209 —-—— Annað ........0000000 00 4 0 
— Annað garn úr pólyesterstutttrefjum: 

5100 — — Blandað aðallega eða eingöngu með gervistutttrefjum ....... 4 0 

5200 — — Blandað aðallega eða eingöngu með ull eða fíngerðu dýrahári 4 0 

5300 — — Blandað aðallega eða eingöngu með baðmull ............... 4 0 

5900 —— Annars .........00 0000 4 0 
— Annað garn, úr akryl- eða modakrylstutttrefjum: 

6100 — — Blandað aðallega eða eingöngu með ull eða fíngerðu dýrahári 4 0 

6200 — — Blandað aðallega eða eingöngu með baðmull ............... 4 0 

6900 — — Annars ........%.0.0 4 0 

— Annað garn: 

9100 — — Blandað aðallega eða eingöngu með ull eða fíngerðu dýrahári 4 0 
9200 — — Blandað aðallega eða eingöngu með baðmull ............... 4 0 

9900 — — Annars ......000000. 00 4 0 

5510 Garn (þó ekki saumþráður) úr gervistutttrefjum, ekki umbúið til 

smásölu: 

— Sem í er 85% eða meira að þunga af gervistutttrefjum: 
— — Einþráða garn: 

1101 —— — Tilveiðarfæragerðar ..............%..... 000. 0 

1109 —-—— Annað ...........0000 0000 4 0 

— — Margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið garn: 
1201 —— — Til veiðarfæragerðar .................... 000 0 

1209 —-—-—- Annað............%.0 0. 4 0
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2000 — Annað garn, blandað aðallega eða eingöngu með ull eða fíngerðu 
dýrahári ..........0..00000 0000. 4 0 

3000 — Annað garn, blandað aðallega eða eingöngu með baðmull ...... 4 0 

— Annað garn: 
9001 — — Tilveiðarfæragerðar ...................00... 0... 0 

9009 —— Annars .............00 nn 4 0 

5511 Garn (þó ekki saumþráður) úr tilbúnum stutttrefjum, umbúið til 

smásölu: 

— Úr syntetískum stutttrefjum sem í er 85% eða meira að þunga af 
slíkum trefjum: 

1001 — — Garn meira en 2000 desitex, í hnykklum, hespum eða skrepp- 

um, sem hver vegur yfir 125 g en þó ekki meir en500g ....... 4 0 
1009 — — Annað ...........00200000 0 7 0 

— Úr syntetískum stutttrefjum sem í er minna en 85% að þunga af 
slíkum trefjum: 

2001 — — Garn meira en 2000 desitex, í hnyklum, hespum eða skreppum, 

sem hver vegur yfir 125 g en þó ekki meir en500g ........... 4 0 

2009 —— Annað .........00000000n nn 7 0 
— Úr gervistutttrefjum: 

3001 — — Garn meira en 2000 desitex, í hnyklum, hespum eða skreppum, 

sem hver vegur yfir 125 g en þó ekki meiren500g ........... 4 0 
3009 —— Afnað ...........000 0... 7 0 

5512 Ofinn dúkur úr syntetískum stutttrefjum sem í er 85% eða meira að 

þunga af syntetískum stutttrefjum: 

— Sem í er 85% eða meira að þunga af pólyesterstutttrefjum: 
— — Óbleiktur eða bleiktur: 

1101 —— — Með gúmmíþræði ..................0.. 0000. 0 

1109 ——-— Annar ..............0. 0. 7 0 

— — Annar: 

1901 ——- — Með gúmmíþræði ................0....00. 0000. 0 
1909 ——— Annars ............202000 7 0 

— Sem í er 85% eða meira að þunga af akryl- eða modakrylstutt- 

trefjum: 
— — Óbleiktur eða bleiktur: 

2101 — — — Með gúmmíþræði ...............00.0... 0000 nn 0 
2109 ——-— Annar .........00000 0000 7 0 

—- — Annar: 
2901 — — — Með gúmmíþræði .............0..... 00... 0 
2909 ——-— Annars .........0.0%22000 7 0 

— Annar: 

— — Óbleiktur eða bleiktur: 

9101 —— — Með gúmmíþræði ...............00.0000 0000. 0 

9109 ——-— Annar ...........0000 00 7 0 

— — Annars: 

9901 — — — Með gúmmiþræði ................. 0000... 0 

9909 ——— Annar ...........0.00 0. 7 0 

5513 Ofinn dúkur úr syntetískum stutttrefjum sem í er minna en 85% að 

þunga af slíkum trefjum, blönduðum aðallega eða eingöngu með 

baðmull og vegur 170 g/m? eða minna: 

— Óbleiktur eða bleiktur: 

— — Úr pólyesterstutttrefjum, einfaldur vefnaður: 
1101 —— — Með gúmmíþræði ...................000. 0000. 0
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1109 ——— Annar ..............0. 20 7 0 
— — Þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, þ.m.t. brugðinn skávefn- 

aður, úr pólyesterstutttrefjum: 

1201 — — — Með gúmmiþræði ................. 0000 0 0 
1209 ——— Annar .............2000 nn 7 0 

— — Annar ofinn dúkur úr pólyesterstutttrefjum: 

1301 — — — Með gúmmíþræði ................000. 002... nn. 0 
1309 —— — Annars .............2000 0. 7 0 

— — Annar ofinn dúkur: 

1901 — — — Með gúmmíþræði .................00. 0... 0 
1909 —— — Annars ...........0...220 000 7 0 

— Litaður: 

— — Úr pólyesterstutttrefjum, einfaldur vefnaður: 

2101 — — — Með gúmmíþræði ..............0.00.%. 000... 0 na 0 
2109 ——-— Anmar ..........00000 0000 7 0 

— — Þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, þ.m.t. brugðinn skávefn- 

aður, úr pólyesterstutttrefjum: 

2201 — — — Með gúmmíþræði ..............000%% 000... 0. 0 
2209 ——— Annar ...........0000 000 000 7 0 

— — Annar ofinn dúkur úr pólyesterstutttrefjum: 

2301 —-—- — Með gúmmíþræði ..............0000 0000... 0n 0 
2309 —— - Annars ............00000 7 0 

— — Annar ofinn dúkur: 

2901 — - — Með gúmmíþræði ..............0000. 200... 0 nn 0 
2909 ——— Annars .........0.0000 0000 7 0 

— Úr garni í mismunandi litum: 
— — Úr pólyesterstutttrefjum, einfaldur vefnaður: 

3101 — — — Með gúmmíþræði ..................0 0000 0 0 0 

3109 ——-— Annar ........0.000 0000 7 0 
— — Þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, þ.m.t. brugðinn skávefn- 

aður, úr pólyesterstutttrefjum: 

3201 - — — Með gúmmíþræði ................000 0. n nn 0 
3209 ——-— Anfar .............0 0000 7 0 

— — Annar ofinn dúkur úr pólyesterstutttrefjum: 

3301 — — — Með gúmmíþræði ..............0000.22 0000 0 

3309 —-—-— Annars ............0 000. 7 0 

— — Annar ofinn dúkur: 
3901 — - — Með gúmmíþræði ..............0000.0 2200. 0 nn 0 
3909 ——— Annars ............00000 7 0 

— Þrykktur: 

— — Úr pólyesterstutttrefjum, einfaldur vefnaður: 

4101 —— — Með gúmmíþræði .................. 0000. 0 
4109 —— — AnMar ..........2200 7 0 

— — Þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, þ.m.t. brugðinn skávefn- 

aður, úr pólyesterstutttrefjum: 

4201 — — — Með gúmmíþræði ...............%....0 0000. 0 
4209 ——- — Annar ...........0000 0 7 0 

— — Annar ofinn dúkur úr pólyesterstutttrefjum: 
4301 — - —- Með gúmmíþræði .................000 0000 n rn 0 

4309 ——- — ANNArS ..........000 00 7 0 

— — Annar ofinn dúkur:
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4901 — — — Með gúmmíþræði .................000.0. 0000 0 
4909 ——— Annars ............000000 7 0 

5514 Ofinn dúkur úr syntetískum stutttrefjum sem í er minna en 85% að 

þunga af slíkum trefjum, blönduðum aðallega eða eingöngu með 

baðmull, og vegur meira en 170 g/m': 

— Óbleiktur eða bleiktur: 
— — Úr pólyesterstutttrefjum, einfaldur vefnaður: 

1101 —-—- — Með gúmmíþræði ...................000 0000. 0 
1109 ——-— Annar ...............0020. 7 0 

— — Þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, þ.m.t. brugðinn skávefn- 

aður, úr pólyesterstutttrefjum: 
1201 —-— - Með gúmmíþræði ................00...0.0 0000. 0 

1209 —-—-— Anmar .........0...00 000 7 0 
— — Annar ofinn dúkur úr pólyesterstutttrefjum: 

1301 —-— — Með gúmmíþræði ...............2...000 0000 0 
1309 ——— Annars ............0000.0 0000 7 0 

— — Annar ofinn dúkur: 

1901 —— — Með gúmmíþræði ....................00 000... 0 
1909 —-—— Annars ...........0000 2000 7 0 

— Litaður: 

- — Úr pólyesterstutttrefjum, einfaldur vefnaður: 
2101 — — — Með gúmmíþræði ..................00. 000. 0 
2109 —-—-— Annar .............2000 0 7 0 

— — Þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, þ.m.t. brugðinn skávefn- 
aður, úr pólyesterstutttrefjum: 

2201 ——- - Með gúmmíþræði ..................... 0000 0 0 0 

2209 —-—-— Annar ...........0.0.00 0 7 0 

— — Annar ofinn dúkur úr pólyesterstutttrefjum: 

2301 —-—- — Með gúmmíþræði ....................0 000. 0 0 

2309 ——-— Annars ..........000 000 7 0 
— — Annar ofinn dúkur: 

2901 — —- — Með gúmmíþræði ..................000 0000 0 
2909 ——— Annars ..........00000 00 7 G 

— Úr garni í mismunandi litum: 
— — Úr pólyesterstutttrefjum, einfaldur vefnaður: 

3101 —— — Með gúmmíþræði ...............000000 000 0 
3109 ——-— Annar ...........000 0 7 0 

— — Þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, þ.m.t. brugðinn skávefn- 

aður, úr pólyesterstutttrefjum: 

3201 —— — Með gúmmíþræði ...................00 000 0 

3209 —-—-— Annar .............000 00 7 0 

— — Annar ofinn dúkur úr pólyesterstutttrefjum: 

3301 — — — Með gúmmíþræði .................0. 000. 0n nr 0 

3309 ——-— Annars „........0.%.00000 0 7 0 
— — Annar ofinn dúkur: 

3901 ——- — Með gúmmíþræði ...............00000 0000. 0 

3909 ——-— Annar .............00200 7 0 

— Þrykktur: 

— — Úr pólyesterstutttrefjum, einfaldur vefnaður: 
4101 — — — Með gúmmíþræði .............0...000.00 00 0 
4109 ——-— Annar ........0.0.0 000 7 0
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— — Þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, þ.m.t. brugðinn skávefn- 

aður, úr pólyesterstutttrefjum: 

4201 — — —- Með gúmmíþræði ...........0.000 00... 0 

4209 ——— Annar .........000000 0000 7 0 

— — Annar ofinn dúkur úr pólvesterstutttrefjum: 

4301 — — —- Með gúmmíþræði ..............00.. 0000 0 
4309 ——— Annars .........00.0 000 7 0 

— — Annar ofinn dúkur: 

4901 — — — Með gúmmíþræði .............0.. 0000. 0 

4909 —— — AnNarS ......0..00 0 7 0 
5515 Annar ofinn dúkur úr syntetískum stutttrefjum: 

— Úr pólyesterstutttrefjum: 
— — Blönduðum aðallega eða eingöngu með stutttrefjum úr 

viskósarayoni: 

1101 — - - Meðgúmmíþræði ...................0nðnnnnn 0 

1109 —— — Annar ..........222002 7 0 
— — Blönduðum aðallega eða eingöngu með tilbúnum þráðum: 

1201 —- —- Með gúmmíþræði .............0....... 000 n nn 0 
1209 ——-— Annar ..........22.2000.ðnn ns 7 0 

— — Blönduðum aðallega eða eingöngu með ull eða fíngerðu 
dýrahári: 

1301 - — - Með gúmmíþræði .............0.0.. 00. .nnnnn nn 0 
1309 ——-— Annar ...............0. 7 0 

—— Annar: 

1901 — — — Með gúmmíþræði ...............0....0 0000. 0 
1909 ——- — Annar .........000.0 00. 7 0 

— Úr akrýl- eða modakrýlstutttrefjum: 

— — Blönduðum aðallega eða eingöngu með stutttrefjum úr 

viskósarayoni: 

2101 ——- — Með gúmmíþræði .................0. 00 nnnnnn nn 0 
2109 ——-— Afar .........00000 00 7 0 

— — Blönduðum aðallega eða eingöngu með ull eða fíngerðu 
dýrahári: 

2201 — — — Með gúmmíþræði ............%...00. 0000 0 
2209 ——-—- Annar ...........000 0 7 0 

— — Annar: 

2901 — —- — Með gúmmíþræði .................0. 000... 0 
2909 —— — Annars ...........0202nnn 7 0 

— Annar ofinn dúkur: 
— — Blönduðum aðallega eða eingöngu með tilbúnum þráðum: 

9101 — — — Með gúmmíþræði ................. 000. 0 

9109 ——— Annar ............00 22 7 0 

— — Blönduðum aðallega eða eingöngu með ull eða fíngerðu 
dýrahári: 

9201 — - — Með gúmmíþræði ..............00.. 0... .nnnnn nn 0 
9209 —— — Annar ..........000.20 nn 7 0 

— — Annars: 

9901 — — — Með gúmmíþræði ................00..0nnnnnn nn 0 
9909 ——— Annar ...........000 0. 7 0 

5516 Ofinn dúkur úr gervistutttrefjum: 

— Sem í er 85% eða meira að þunga af gervistutttrefjum.: 

— — Óbleiktur eða bleiktur:
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1101 —-— — Með gúmmíþræði ...............%....0. 000. 0 
1109 ——-— Annar ...........%%%0 0... 7 

— — Litaður: 
1201 -- — Með gúmmíþræði ...............0.%...00 0000. 0 
1209 ——-—- Annar ..........2%....0.0. 0 7 0 

— — Úr garni í mismunandi litum: 

1301 — -— - Með gúmmíþræði ..............%.. 0000. 000. 0 
1309 —— — Annar ..........0000.2 200 7 0 

—— Þrykktur: 

1401 — - - Með gúmmíþræði ...............0%...00 000 0 
1409 —-—-— Annar ..............2 0000 7 0 

— Sem í er minna en 85% að þunga af gervistutttrefjum, blönduðum 
aðallega eða eingöngu með tilbúnum þráðum: 

- — Óbleiktur eða bleiktur: 
2101 —— — Með gúmmíþræði ..............0.....0 00... 0 
2109 ——— Annar ............00. 02. .n 7 0 

— — Litaður: 
2201 —— - Með gúmmíþræði ..............0....00 0000 0 
2209 ——-— Annar ............0 0. 7 0 

— — Úr garni í mismunandi litum: 
2301 — — — Með gúmmíþræði ..............%...... 0000. 0 
2309 ——-— Annar ...........000..2 000 7 0 

— — Þrykktur: 
2401 — — — Með gúmmíþræði .................0000 0200. 0 

2409 ——— Annar ..........0.0000 0000 7 0 
— Sem í er minna en 85% að þunga af gervistutttrefjum, blönduðum 

aðallega eða eingöngu með ull eða fíngerðu dýrahári: 

— — Óbleiktur eða bleiktur: 
3101 — — — Með gúmmíþræði .............0.%...0. 0000. 0 
3109 —-—-— Annar ...........00..22 000 7 0 

— — Litaður: 
3201 — —- — Með gúmmíþræði ..............%...000 000. 0 
3209 ——-— Annar ............0000n nn 7 0 

— — Úr garni í mismunandi litum: 
3301 —— — Með gúmmíþræði ....................0.0sn sn 0 
3309 —-—-— Annar ............0000.n 7 0 

— — PÞrykktur: 

3401 — — — Með gúmmíþræði .................000 000... 0 

3409 ——-— Annar ..........000.22 000 7 0 
— Sem í er minna en 85% að þunga af gervistutttrefjum, blönduðum 

aðallega eða eingöngu með baðmull: 

— — Óbleiktur eða bleiktur: 
4101 — — — Með gúmmíþræði ............00%%..000 00. 0 
4109 ——-— Annar ............0%. 0000 7 0 

— — Litaður: 
4201 —— — Með gúmmíþræði ...................00 00 nn 0 
4209 ——-— Annar ...........000.02 0000 7 0 

—- — Úr garni í mismunandi litum: 

4301 — — — Með gúmmíþræði ..............2....0.0 0000 0 
4309 ——-— Annar ...........0..20 000 7 0 

—— Þrykktur: 

4401 —— — Með gúmmíþræði ................00.0. 0000. 0
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4409 ——-— Annar ...........2..0.0 00. sr 7 0 

— Annar: 

— — Óbleiktur eða bleiktur: 
9101 — — — Með gúmmíþræði ...............0000 000. 00 00 0 

9109 ——— Annar ................. 000 7 0 

— — Litaður: 

9201 — — — Með gúmmíþræði ...............00.. 0000 nn 0 

9209 ——-— Annar ..............00 0. ns 7 0 

— — Úr garni í mismunandi litum: 
9301 —- — Með gúmmíþræði ..............0.... 0000. n nn 0 

9309 ——-— Annar ...........0. 0 7 0 

— — PÞrykktur: 

9401 —— — Með gúmmíþræði ............00000000 0000. 0 

9409 ——-— Annar ............0.0. rss 7 0
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56. KAFLI 
Vatt, flóki og vefleysur; sérgarn; seglgarn, snúrur, reipi og kaðlar og vörur úr þeim 
Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. 

n
o
 

Vatt, flóki eða vefleysur, gegndreypt, húðað eða hjúpað með efnum eða efnablöndum (t.d. 
ilmvötnum eða snyrtiefnum í 33. kafla, sápu eða hreinsiefnum í nr. 3401, fægiefnum, gljáefnum 
eða áþekkum efnablöndum í nr. 3405, taumýkiefni í nr. 3809), þegar spunaefnið er einungis til 
staðar sem burðarmiðill. 

. Spunavörur í nr. 5811. 

. Náttúrleg eða gervislípiefni sem duft eða korn, á grunni úr flóka eða vefleysum (nr. 6805). 

. Samanlímdur eða endurunninn gljásteinn, á grunni úr flóka eða vefleysum (nr. 6814). 
e. Málmþynnur á grunni úr flóka eða vefleysum (flokkur XV). 

2. Sem flóki telst einnig stunginn flóki og dúkur úr vef spunatrefja þar sem samloðun dúksins er bætt 
með samstungu trefja úr sjálfum vefnum. 

3. Til nr. 5602 og 5603 telst eftir því sem við á flóki og vefleysur, gegndreypt, húðað, hjúpað eða 

lagskipað með plasti eða gúmmíi hvert sem eðli þessara efna er (þétt eða með holrými). 
Til nr. 5603 teljast einnig vefleysur þar sem plast eða gúmmí mynda bindiefnið. 
Til nr. 5602 og 5603 telst þó ekki: 

a. 

C. 

Flóki, gegndreyptur, húðaður, hjúpaður eða lagskipaður með plasti eða gúmmíi, sem í er 50% 
eða minna að þunga af spunaefni, eða flóki sem algerlega er hulinn plasti eða gúmmíi (39. eða 
40. kafli). 

. Vefleysur sem eru algerlega huldar plasti eða gúmmíi eða alveg húðaðar eða hjúpaðar slíkum 

efnum á báðum hliðum, enda megi sjá slíka húðun eða hjúpun með berum augum án tillits til 
litarbreytinga sem kunna að hafa átt sér stað (39. eða 40. kafli). 
Plötur, blöð eða ræmur úr holrúmsplasti eða holrúmsgúmmiíi í sambandi við flóka eða 
vefleysur, þegar spunaefnið er einungis til staðar til styrkingar (39. og 40 kafli). 

4. Til nr. 5604 telst ekki spunagarn eða ræmur eða þess háttar sem lýst er í nr. 5404 eða 5405, sem 
ekki er sýnilegt berum augum að hafi verið gegndreypt, húðað eða hjúpað (yfirleitt í 50.—5S. 
kafla). Í þessu sambandi skal ekki tekið tillit til litarbreytinga sem kunna að hafa átt sér stað. 
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Vatt úr spunatrefjum og vörur úr því; spunatrefjar, 5 mm eða minna 

að lengd (spunaló), spunadust og spunahnoðrar: 

— Dömubindi og tíðatappar, barnableiur og bleiufóður og áþekkar 

hreinlætisvörur, úr vatti: 

1001 — — Dömubindi og tíðatappar ..............0.....0 000... 10 0 
1009 — — Annað ..............0 0000 10 0 

— Vatt; aðrar vörur úr vatti: 

— — Úr baðmull: 

2101 ——-— Vatt ............0000 00 0 

2102 —-—-— Mjólkursigti ................00..0 0 0000. 0 
2109 —-—-— Annað ...............2. 0000 25 

— — Úr tilbúnum trefjum: 

2201 —-—-— Vatt...........000%. 02. .0 0 

2209 —— — Annað ...............2 0000 25 

— — Annað 

2901 —-—-— Vatt ............2...002 0 

2909 —-— — Annars ...............0. nn 25 
3000 — Spunaló, spunadust og spunahnoðrar ........................ 0
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5602 Flóki, einnig gegndreyptur, húðaður, hjúpaður eða lagskipaður: 

1000 — Stunginn flóki og samstunginn trefjadúkur ................... 0 

— Annar flóki, hvorki gegndreyptur, húðaður, hjúpaður né lagskip- 
aður: 

2100 — — Úrull eða fíngerðu dýrahári ........................00.... 0 
2900 — — Úröðrumspunatrefjum ..........0.0.0.... 00... 0 

— Annar: 
9001 — — Þakfiltúrflóka ................000.0 000... 00 10 0 
9009 —— Annars ..........0000000 00 0 

5603 0000 Vefleysur, einnig gegndreyptar, húðaðar, hjúpaðar eða lagskipaðar 9 0 

5604 Gúmmíþráður og gúmmísnúra, húðað með spunaefni; spunagarn og 

ræmur o.þ.h. sem lýst er nr. 5404 eða 5405, gegndreypt, húðað, 

hjúpað eða klætt með gúmmíi eða plasti: 

1000 — Gúmmíþráður og gúmmísnúra, húðað með spunaefni .......... 9 0 

— Háþolið garn úr pólyesterum, nyloni eða öðrum pólyamíðum eða 
úr viskósarayon, gegndreypt eða húðað: 

2001 — — Spunaþráður eða garn húðað eða gegndreypt með óvúlkani- 

seruðu gÚMMÍi ................22022nnll 0 
2002 — — Spunaþráður eða garn þakið eða gegndreypt með vúlkani- 

seruðu BÚMMÍI .............000000 00 9 0 
2003 — — Einþáttungar eða ræmur, ekki umbúið til smásölu, gegndreypt, 

húðað, þakið eða klætt með gúmmíi eða plastefni ........... 4 0 

2009 —— Annað ...........00000 00 7 0 

— Annað: 

9011 — — Spunaþráður eða garn, þakið eða gegndreypt með óvúlkani- 

seruðu gÚMMÍi ............2.022202n 0 
9012 — — Spunaþráður eða garn þakið eða gegndreypt með óvúlkani- 

seruðu gÚMMÍIi ............00..0.022r 9 0 
9013 — — Eftirlíkingar af girni (catgut) úrsilki ....................... 9 0 
9014 — — Eftirlíkingar af girni (catgut) úr tilbúnum þræði ............. 4 0 

9015 — — Garn úr kembdri og greiddri ull, ekki umbúið tilsmásölu ..... 5 0 

9016 — — Garn úr ull eða öðru dýrahári, umbúið tilsmásölu ........... 9 0 
9017 — — Baðmullargarn ................2....0n0nr 0 
9018 — — Garn úr stuttum tilbúnum trefjum, ekki umbúið til smásölu ... 4 0 
9019 — — Garn úr stuttum tilbúnum trefjum, umbúið tilsmásölu ....... 7 0 

9021 — — Garn úr hör eða ramí, ekki umbúið tilsmásölu .............. 4 0 

9022 — — Garn úr hör eða ramí, umbúið tilsmásölu .................. 7 0 

9023 — — Garn úr jútu eða öðrum basttrefjum ....................... 9 0 
9029 —— Annar ...........0.. 0000. 9 0 

5605 Málmgarn, einnig yfirspunnið, sem er spunagarn eða ræmur o.þ.h. 

sem lýst er í nr. 5404 eða 5405, í sambandi við málm sem er þráður, 

ræma eða duft, eða húðað með málmi: 

0001 — Einþáttungar úr syntetískum efnum eða gervispunaefnum í sam- 

bandi við málm .............0%....0 0000 4 0 

0002 — Chenillegarn skreytt með málmdufti ......................... 9 0 
0009 — Annað ..........0%00000n nn 7 0 

5606 Yfirspunnið garn, og ræmur o.þ.h. sem lýst er í nr. 5404 eða 5405, 

yfirspunnið (þó ekki það sem er í nr. 5605 og yfirspunnið hrosshárs- 

garn); chenillegarn (þar með talið hnökrað chenillegarn); lykkjuriffl- 

að garn: 

— Lykkjurifflað garn: 
0011 — — Úrull eða öðru fíngerðu dýrahári ......................... 9 0
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0019 — — Annað ...........0000000 00 7 0 

0020 — Úr syntetískum trefjum sem vegur minnst 0,5 g metrinn eða meira 4 0 

0090 — Afnað .........0.0..00.0 0000 9 0 
5607 Seglgarn, snæri, reipi og kaðlar, einnig brugðið eða flettað og einnig 

gegndreypt, húðað, hjúpað eða klætt með gúmmíi eða plasti: 

— Úr jútu eða öðrum bastspunatrefjum í nr. 5303: 

1001 — — Færi oglínurtilfiskveiða ...........0...0... 0. 4 0 
1002 — - Kaðlar ................ 00. 4 0 
1009 — — Affað ......0...0... 0 9 0 

— Úr sísalhampi eða öðrum spunatrefjum af agavaætt: 
2100 — — Bindigarn eða baggagarn ..........0...0....0... 00... 9 0 

— — Annað: 
2901 — — — Færi oglínurtilfiskveiða ................0..0..00 0. 4 0 
2902 —— - Kaðlar..................0..0 000 4 0 
2909 ——— Annars .......0..0.0 000 9 0 

— Úr abaca (Manilahampi eða Musa textilis Nee) eða öðrum 
hörðum (blað) trefjum: 

3001 — — Færi oglínurtilfiskveiða ..........0...0.0...0... 0... 4 0 
3002 —— Kaðlar ...........0..0.00 00. 4 0 
3009 — — Afað ......0....00 000 9 0 

- Úr pólyetýleni eða pólypropýleni: 
4100 — — Bindigarn eðabaggagarn ..........0......0.0.. 0000... 9 0 

— — Annað: 
4901 —— — Færi oglínurtilfiskveiða ........0...0...0....00.. 0... 4 0 
4902 —— — Kaðlar.............0..0.0. 0000 4 0 
4903 — — — Einþáttungartil veiðarfæragerðar ....................... 0 

4904 — — — Bæti-, bensla- og heftigarn úr syntetískum trefjum ......... 4 0 
4909 —— — Annars ..........0... 0... 9 0 

— Úr öðrum syntetískum trefjum: 
5001 — — Færi oglínurtilfiskveiða ..........0.....0 0... 4 0 

5002 — — Kaðlar ............2...... 000... 4 0 
5003 — — Einþáttungar til veiðarfæragerðar ......................... 0 
5004 — — Bæti-, bensla- og heftigarn úr syntetískum trefjum ........... 4 0 

5009 — — Afað .........000.0 0... 9 0 

— Annað: 
9001 — — Færi oglínurtilfiskveiða ..........0...0... 000... 4 0 
9002 —— Kaðlar ..........0.. 0000 4 0 

9009 —— Annars ......00.... 0. 9 0 

5608 Hnýtt net úr seglgarni, snæri eða reipi; uppsett fiskinet og önnur 

fullgerð net úr spunaefnum: 

— Úr tilbúnum spunaefnum: 

— — Fullgerð fiskinet: 
1101 —— — Prjónuð og hekluð fiskinet ...........0......000... 16 0 

1109 ——— Affað.......0.0..00.. 0 4 0 
— — Annað: 

1901 —— — Fiskinetjaslöngur .................. 000... 4 0 
1902 — — — Prjónuð eða hekluð fiskinet, óuppsett .................... 16 0 

1903 — — — Önnurnetúr línu, seglgarni eðaköðlum ................. 16 0 

1909 ——-— Annars ...........000000 0. 18 0 
— Annað: 

9001 — — Fiskinet ogfiskinetjaslöngur ................0.0.0........... 4 0 

A31
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9002 — — Prjónuð eða hekluð fiskinet, einnig uppsett ................. 16 0 
9009 — — Annars ...........000.. 00. 16 0 

5609 Vörur úr garni, ræmum eða þess háttar sem lýst er í nr. 5404 eða 

5405, seglgarni, snæri, reipum eða köðlum, ót.a. : 

0001 — Spyrðubönd ...............000.000 nn 4 0 
0002 — Skóreimar ...............0... 000 rðr 15 

0003 — Öngultaumar ...........0....... 00. 4 0 
0004 — Botnvörpuhlífar .....................l 2 0 
0009 — Annað ...........02. 000. 35
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57. KAFLI 

Gólfteppi og aðrar gólfábreiður úr spunaefnum 

Athugasemdir: 

1. Sem gólfteppi og aðrar gólfábreiður úr spunaefnum í þessum kafla teljast gólfábreiður þar sem 

spunaefni mynda það yfirborð vörunnar sem upp snýr þegar hún er notuð og tekur einnig til vöru 

sem hefur einkenni gólfábreiða úr spunaefnum en ætluð er til annarra nota. 

2. Til þessa kafla telst ekki undirlag undir gólfábreiður. 
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5701 Gólfteppi og aðrar gólfábreiður úr spunaefnum, hnýtt, einnig 

fullgerð: 

1000 — Úr ull eða fíngerðu dýrahári ..............0.0......000.0..... 20 
9000 — Úröðrumspunaefnum ..................0 00. 20 0 

5702 Gólfteppi og aðrar gólfábreiður úr spunaefnum, hvorki límbundin né 

hnökruð, einnig fullfrágengin, þar með talin kelím-, sumak-, karam- 

aníteppi og áþekk handunnin röggvateppi: 

1000 — Kelím-, sumak-, karamaníteppi og áþekk handunnin röggvateppi 20 0 

2000 — Gólfábreiður úr kókostrefjum .................00. 0... 20 0 
— Önnur, af flosgerð, ekki fullgerð: 

3100 — — Úrull eða fíngerðu dýrahári .............0...0.0..00.0..... 20 0 
3200 — — Úrtilbúnumspunaefnum ............... 000... 20 0 

3900 — — Úröðrumspunaefnum ........0...0..0. 000. 20 0 

— Önnur, af flosgerð, fullgerð: 
4100 — — Úr ull eða fíngerðu dýrahári ............0..0.00.0. 0. 000... 20 0 
4200 — — Úrtilbúnumspunaefnum ........0......0 0000. 20 
4900 — — Úröðrumspunaefnum ................. 00. 20 0 

— Önnur, ekki af flosgerð, ekki fullgerð: 

5100 — — Úr ull eða fíngerðu dýrahári ..........0.0.0.00.0.00.0 0... 20 0 
5200 — — Úrtilbúnumspunaefnum ........0..0....000 000... 20 0 
5900 — — Úröðrumspunaefnum ..........0.0.. 0000 n 20 0 

— Önnur, ekki af flosgerð, fullgerð: 
9200 — — Úrtilbúnum spunaefnum ................ 0000. 20 0 

9100 — — Úr ull eða fíngerðu dýrahári .........0..0...0.....0.. 00... 20 0 
9900 — — Úröðrumspunaefnum .........0..0.0..0 00. nn 20 0 

5703 Gólfteppi og aðrar gólfábreiður úr spunaefnum, límbundin, einnig 

fullgerð: 

— Úr ull eða fíngerðu dýrahári: 
1001 —— Úrflóka .......0....000 0... 15 0 
1009 — — Annað .............000 00 20 0 

— Úr nyloni eða öðrum pólyamíðum: 

2001 —— Úrflóka ..............00. 0. nð 15 0 
2009 —— Annað ............. 000 20 0 

— Úr öðrum tilbúnum spunatrefjum: 
3001 = — Úrflóka .........00....0. 00. nn 15 0 
3009 — — Annað ............. 0000 20 0 

— Úr öðrum spunaefnum: 
9001 — — Úrflóka ..........0....0. 0. nn 15 0 
9009 — — Annað ..............00 0 20 0 

5704 Gólfteppi og aðrar gólfábreiður úr spunaefnum, úr flóka, hvorki 

límbundin né hnökruð, einnig fullgerð: 

1000 — Teppaflísar, 0,3 m'* að hámarksflatarmáli ..................... 15 0 

9000 — Önnur ..........0.. 0. 15 0
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5705 Önnur gólfteppi og aðrar gólfábreiður úr spunaefnum, einnig 

fullgerð: 

0001 — Úrflóka ...........0000. 0000. 15 0 
0009 — Annars
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58. KAFLI 

Ofinn dúkur til sérstakra nota; límbundinn spunadúkur; 

laufaborðar; veggteppi; leggingar; útsaumur 

Athugasemdir: 
1. 

2. 
3. 

> 

Til þessa kafla telst ekki spunadúkur sem um getur í 1. athugasemd við 59. kafla, gegndreyptur, 
húðaður, hjúpaður eða lagskipaður, eða aðrar vörur í 59. kafla. 
Til nr. 5801 telst einnig ofinn ívafsflosdúkur, óuppúrskorinn þannig að flosið rís ekki. 

Sem snúðofið efni í nr. 5803 telst dúkur með uppistöðu sem að öllu eða nokkru leyti er myndað úr 
föstum uppistöðuþráðum eða snúðþráðum sem vafið er hálfar eða heilar umferðir eða meira utan 
um hina föstu uppistöðuþræði og mynda lykkjur sem halda ívafsþráðunum föstum. 

Til nr. 5804 telst ekki hnýttur netdúkur úr seglgarni, snæri eða reipi, sem er í nr. 5608. 

Sem ofnir borðar í nr. 5806 telst eftirfarandi: 

a. Ofinn dúkur, ekki yfir 30 em á breidd, hvort sem hann er ofinn þannig eða skorinn úr breiðari 

stykkjum, með föstum jöðrum á báðum hliðum (ofnum, límdum eða gerðum á annan hátt). 
b. Slöngulaga ofinn dúkur sem flattur út er ekki meira en 30 cm á breidd. 
c. Skábönd með innafbrotnum jöðrum sem með þeim útflöttum eru ekki meira en 30 cm á 

breidd. 
Ofnir borðar í formi kögurs teljast til nr. 5808. 

Sem útsaumur í nr. 5810 telst meðal annars útsaumur með málm- eða glerþræði á sýnilegum grunni 
úr spunadúk og ásaumur úr palljettum, kúlum eða skrautmótífum úr spunaefnum eða Öðrum 

efnum. Til nr. 5810 teljast ekki útsaumuð veggteppi (nr. 5805). 
. Auk þeirrar vöru sem er í nr. 5809 teljast einnig til þessa kafla vörur gerðar úr málmþræði til nota í 

fatnað, vistarverur manna eða þess háttar. 
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5801 Ofinn flosdúkur og chenilledúkur, þó ekki dúkur í nr. 5802 eða 5806: 

— Úr ull eða fíngerðu dýrahári: 
1001 — -— Gegndreyptur, húðaður eða samanlímdur með gúmmíi ....... 20 
1002 — -— Gegndreyptur eða húðaður með öðrum efnum en gúmmíi eða 

Plasti ...............0 00 9 0 
1009 —— Annar ...........000 000 9 0 

— Úr baðmull: 
— — Óuppúrskorinn ívafsflosdúkur: 

2101 —— — Gegndreyptur með plasti .......00.0.00..0. 0 9 0 

2102 — — — Gegndreyptur, húðaður eða samanlímdur með gúmmíi ..... 20 

2103 — — — Gegndreyptur eða húðaður, með öðrum efnum en gúmmíi 

eða plasti ........%..220 0. 9 0 

2109 —-—-— Annar .........2000.. 0 0 

— — Uppúrskorið rifflað flauel: 

2201 —— — Gegndreyptmeðplasti ...............00. 000. 9 ið) 
2202 — — — Gegndreypt, húðað eða samanlímt með gúmmíi ........... 20 

2203 — — — Gegndreypt eða húðað með öðrum efnum en gúmmíi eða 
plasti .........00000 0000 9 0 

2209 ——-— Annað .........0..02 nn 0 
— — Annar ívafstlosdúkur: 

2301 ——-— Molskinn ..........%%...00 00. 0 
2302 —— — Gegndreyptur með plasti .........000.0.0 0000... 9 0 
2303 — — — Gegndreyptur, húðaður eða samarlímdur með gúmmíi ..... 20 
2304 — — — Gegndreyptur eða húðaður með öðrum efnum en gúmmíi 

eða plasti ..............0 00 9 0
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2309 ——-— Annar .............2 0000 0 

— — Uppistöðuflosdúkur, épinglé (óuppúrskorinn): 

2401 ——- — Gegndreypturmeðplasti ...............00 0000... 9 0 

2402 — —- — Gegndreyptur, húðaður eða samanlímdur með gúmmíi ..... 20 
2403 — — — Gegndreyptur eða húðaður með öðrum efnum en gúmmíi 

eða plasti .........0.0.000000 0 9 0 
2409 ——— Annar ............ 0000 Q 

— — Uppistöðuflosdúkur, uppúrskorinn: 

2501 —— — Gegndreypturmeðplasti ............20.0. 0000... 9 0 
2502 — — — Gegndreyptur, húðaður eða samanlímdur með gúmmíi ..... 20 

2503 — - — Gegndreyptur eða húðaður með öðrum efnum en gúmmíi 
eða plasti .........0000.22 9 0 

2509 ——— Annar ...........0.. 0000 0 

— — Chenilledúkur: 
2601 —— — Gegndreypturmeð plasti .............0.0. 0000... 9 0 

2602 — — — Gegndreyptur, húðaður eða samanlímdur með gúmmíi ..... 20 
2603 — — — Gegndreyptur eða húðaður með öðrum efnum en gúmmíi 

eða plasti ...............2.. 0 9 0 
2609 ——-- Annar .....2..0.0.0 000. 0 

— Úr tilbúnum trefjum: 

— — Óuppúrskorinn ívafsflosdúkur: 
3101 —- — — Gegndreyptur með plasti ...........0000. 2000 9 0 

3102 — — — Gegndreyptur, húðaður eða samanlímdur með gúmmíi ..... 20 
3103 — — — Gegndreyptur eða húðaður með öðrum efnum en gúmmíi 

eða plasti ...........2..00 0. 9 0 

3109 ——-— Annar .........00.. 7 0 

— — Uppúrskorið rifflað flauel: 

3201 —— — Gegndreyptmeð plasti ...........00.00. 0000. 9 0 
3202 — — — Gegndreypt, húðað eða samanlímt með gúmmíi ........... 20 

3203 — - — Gegndreypt eða húðað með öðrum efnum en gúmmíi eða 

Þlasti 20... 9 0 
3209 ——-— Afhað.....2000.000 000 9 0 

— — Annar ívafsflosdúkur: 
3301 —— - Gegndreyptur með plasti ............0000000 0... 9 0 

3302 — — — Gegndreyptur, húðaður eða samanlímdur með gúmmíi ..... 20 

3303 — — — Gegndreyptur eða húðaður með öðrum efnum en gúmmíi 
eða plasti ............20002 0 9 0 

3309 —-—- — Annar .....2000000 000 9 0 

— — Uppistöðuflosdúkur, épinglé (óuppúrskorinn): 

3401 —— — Gegndreyptur með plasti .............00..00 0000. 9 0 

3402 — — — Gegndreyptur, húðaður eða samanlímdur með gúmmíi ..... 20 
3403 — - — Gegndreyptur eða húðaður með öðrum efnum en gúmmíi 

eða plasti ...........20000 0. 9 0 

3409 —— — Apar 20... 9 0 
— — Uppistöðuflosdúkur, uppúrskorinn: 

3501 — — — Gegndreyptur með plasti ..........0..0000 0000... 9 0 

3502 — — — Gegndreyptur, húðaður eða samanlímdur með gúmmíi ..... 20 
3503 —— — Gegndreyptur eða húðaður með öðrum efnum en gúmmíi 

eða plasti ..........0...0022 000 9 0 

3509 ——- — Annar ........... 000 9 0 

— — Chenilledúkur: 

3601 - - — Gegndreyptur með plasti .............0.000 00... 9 0
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3602 — — — Gegndreyptur, húðaður eða samanlímdur með gúmmíi ..... 20 
3603 — — —- Gegndreyptur eða húðaður með öðrum efnum en gúmmíi 

eða plasti .........0..0...0000 0000... 9 0 
3609 ——— Annar ............000 00 9 0 

— Úr öðrum spunaefnum: 
9001 -- Óuppúrskorinn flosdúkur úr silki, ull, hör eða ramí .......... 9 0 

9002 — — Óuppúrskorinn flosdúkur úr öðrum náttúrlegum jurtaefnum en 
hör og ramí ...............0.0 000... 0 

9003 — — Gegndreyptur með plasti ..........0000000 0000 0 nn. 9 0 

9004 — — Gegndreyptur, húðaður eða samanlímdur með gúmmíi ....... 20 
9005 — — Gegndreyptur með öðrum efnum en gúmmíi eða plasti ....... 9 0 
9009 — AÐNAF .........000 000 9 0 

5802 Handklæðfrottéefni og áþekkur ofinn frottédúkur, þó ekki ofnir 

borðar í nr. 5806; límbundinn spunadúkur, þó ekki vörur í nr. 5703: 

— Handklæðafrottéefni og áþekkur ofinn frottédúkur, úr baðmull: 

— — Óbleikt: 

1101 -—— Gegndreyptmeðplasti ............0%.0 0000. n nr 9 0 
1102 — — — Gegndreypt, húðað eða samanlímt með gúmmíi ........... 20 

1103 — — — Gegndreypt eða húðað með öðrum efnum en gúmmíi eða 

plasti „02.00.0000... 9 0 

1109 ——— Annað............0222.sssnsssn nr 9 0 

— — Annað: 
1901 —— — Gegndreypt með plasti ...........0.0.0000 0000... 9 0 

1902 — — — Gegndreypt, húðað eða samanlímt með gúmmíi ........... 20 

1903 — — — Gegndreypt eða húðað með öðrum efnum en gúmmíi eða 
plasti „02.00.0222... 9 0 

1909 —-—— Annars ..........000. 020 nn 9 0 

— Handklæðafrottéefni og áþekkur ofinn frottédúkur, úr öðrum 

spunaefnum: 

2001 — — Gegndreyptmeð plasti ............0000%0 0000 nn. 9 0 

2002 — — Gegndreypt, húðað eða samanlímt með gúmmíi ............. 20 

2003 — — Gegndreypt eða húðað með öðrum efnum en gúmmíi eða plasti 9 0 

2009 — — Annað .........0....00 0000 9 0 

— Límbundinn spunadúkur: 

3001 — — Ofin voðúrbaðmull ...............20 000... 0 

3002 — — Flókadúkur.............000.0 00. nns sn 0 

3003 — — Trefjadúkur ...............2%... 000 nnnrr nn 9 0 

3004 — — Prjónavoð úr ull ........0.0.0..%%. 000 0nnnnrrr rr 9 0 

3005 — — Prjónavoð úr öðrum spuna€fnum .........00000 00.00.0000. 7 0 

3006 — — Gegndreyptur með plasti .........000000 000. nn 9 0 

3007 — — Gegndreyptur, húðaður eða samanlímdur með gúmmíi ....... 20 

3008 — — Gegndreyptur eða húðaður með öðrum efnum en gúmmíi eða 
plasti ...........0000 renn 9 0 

3009 —— Annar .........0....0 00. n 9 0 

5803 Snúðofið efni, þó ekki borðar í nr. 5806: 

1000 — Úrbaðmull...............0. 0. 9 0 
— Úr öðrum spunaefnum: 

9001 — — Úrsilki .........0000.. 00... 9 0 
9002 — — Úr syntetiskum þráðum eða gerviþráðum .................. 7 0 

9003 — — Með málmþræði eða málmgarmi ..............00.0000000.. 7 0 

9004 — — Með gúmmíþræði ............00.00 0000. n nn 0
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9005 — — Úrhöreða ramí ........0....... 0. 9 0 
9009 — — Afað .........00.. 000. 0 

5804 Tyll og annar netdúkur, þó ekki ofinn, prjónaður eða heklaður 

dúkur; laufaborðar sem metravara, ræmur eða mótíf: 

— Tyll og annar netdúkur: 

1001 — — Fiskinet og fiskinetaslöngur ................0...0... 4 0 
1002 — — Gegndreypt með plasti ............0...0... 00... 0 
1003 — — Gegndreypt, húðað eða samanlímt með gúmmíi ............. 20 
1004 — — Gegndreypt eða húðað með öðrum efnum en gúmmíi eða plasti 9 ) 
1009 — — Affað ......0..0... 0 9 0 

— Vélgerðir laufaborðar: 
— — Úr tilbúnum trefjum: 

2101 — — — Gegndreyptirmeðplasti ............0....0... 0 9 0 
2102 — — — Gegndreyptir, húðaðir eða samanlímdir með gúmmíi ...... 20 
2103 — - — Gegndreyptir eða húðaðir með öðrum efnum en gúmmíi eða 

Þlasti 2... 9 0 
2109 ——- — Aðfir 22.00.0000... 9 0 

— — Úr öðrum spunaefnum: 

2901 — — — Gegndreyptir með plasti ............0.....000. 9 0 
2902 — - — Gegndreyptir, húðaðir eða samanlímdir með gúmmíi ...... 20 
2903 — -— — Gegndreyptir eða húðaðir með öðrum efnum en gúmmíi eða 

Þlasti 20... 9 0 
2909 —— — AðFfir 2... 9 0 

— Handgerðir laufaborðar: 

3001 — — Gegndreyptir með plasti „............0..0 0... 9 0 
3002 — — Gegndreyptir, húðaðir eða samanlímdir með gúmmíi ........ 20 
3003 — — Gegndreyptir eða húðaðir með öðrum efnum en gúmmíi eða 

Þlasti 20... 9 (0) 
3009 — — Aðrir ....0..0.. 9 

5805 0000 Handofin veggteppi af gerðinni góbelín, flandern, aubusson, beauva- 
is og þess háttar, og handsaumuð veggteppi (t.d. góbelínsaumur, 
krosssaumur), einnig fullgerð ............0..00.0.00000 16 0 

5806 Ofnir borðar, þó ekki vörur í nr. 5807; borðar með uppistöðu en án 
Ívafs, gerðir með límingu (bolducs): 

— Ofinn flosdúkur (þ.m.t. handklæðafrottéefni og áþekkur frotté- 
dúkur) og chenilledúkur: 

1001 — — Með gúmmíþræði ........0....0...0.. 0 0 
1009 — — Apar ........0 9 (0) 

— Annar ofinn dúkur sem í er $% eða meira að þunga af teygjugarni 
eða gúmmíþræði: 

2001 — — Með gúmmíþræði ...........0....0.. 00. 0 
2009 — — Annars 20... 9 0 

— Annar ofinn dúkur: 

— — Úr baðmull: 

3101 — - - Með gúmmíþræði .............0.......0 00. 0 
3109 ——- — Anars .......0.... 9 0 

— — Úr tilbúnum trefjum: 
3201 —- - Með gúmmíþræði ..................0... 0 0 
3209 ——- - Annars ............ 9 0 

— — Úr öðrum spunaefnum: 
3901 — — - Með gúmmíþræði ........0.......0.0..00 000. 0



  

  

15. október 1987 487 Nr. 82 

A E 
% % 

3909 ——— Annars ..........0000 0000 9 0 

— Dúkur með uppistöðu en án ívafs, gerður með límingu (bolducs): 

4001 — — Með gúmmíþræði ................... 0000. 0 

4009 —— Annar .............. 0 9 

5807 Merkimiðar, einkennismerki og áþekkar vörur úr spunaefnum, sem 

metravara, ræmur eða skorið í lögun eða stærð, ekki útsaumað: 

1000 — Ofið ............000 00 9 0 
— Annað 

9001 — — Úrflóka, ekki fullgert ..................0. 0... 0 
9002 - — Úrflóka, fullgert ...........0.......... 2. 15 0 
9003 — — Úrtrefjadúk, ekki fullgert ...........0........0.. 000... 9 0 
9004 — — Úrtrefjadúk, fullgert ...................... 0... 16 0 
9005 — — Prjónað úr ull eða fíngerðu dýrahári, ekki fullgert ........... 9 0 
9006 — — Prjónað úr öðrum efnum, ekki fullgert ..................... 7 0 
9009 —— Annars .........0000 2. 16 0 

5808 Fléttur sem metravara; skrautleggingar, sem metravara, án út- 

saums, þó ekki prjónaðar eða heklaðar; skúfar, dúskar og áþekkar 

vörur: 

— Fléttur, sem metravara: 

1001 — — Með gúmmíþræði ....................00 rr 0 
1002 — — Netateinar með sökkum og/eða flotholtum ................. 7 0 

1009 —— Aðrar ..........0000 0000. 9 0 
— Annað: 

9001 — — Með gúmmíþræði ................0..0.. 00... 0 0. 0 
9009 —— Annars ..........0.000 00 9 0 

5809 0000 Ofinn dúkur úr málmþræði og ofinn dúkur úr málmgarni í nr. 5605, 

til nota í fatnað, vistarverur manna eða þess háttar, ót.a. .......... 7 0 

5810 Útsaumur sem metravara, ræmur eða mótíf: 

1000 — Útsaumur á ósýnilegum grunni ..............0....... 9 0 
— Annar útsaumur: 

9100 — — Úrbaðmull............0....... 000 9 0 
9200 — — Úrtilbúnumtrefjum .........0......... 0... 9 0 
9900 — — Úröðrumspunaefnum ................ 000... 9 0 

Sg11 Vatteraðar spunavörur sem metravara, úr einu eða fleiri lögum af 

spunaefni ásamt tróði, saumað eða sett saman á annan hátt, þó ekki 

útsaumur í nr. 5810: 

0001 — Úr silki, hör eða ramí; úr baðmullargrisju eða frottéefni; úr tylli 

eða öðru netefni; úr ofnum dúk gegndreyptum eða húðuðum með 
öðru efni en gúmmíi eða plasti; úr prjónavoð úr ull eða fíngerðu 

dýrahári .................0 0000 9 0 

0002 — Úr ofnum dúk með málmþræði eða málmgarni ................ 7 0 
0003 — Úr ofnum dúk, úr ull eða öðru dýrahári; úr flos- eða chenillevefn- 

aði, úr öðru efni en baðmull; úr ofnum dúk gegndreyptum eða 

húðuðum með plastefni ..............2000 00 9 0 

0004 — Úr ofnum dúk úr endalausum tilbúnum trefjum; úr prjónavoð, þó 

ekki úr ull eða fíngerðu dýrahári ......................00.... 7 0 
0005 — Úr ofnum dúk úr stuttum tilbúnum trefjum ................... 7 0 

0006 — Úr spunadúk gegndreyptum, húðuðum eða samanlímdum með 
BÚMMÍI ...........222000 0 20 

0009 — Annað .......0.000.000 00 0
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59. KAFLI 

Gegndreyptur, húðaður, hjúpaður eða lagskipaður spunadúkur; spunavörur til 

notkunar í iðnaði 

Athugasemdir: 
1. 

2. 

5. 

Leiði ekki annað af orðalagi telst spunadúkur í þessum kafla einungis ofinn dúkur í 50.—55. kafla 

og í nr. 5803 og 5806, fléttur og skrautleggingar sem metravara í nr. 5808 og prjónaður eða 

heklaður dúkur í nr. 6002. 
Til nr. 5903 telst: 
a. Spunadúkur, gegndreyptur, húðaður, hjúpaður eða lagskipaður með plasti, hver sem þungi 

hans er á fermetra og hvert sem eðli plastefnisins er (þétt eða með holrúmi), þó ekki: 

1. Dúkur sem ekki má sjá með berum augum að hafi verið gegndreyptur, húðaður eða 

hjúpaður (yfirleitt í 50.—55., 58. eða 60. kafla). Í þessu sambandi skal ekki tekið tillit til 

litarbreytinga sem kunna að hafa átt sér stað. 

2. Vörur sem ekki er hægt að beygja með höndunum utan um hólk méð 7 mm þvermáli við 

15—30*C hita án þess að þær brotni (yfirleitt 39. kafli). 

3. Vörur sem í er spunadúkur sem algerlega er hulinn plasti eða húðaður eða hjúpaður slíku 

efni á báðum hliðum, enda megi sjá húðina eða hjúpinn með berum augum án tillits til 

litarbreytinga sem kunna að hafa átt sér stað (39. kafli). 

4. Dúkur húðaður eða hjúpaður að hluta til með plasti og mynstraður fyrir áhrif þessarar 

aðvinnslu (yfirleitt 50.—-55., 58. eða 60. kafli). 

5. Plötur, blöð eða ræmur úr holplasti, í sambandi við spunadúk, þegar spunaefnið er einungis 

til staðar til styrkingar (39. kafli). 
6. Spunavörur í nr. $811. 

b. Dúkur gerður úr garni, ræmum eða þess háttar, gegndreyptur, húðaður, hjúpaður eða klæddur 

með plasti, í nr. 5604. 

Sem veggfóður úr spunaefni í nr. 5905 teljast vörur í rúllum, ekki minna en 45 cm á breidd, til 

vegg- eða loftskreytingar, með spunaefnisyfirborði sem fest hefur verið á grunn eða fengið hefur 

aðvinnslu á bakhlið (gegndreypt eða húðað til að þola límingu). 
Til þessa vöruliðar telst þó ekki veggfóður gert úr spunahnökrum eða spunadusti sem fest er 

beint á pappírsgrunn (nr.4814) eða á spunagrunn (yfirleitt nr. 5907). 
Sem gúmmíborinn spunadúkur í nr. 5906 telst: 
a. Spunadúkur, gegndreyptur, húðaður, hjúpaður eða lagskipaður með gúmmíi og 

1. að þunga ekki yfir 1500 g/m', eða 

2. að þunga yfir 1500 g/m' og úr meira en 50% af spunaefni miðað við þunga. 

b. Dúkur sem gerður er úr garni, ræmum eða þess háttar, gegndreyptur, húðaður, hjúpaður eða 

klæddur með gúmmíi, í nr. 5604. 

c. Dúkur úr spunagarni sem límt er samhliða saman með gúmmíi, hver sem þungi þess er á 

fermetra. 

d. Plötur, blöð eða ræmur úr holgúmmiíi í sambandi við spunadúk sem er meira en aðeins til 

styrkingar, þó ekki spunavörur í nr. $811. 
Til nr. 5907 telst ekki: 
a. Dúkur sem ekki má sjá með berum augum að hafi verið gegndreyptur, húðaður eða hjúpaður 

(yfirleitt í 50.—55., 58. eða 60. kafla). Í þessu sambandi skal ekki tekið tillit til litarbreytinga 
sem kunna að hafa átt sér stað. 

b. Dúkur málaður mynstri (þó ekki máluð tjöld sem eru leiktjöld, bakgrunnur í myndastofur eða 

þess háttar). 
c. Dúkur húðaður að hluta með hnökrum, dusti, korkdufti eða þess háttar og mynstraður fyrir 

áhrif þessarar aðvinnslu. Flosdúkslíki flokkast þó í þennan vörulið. 

Dúkur með steiningu að meginstofni úr sterkjukenndum eða áþekkum efnum. 

. Viður spónlagður á grunn úr spunadúk (nr. 4408). 

. Náttúrleg slípiefni eða gervislípiefni sem duft eða korn á grunni úr spunadúk (nr. 6805). 
Samanlímdur eða endurunninn gljásteinn á grunni úr spunadúk (nr. 6814). 

Málmþynnur á grunni úr spunadúk (flokkur XV). #0
 

„0
 
A
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6. Til nr. 5910 telst ekki: 
a. Belti eða reimar fyrir drifbúnað eða færibönd, að þykkt minna en 3 mm. 
b. Belti eða reimar fyrir drifbúnað eða færibönd úr spunadúk gegndreyptum, húðuðum, 

hjúpuðum eða lagskipuðum með gúmmíi eða gert úr spunagarni eða snúru sem er gegndreypt, 
húðuð, hjúpuð eða klædd með gúmmíi (nr. 4010). 

7. Til nr. 5911 teljast eftirgreindar vörur sem ekki falla í neinn annan vörulið í flokki XI: 
a. Spunavara, sem metravara, klippt í lengdir eða aðeins klippt í rétthyrnda lögun (þ.m.t. 

ferninga) (þó ekki vara sem eðli sínu samkvæmt telst til nr. 5908—5910): 
1. 

2. 
3. 
4. 

S. 
6. 

Spunadúkur, flóki og ofinn dúkur fóðraður með flóka, húðaður, hjúpaður eða lagskipaður 

með gúmmíi, leðri eða öðru efni til nota á kamba og áþekkur dúkur til annarra tækninota. 

Kvarnagrisja. 
Síudúkur til nota í olíupressur eða þess háttar, úr spunaefni eða mannshári. 

Sléttofinn spunadúkur með margþráða uppistöðu eða ívafi, einnig flókaður, gegndreyptur 
eða húðaður, til nota í vélbúnaði eða til annarra tækninota. 

Spunadúkur styrktur með málmi, til tækninota. 

Snúrur, fléttur og þess háttar, einnig húðað, gegndreypt eða styrkt með málmi, til 

iðnaðarnota sem þéttingar eða smurefni. 
. Spunavörur (þó ekki vörur í nr. 5908—5910) til tækninota (t.d. spunadúkur og flóki, endalaus 

eða með tengibúnaði, til nota í pappírsgerðar- eða áþekkum vélum (t.d. fyrir deig eða 
asbestsement), þéttingar, skinnur, fágunarskífur og aðrir vélahlutir). 
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Spunadúkur húðaður gúmkvoðu eða sterkjukenndum efnum, til 

nota í bókahlífar eða þess háttar; afritaléreft; unnið listmálunar- 

léreft; stífléreft (buckram) og áþekkur stífur spunadúkur til hatta- 

gerðar: 

— Spunadúkur húðaður gúmkvoðu eða sterkjukenndum efnum, til 

nota í bókahlífar eða þess háttar: 
1001 — — Bókbandsléreft ...............00.. 0000. 0 

1009 —— Annar ..........0.. 000. 9 0 

— Annar: 

9001 — — Listmálunarléreft, skóstrigi og aðrar þess háttar vörur til 

skÓgerðar ...........0%%2.0.0nn rr 0 
9009 —— Annars ............0000n 0 9 0 

Hjólbarðadúkur (tyre cord fabric), úr háþolnu garni úr nyloni eða 

öðrum pólyamíðum, pólyesterum eða viskósarayoni: 

— Úr nyloni eða öðrum pólyamíðum: 
1001 — — Dúkur, húðaður gúmkvoðu ...........0000000 0000 nan. 20 
1009 —— Annar ...........0. 000. 7 0 

— Úr pólyesterum: 
2001 - — Dúkur, húðaður gúmkvoðu ........000.00000 0000... 20 
2009 —— Annar .............0 0002 7 0 

— Annar: 

9001 — — Dúkur, húðaður gúmkvoðu .................00 00.00.0000. 20 
9009 —— Annars .............. 00. 7 0 

Spunadúkur gegndreyptur, húðaður, hjúpaður eða lagskipaður með 

plasti, þó ekki dúkur í nr. 5902: 

— Með pólyvínylklóríði: 
1001 — — Límbönd til einangrunar og umbúða ...................... 25 
1009 —— Annar .............000 00 9 0 

— Með pólyúretani: 

2001 — — Límbönd til einangrunar og umbúða ..........00.0..00000.. 25
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2009 —— Annar ............0000 0. 9 0 
— Annar: 

9001 — — Límbönd til einangrunar og umbúða ...................... 25 
9009 —— Annars ...........02 0000. 9 0 

5904 Línóleum, einnig tilsniðið; gólfdúkur úr yfirborðshúðuðu eða yfir- 

borðshjúpuðu spunaundirlagi, einnig tilsniðinn: 

1000 — Línóleum ............... 0000 35 

— Annað: 

9100 — — Með grunn úr stungnum flóka eða vefleysum ............... 35 

9200 — — Með grunn úröðruspuna€fni ..............00000.00000.. 35 
5905 Veggfóður úr spunaefni: 

0001 — Úr silki, ull, hör eða ramí; úr baðmullargrisju eða frottéefni; úr 

tylli eða öðrum netefnum; úr spunadúk, gegndreyptum eða 

húðuðum með öðrum efnum en gúmmíi eða plasti; úr prjónavoð, 
úr ull eða fíngerðu dýrahári; úr útsaumuðu efni ............... 9 0 

0002 — Úrspunaefni með málmþræði eða málmgarni ................. 7 0 

0003 — Úr spunaefni úr ull eða öðru dýrahári, úr flos- eða chenillevefnaði 

úr öðru efni en baðmull, úr ofnum böndum; úr trefjadúk; úr 

gegndreyptum eða húðuðum spunadúk ...................... 9 0 
0004 — Úr ofnum dúk úr endalausum tilbúnum trefjum; úr prjónavoð, þó 

ekki úr ull eða fíngerðu dýrahári ............................ 7 0 

0005 — Úr ofnum dúk úr stuttum tilbúnum trefjum ................... 7 0 

0006 — Úr garni, seglgarni, línu eða kaðli ........................... 35 

0007 — Úr gúmmíhúðuðum spunadúk ................0.0.. 00... 20 
0009 — Annað ..........2000000 0 0 

5906 Gúmmíborinn spunadúkur, þó ekki dúkur í nr. 5902: 

1000 — Límbönd, ekki meira en 20 cmábreidd ...................... 25 

— Annar: 

9100 — — Prjónaður eða heklaður ..............000000..0.0 0000... 9 0 
— — Annars: 

9901 ——- — Sjúkradúkur ...........0..000. 0000. 000 35 
9909 ——— Annar ............ 0000. 20 

5907 Spunadúkur gegndreyptur, húðaður eða hjúpaður á annan hátt; 

máluð tjöld sem eru leiktjöld, bakgrunnur í myndastofur eða þess 

háttar: 

0001 — Presenningsdúkur ..................00.. 2220. 0 0 0 

0002 — Einangrunarbönd ...............0. 0000 20nn 25 

0009 — Annað .........0000000 0. 9 0 
5908 0000 Kveikir úr spunaefni, ofnir, fléttaðir eða prjónaðir, í lampa, ofna, 

kveikjara, kerti eða þess háttar; glóðarsokkar og slöngulaga prjónað 

glóðarnetefni til þeirra, einnig gegndreypt ....................... 0 

5909 0000 Vatnsslöngur og áþekkar slöngur úr spunaefni, einnig fóðraðar, með 

hlífðarbúnaði eða með fylgihlutum úr öðrum efnum „............. 0 

5910 0000 Belti eða reimar fyrir drifbúnað eða færibönd, úr spunaefni, einnig 

styrkt með málmi eða öðru efni ............................... 0 

sgl1 Spunavörur og hlutir til tækninota, skýrgreindir í 7. athugasemd við 

þennan kafla: 

1000 — Spunadúkur, flóki og ofinn dúkur fóðraður með flóka, í sambandi 

við eitt eða fleiri lög úr gúmmíi, leðri eða öðru efni, til nota í 

kamba, og áþekkur dúkur til annarra tækninota ............... |) 
2000 — Kvarnagrisja, einnig fullgerð .................000. 000... 0 

— Spunadúkur og flóki, endalaus eða með tengibúnaði, til nota í
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4000 

9000 

pappírsgerðarvélum eða áþekkum vélum (t.d. fyrir deig eða 

asbestsement): 
— — Að þyngd minna en 650 g/m* ...........000 0000. 
— — Að þyngd 650 g/m* eða meira ............00000 0000. 

— Síudúkur til nota í olíupressur eða þess háttar, einnig úr manns- 

hári .. 

% %
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60. KAFLI 
Prjónaður eða heklaður dúkur 

Athugasemdir: 
1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Heklaðir laufaborðar í nr. 5804. 
b. Merkimiðar, einkennismerki eða áþekkar vörur, prjónaðar eða heklaðar, í nr. 5807. 

c. Prjónaður eða heklaður dúkur, gegndreyptur, húðaður, hjúpaður eða lagskipaður, í 59. kafla. 
Þó telst prjónaður eða heklaður flosdúkur, gegndreyptur, húðaður, hjúpaður eða lagskipaður 

til nr. 6001. 
2. Til þessa kafla telst einnig dúkur gerður úr málmþræði til nota í fatnað, vistarverur manna eða þess 

háttar. 
3. Hvarvetna í tollskránni er með prjónuðum vörum einnig átt við stungubundnar vörur þar sem 

stungulykkjurnar eru myndaðar úr spunagarni. 

  

  

A E 
% % 

6001 Flosdúkur, þ.m.t. langflosdúkur og frottédúkur, prjónaður eða 

heklaður: 
— Langflosdúkur: 

1001 — — Úrull eða fíngerðu dýrahári ..............0....0 0000... 9 0 
1002 — — Úrteygjanlegri eða gúmmíborinni prjóna- eða hekluvoð ..... 9 0 

1009 — — Annar ............0002 000 7 0 
— Lykkjuflosdúkur: 

— — Úr baðmull: 
2101 — — — Úrteygjanlegri eða gúmmíborinni prjóna- eða hekluvoð ... 9 0 
2109 ——-— Annar .............000 0. 7 0 

— — Úr tilbúnum trefjum: 

2201 —- — — Úrteygjanlegri eða gúmmíborinni prjóna- eða hekluvoð ... 9 0 
2209 ——-— Annar ........00%00 00 7 0 

— — Úr öðrum spunaefnum: 

2901 — — - Úrulleða fíngerðu dýrahári ............0.........0...... 9 0 
2902 — — — Úrteygjanlegri eða gúmmíborinni prjóna- eða hekluvoð ... 9 0 
2909 ——-— Annar ...........0000 000 7 0 

— Annar: 
— — Úr baðmull: 

9101 — — — Úrteygjanlegri eða gúmmíborinni prjóna- eða hekluvoð ... 9 

9109 -—- — Annars ............ 0. 12 0 
— — Úr tilbúnum trefjum: 

9201 — — — Úrteygjanlegri eða gúmmíborinni prjóna- eða hekluvoð ... 9 0 
9209 ——-— Annars ..........000.202 00 7 0 

— — Úr öðrum spunaefnum: 
9901 — — — Úrulleða fíngerðu dýrahári ..............0.......0.00.... 9 0 
9902 — - — Úrteygjanlegri eða gúmmíborinni prjóna- eða hekluvoð ... 9 0 
9909 ——— Annars ...........0000.00 7 0 

6002 Annar prjónaður eða heklaður dúkur: 

— Ekki meira en 30 cm á breidd og í er 5% eða meira að þunga af 

teygjugarni eða gúmmíþræði: 
1001 — — Úrull eða fíngerðu dýrahári .............00.0... 0000... 9 0 
1002 — — Úrteygjanlegri prjóna- eða hekluvoð ..... 9 0 
1009 — — Apar .......0.0..02 0. 7 0 

- Annar, ekki meira en 30 cm á breidd: 

2001 — — ÚUrulleða fíngerðu dýrahári .............................. 9 0
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2002 — — Úrteygjanlegri prjóna- eða hekluvoð ..... 9 0 
2009 — — Annars ............%..000 00 7 0 

— Meira en 30 cm á breidd og í er 5% eða meira af teygjugarni eða 

gúmmíþræði: 

3001 — — Úrulleða fíngerðu dýrahári .....................0..000..... 9 0 
3002 — — Úrteygjanlegri prjóna- eða hekluvoð ..... 9 0 
3009 — — Annar ..........0000002000 7 0 

— Annar dúkur, uppistöðuprjónaður (þ.m.t. dúkur gerður á borða- 
prjónavélar): 

— — Úr ull eða fíngerðu dýrahári: 

4101 —- — - Úrteygjanlegri prjóna- eða hekluvoð ... 9 0 

4109 ——-— Annar ...........00 000 9 0 
— — Úr baðmull: 

4201 — — — Úrteygjanlegri prjóna- eða hekluvoð 9 0 
4209 ——-— Afar ..........0..00 0200 7 0 

— — Úr tilbúnum trefjum: 

4301 — — — Úrteygjanlegri prjóna- eða hekluvoð 9 0 
4309 ——-— Anmar ...........%.0..000 7 0 
4900 —— Annars .........0000 0000. 7 0 

— Annar: 

— — Úr ull eða fíngerðu dýrahári: 
9101 — — — Úrteygjanlegri prjóna- eða hekluvoð ... 9 0 
9109 ——— Annar ............0..0.000 00 9 0 

— — Úr baðmull: 
9201 —— — Hringprjónuð grisja tilumbúðaumkjöt.................. 2 0 
9202 —— — Úrteygjanlegri prjóna- eða hekluvoð ... 9 0 
9209 —-—— Annar ...........000 0000 7 0 

— — Úr tilbúnum trefjum: 
9301 — — — Úrteygjanlegri prjóna- eða hekluvoð 9 0 
9309 ——-— Annar ..............0.0 0000 7 0 

— — Annars: 
9901 — — — Úr ull eða fíngerðu dýrahári ............................ 9 0 
9902 — — — Úrteygjanlegri prjóna- eða hekluvoð 9 0 
9909 ——— Annar ............000 000 7 0
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61. KAFLI 
Fatnaður og fylgihlutir, prjónað eða heklað 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla teljast einungis fullgerðar prjónaðar eða heklaðar vörur. 
2. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Vörur í nr. 6212. 

b. Notuð föt eða aðrar notaðar vörur í nr. 6309. 

c. Ortópedísk tæki, skurðlækningabelti, kviðslitsbindi eða þess háttar (nr. 9021). 
3. Í nr. 6103 og 6104 er með: 

a. Jakkafötum átt við sett flíka sem í eru tvö eða þrjú stykki gerð úr sams konar dúk og felur í sér: 

— eina flík sem hönnuð er til að hylja neðri hluta líkamans og samanstendur af buxum, 

hnébuxum eða stuttbuxum (þó ekki sundföt), pilsi eða buxnapilsi, og hefur hvorki axlabönd 

né smekk, og 

— eina treyju eða jakka, sem, án þess að ermar séu meðtaldar, gert er að ytra byrði úr fjórum 

eða fleiri efnisflötum, hannað til að hylja efri hluta líkamans, og eftir atvikum samstætt vesti 

að auki. 
Allir hlutar jakkafata skulu vera úr sömu gerð af dúk, sama stíl, lit og samsetningu. Þeir 

skulu einnig vera af sambærilegri eða tilsvarandi stærð. Ef fleiri aðskildum hlutum til að hylja 
neðri hluta líkamans er framvísað saman (t.d. buxur og stuttbuxur, eða pils eða buxnapils og 
buxur) skal tilheyrandi neðri hluti vera buxurnar eða, þegar um er að ræða jakkaföt kvenna 

eða telpna, pilsið eða buxnapilsið, en hinar flíkurnar teljast sér. 
Með jakkafötum er einnig átt við eftirtalin sett flíka, einnig þótt þau uppfylli ekki ofangreind 

skilyrði: 
— árdegiskjólföt, sem fela í sér einfaldan jakka (lafatreyju) með ávölu, síðu baklafi og 

röndóttar buxur, 

— síðdegiskjólföt, yfirleitt gerð úr svörtum dúk, þar sem jakkinn er tiltölulega stuttur að 

framan, kemur ekki saman og er með grönn löf sem eru aðskorin á mjöðmum og hanga 

niður á bakhlið. 

— samkvæmisföt (smókingur), þar sem jakkanum svipar í stíl til venjulegs jakka (þótt e.t.v. 
sjáist meira af skyrtunni), en er með börð úr gljásilki eða silkilíki. 

b. Fatasamstæðu átt við sett flíka (þó ekki jakkaföt og vörur í nr. 6107, 6108 eða 6109) sem í eru 

nokkur stykki gerð úr sams konar dúk, umbúin til smásölu, og felur í sér: 

— eina flík sem hönnuð er til að hylja efri hluta líkamans, að undanteknum peysum sem 
myndað geta aðra efri flík þegar talað er um tvísett, og vestum sem einnig geta myndað aðra 

efri flík, og 
— eina eða tvær mismunandi flíkur sem hannaðar eru til að hylja neðri hluta líkamans og 

samanstanda af buxum, smekkbuxum með axlaböndum, hnébuxum, stuttbuxum (þó ekki 

sundföt), pilsi eða buxnapilsi. 
Allir hlutar fatasamstæðu skulu vera úr sömu gerð af dúk, sama stíl, lit og samsetningu. Þeir 

skulu einnig vera af sambærilegri eða tilsvarandi stærð. Sem fatasarnstæður teljast ekki æfinga- 

og skíðagallar í nr. 6112. 
4. Tilnr. 6105 og 6106 teljast ekki flíkur með vösum fyrir neðan mitti, með stroffi eða öðrum búnaði 

til að þrengja flíkina að neðan, eða flíkur sem hafa að meðaltali færri en 10 spor á 

lengdarsentimetra í hverja átt þegar talið er á fleti sem mælist a.m.k. 10 cm x 10 cm. Til nr. 6105 

teljast ekki ermalausar flíkur. 

5. Að því er tekur til nr. 6111: 

a. Er með ungbarnafatnaði og fylgihlutum átt við vörur fyrir ung börn sem ekki eru yfir 86 cm á 

hæð og nær einnig yfir barnableiur. 
b. Skulu vörur sem fljótt á litið geta bæði talist til nr. 6111 og annarra vöruliða í þessum kafla 

flokkast í nr. 6111. 
6. Sem skíðagallar í nr. 6112 teljast flíkur eða sett flíka sem vegna almenns útlits og áferðar bera 

einkenni þess að vera ætluð fyrst og fremst til nota við skíðaiðkun (göngu eða alpagreinar). Þeir 

eru eitt af tvennu:
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a. Skíðasamfestingur, þ.e.a.s. ein flík sem hönnuð er til að hylja efri og neðri hluta líkamans. 
Auk erma og kraga kann skíðasamfestingur einnig að vera búinn vösum eða iljaböndum. 

b. Skíðafatasamstæða, þ.e.a.s. sett af flíkum sem í eru tvö eða þrjú stykki, umbúin til smásölu, og 

fela í sér: 

— eina flík svo sem hettuúlpu, stormblússu, vindjakka eða þess háttar sem lokað er með 

rennilás og kann auk þess að vera með vesti, og 

— einar buxur, einnig þær sem náð geta hærra en í mitti, einar hnébuxur eða einar smekkbuxur 

með axlaböndum. 
Skíðafatasamstæða getur einnig verið samsett úr samfestingi áþekkum þeim sem lýst er í a- 

lið að ofan og eins konar vatteraður, ermalaus jakki sem farið er í utanyfir samfestinginn. 

Allir hlutar skíðafatasamstæða skulu vera úr dúk með sömu áferð, stíl og samsetningu, en 

þurfa ekki að vera í sama lit. Þeir skulu einnig vera af sambærilegri eða tilsvarandi stærð. 

17. Flíkur sem fljótt á litið geta bæði talist til nr. 6113 og annarra vöruliða í þessum kafla, þó ekki nr. 

6111, skulu flokkast í nr. 6113. 

8. Vörur í þessum kafla sem ekki bera það með sér að vera annað hvort karla- eða drengjafatnaður 
eða kven- eða telpnafatnaður skulu flokkast í vöruliði fyrir kven- eða telpnafatnað. 

9. Vörur í þessum kafla geta verið úr málmþræði. 

  

6101 

1000 
2000 
3000 
9000 

6102 

1000 
2000 
3000 
9000 

6103 

1100 
1200 
1900 

2100 
2200 
2300 
2900 

3100 
3200 
3300 
3900 

4100 

Yfirfrakkar, bílfrakkar, herðaslár, skikkjur, hettuúlpur (þ.m.t. 

skíðajakkar), stormblússur, vindjakkar og áþekkar vörur karla eða 

drengja, prjónað eða heklað, þó ekki þessar vörur í nr. 6103: 

— Úr ull eða fíngerðu dýrahári ................0.... 000... 
— Úrbaðmull.................. 0000 n ns 

— Úrtilbúnum trefjum ............... 0000 nn 

— Úröðrum spunaefnum ........0...... 0000 

Yfirfrakkar, bílfrakkar, herðaslár, skikkjur, hettuúlpur (þ.m.t. 

skíðajakkar), stormblússur, vindjakkar og áþekkar vörur kvenna 

eða telpna, prjónað eða heklað, þó ekki þessar vörur í nr. 6104: 

— Úrull eða fíngerðu dýrahári ...............0.0.0 0000 
— Úrbaðmull............0.... 00. r ss 

— Úrtilbúnum trefjum ........0.0....0. 000 
— Úröðrum spunaefnum ............... 000 

Jakkaföt, fatasamstæður, jakkar, sportjakkar, buxur, smekkbuxur 

með axlaböndum, hnébuxur og stuttbuxur (þó ekki sundföt) karla 

eða drengja, prjónað eða heklað: 

— Jakkaföt: 

— — Úr ull eða fíngerðu dýrahári ................00.. 000... 

- — Úr syntetískumtrefjum ................. 0. 000 

— — Úr öðrum spunaefnum .............000 0000 

— Fatasamstæður: 

— — Úr ull eða fíngerðu dýrahári ..................0. 00... 
Úr baðmull ..........0..00. 0000 

— — Úr syntetískumtrefjum ................. 2... 
— — Úr öðrum spunaefnum ............0..0 000. 
— Jakkar og sportjakkar: 

Úr ull eða fíngerðu dýrahári .................0....0..... 

Úr baðmull .......0...0..0.00 0. 

— — Úr syntetískumtrefjum ................. 00... 

— — Úr öðrum spunaefnum ..........0.. 2... ð nn 
— Buxur, smekkbuxur með axlaböndum, hnébuxur og stuttbuxur: 

— — Úr ull eða fíngerðu dýrahári .................... 0000... 
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4200 — — Úr baðmull ............... 0000 16 0 
4300 — — Úr syntetískumtrefjum ............0..00.00 000. 16 0 
4900 — — Úröðrumspuna€fnum ............... 000. 0 0 16 0 

6104 Jakkaföt, fatasamstæður, jakkar, kjólar, pils, buxnapils, buxur, 

smekkbuxur með axlaböndum, hnébuxur og stuttbuxur (þó ekki 

sundföt) kvenna eða telpna, prjónað eða heklað: 

— Jakkaföt: 

1100 — — Úr ull eða fíngerðu dýrahári ....................00....00.... 16 0 
1200 — — Úrbaðmull ...............0.0 0000 16 0 
1300 — — Úr syntetískumtrefjum .........0..0..0..0. 000... 16 0 
1900 — — Úröðrumspunaefnum .............0.0. 0000. 16 0 

— Fatasamstæður: 

2100 — — Úrull eða fíngerðu dýrahári .................0......00000.. 16 0 
2200 —— Úrbaðmull.................... 0000. s rs 16 0 

2300 — — Úrsyntetískumtrefjum .............0....0.0.0 00. 16 0 
2900 — — Úröðrumspunaefnum ...........0...0.... 0000... 16 0 

— Jakkar: 
3100 — — Úrull eða fíngerðu dýrahári ........................0..... 16 0 

3200 — — Úrbaðmull.................0.00 0000 16 0 
3300 — — Úrsyntetískumtrefjum ..............00... 0000 16 0 
3900 — — Úr öðrum spunaefnum ..............0..0. 0000 16 0 

— Kjólar: 
4100 — — Úrulleða fíngerðu dýrahári ................0.....0.000... 16 0 

4200 — — Úrbaðmull............0.......0. 000 16 0 
4300 — — Úrsyntetískumtrefjum .............0.0.0.00 0... 16 0 
4400 — - Úrgervitrefjum ............0..00.. 000 16 0 
4900 — —- Úröðrum spunaefnum ...............0. 0000 16 0 

— Pils og buxnapils: 
5100 — — Úr ull eða fíngerðu dýrahári .............................. 16 0 
5200 — — Úrbaðmull ................0000.. 000 16 0 
5300 — — Úr syntetískumtrefjum ..........0....00. 00... 16 0 
5900 — — Úr öðrum spunatrefjum ..............0.. 000... 16 0 

— Buxur, smekkbuxur með axlaböndum, hnébuxur og stuttbuxur: 

6100 — — Úrull eða fíngerðu dýrahári ..........................0... 16 0 
6200 — - Úrbaðmull.................00... 000 16 0 
6300 — — Úr syntetískumtrefjum ..................0.. 0. 16 0 

6900 — - Úr öðrum spunatrefjum ................... 00... 16 0 

6105 Karla- eða drengjaskyrtur, prjónaðar eða heklaðar: 

1000 — Úrbaðmull...............00000 00. 16 0 
2000 — Úrtilbúnumtrefjum ...................0.. 0... 16 0 

— Úr öðrum spunaefnum: 

9001 —— Úrsilki ................... 0000. 16 0 
9009 —— Aðrar ...........000000 0 16 0 

6106 Blússur, skyrtur og skyrtublússur kvenna eða telpna, prjónaðar eða 

heklaðar: 

1000 — Úrbaðmull................00 0000 16 0 
2000 — Úrtilbúnumtrefjum ..............0.0.... 000. ð nn 16 0 

— Úr öðrum spunaefnum: 
9001 — — Úrgilki .............0000000 000 16 0 
9009 — — Aðrar ................. 0. 16 0
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6107 Nærbuxur, nærhöld, náttserkir, náttföt, baðsloppar, morgunsloppar 

og áþekkar vörur karla eða drengja, prjónað eða heklað: 

— Nærbuxur og nærhöld: 

1100 — — Úrbaðmull................... 000 16 0 

1200 — — Úrtilbúnumtrefjum .................00. 00. 16 0 
— — Úr öðrum spunaefnum: 

1901 —— - Úrilki .......0....0... 0. 16 0 
1909 —-—-— Anfað............0%% 0000. 16 0 

— Náttserkir og náttföt: 

2100 - - Úrbaðmull.................0000 000 16 0 
2200 — — Úrtilbúnumtrefjum ...............0..000. 00 16 0 

— — Úr öðrum spunaefnum: 
2901 —- Úrsilki ................0. 0 16 0 
2009 — — Affað .........0......00 00 16 0 

— Annað: 

9100 — — Úrbaðmull ..........0....... 000. 16 0 
9200 — - Úrtilbúnumtrefjum ...........0.0..... 000. 16 0 

9900 — — Úröðrumspunaefnum .................0.. 00 16 0 
6108 Nærpils, millipils, nærhöld, nærbuxur, náttkjólar, náttföt, léttslopp- 

ar, baðsloppar, morgunsloppar og áþekkar vörur kvenna eða telpna, 

prjónað eða heklað: 

— Nærpils og millipils: 
1100 - — Úrtilbúnumtrefjum ................0.. 0... 16 0 

— — Úr öðrum spunaefnum: 
1901 —— — Úrsilki ......000.. 00. 16 0 
1909 ——- — Annað ..............00 00 16 0 

— Nærhöld og nærbuxur: 
2100 — — Úrbaðmull..................0 0. 16 0 
2200 — — Úrtilbúnumtrefjum ................... 000... 16 0 

— — Úr öðrum spunaefnum: 
2901 ——— Úrsilki ............0....0 00. 16 0 
2909 ——-— Anfað..........0...... 00. 16 0 

— Náttkjólar og náttföt: 

3100 — — Úrbaðmull............0....00 00 16 0 
3200 — — Úrtilbúnumtrefjum ..................... 0. 16 0 

— — Úr öðrum spunaefnum: 

3901 —— — Úrsilki ..........000.. 0000. 16 0 
3909 ——-— Annað ........0...00 00. 16 0 

— Annað: 

9100 — — Úrbaðmull.............0.... 0. sr 16 0 
9200 — — Úrtilbúnumtrefjum .................. 0000. 16 0 
9900 — — Úröðrumspunaefnum .................. 0... 16 0 

6109 T-bolir, nærbolir og aðrir bolir, prjónaðir eða heklaðir: 

1000 — Úrbaðmull............)... 0. 16 0 
— Úr öðrum spunaefnum: 

9001 — — Úrsilki .............0. 000. 16 0 
9009 —— Annað .........00.00000. 0 16 0 

6110 Jersey-peysur, peysur, golftreyjur, vesti og áþekkar vörur, prjónað- 

ar eða heklaðar: 

1000 — Úr ull eða fíngerðu dýrahári ............2....0.00..0 0. 16 0 

2000 — Úrbaðmull............)..... 00 ðð 16 0
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3000 — Úrtilbúnumtrefjum .........0.....0...00 2. 16 0 
9000 — Úröðrumspunaefnum ................. 0. 16 0 

ól1l Ungbarnafatnaður og fylgihlutir, prjónað eða heklað: 

— Úr ull eða fingerðu dýrahári: 

1001 — — Sjúkrasokkar ............0.0.0000 0000. 5 0 
1009 —— Annað ........0.%..0.0 000 16 0 

— Úr baðmull: 

2001 — — Sjúkrasokkar .............0.000 0000. 5 0 
2009 — — Affað ..........00000. 0000 16 0 

— Úr tilbúnum trefjum: 

3001 — — Sjúkrasokkar ...............00 0000. 5 0 
3009 —— Annað ...........0%0000 nr 16 0 

— Úr öðrum spunaefnum: 
9001 — — Sjúkrasokkar .................2000l 5 0 
9009 — — Annað ......0.0000.0 00 16 0 

6112 Æfingagallar, skíðagallar og sundföt, prjónað eða heklað: 

— Ælfingagallar: 

1100 — — Úrbaðmull .........00).).... 0. 16 0 
1200 — — Úr syntetískumtrefjum ..............0... 0... 16 0 

1900 — — Úröðrumspunaefnum ................... 0... 16 0 
2000 — Skíðagallar ..................0.. 000... 16 0 

— Sundföt karla eða drengja: 
— — Úr syntetískum trefjum: 

3101 — — — Teygjanleg eða gúmmíborin ............................ 12 0 

3109 ——— Önnur ............ 0. 16 0 

— — Úr öðrum spunaefnum: 
3901 — — — Teygjanleg eða gúmmíborin ....................000.0.0.. 12 0 

3909 —- — Önnur ...........0.. 00. 16 0 
— Sundföt kvenna eða telpna: 
— — Úr syntetískum trefjum: 

4101 — — — Teygjanleg eða gúmmíborin ......................0..... 12 0 

4109 — —- — Önnur ........... 00. 16 0 
— — Úr öðrum spunaefnum: 

4901 — — — Teygjanleg eða gúmmíborin .............000000. 0... 12 0 
4909 —— — Önnur ........0..... 0... 16 0 

6113 Fatnaður úr prjónuðum eða hekluðum dúk í nr. 5903, 5906 eða 

5907: 
0001 — Teygjanlegur eða gúmmíborinn ..................0.00000.. 12 0 

0009 — Annar ...........000 0000 16 0 

6114 Annar fatnaður, prjónaður eða heklaður: 

1000 — Úrull eða fíngerðu dýrahári .............0....0.........0..... 16 0 
2000 — Úrbaðmull.................. 00. 16 0 
3000 — Úrtilbúnum trefjum .................... 0. 16 0 

9000 — Úröðrum spunaefnum ................... 000 16 0 

6115 Sokkabuxur, heilsokkar, sokkar og aðrar sokkavörur, þ.m.t. sjúkra- 

sokkar og skófatnaður án viðfests sóla, prjónað eða heklað: 

— Sokkabuxur: 

— — Úr syntetískum trefjum sem mælast á einþráða garn minna en 

67 decitex: 

1101 — — — Teygjanlegar eða gúmmíbornar ......................... 12 0 

1109 ——-— Aðrar ...............00.0 16 0 
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— — Úr syntetískum trefjum sem mælast á einþráða garn 67 decitex 

eða meira: 

1201 — — — Teygjanlegar eða gúmmíbornar ....................000.. 12 ) 
1209 ——— Aðfar ........0..0.000.. 16 0 

— — Úr öðrum spunaefnum: 
1901 — — — Teygjanlegar eða gúmmíbornar ......................... 12 0 

1909 ——— Aðfar ........00...002 00 16 0 
— Heil- eða hálfsokkar kvenna sem mælast á einþráða garn minna 

en 67 decitex: 
2001 — — Teygjanlegir eða gúmmíbornir ........................0.. 12 0 
2009 — — Aðrir ............00. 000 15 0 

- Annað: 

— — Úr ull eða fíngerðu dýrahári: 

9101 — —— Sjúkrasokkaro.þ.h. ...........).%..00 00 5 0 
9102 — — — Annað, teygjanlegt og gúmmíborið ...................... 12 0 
9109 ——-— Annað .......000%000. 00 16 0 

— — Úr baðmull: 

9201 ——— Sjúkrasokkaro.þ.h. ..............2 0000. 5 0 
9202 — — — Annað, teygjanlegt og gsúmmíborið ...................... 12 0 

9209 ——-— Annað .........00%%. 0000 16 0 
— — Úr syntetískum trefjum: 

9301 ——- — Sjúkrasokkaro.þ.h. .............000 000 5 0 
9302 — — - Annað, teygjanlegt og gúmmíborið ...................... 12 0 

9309 ——— Annað ........... 0000 16 0 

— — Úr öðrum spunaefnum: 
9901 ——— Sjúkrasokkaro.þh. ............0...0 0000 5 ) 
9902 — — — Annað, teygjanlegt og gúmmíbofið ...................... 12 0 

9909 —— — Aflfað ......000.00 0000 16 0 

6116 Hanskar, belgvettlingar og vettlingar, prjónað eða heklaðir: 

1000 — Hanskar, gegndreyptir, húðaðir eða hjúpaðir með plasti eða 

BÚMMÍL ............0000 16 0 

— Aðrir: 

9100 — — Úrulleða fíngerðu dýrahári ...............0..0....0........ 16 0 

9200 — — Úrbaðmull.........00..... 000. 16 0 
9300 — — Úr syntetískum trefjum .............0.0.0. 000... 16 0 
9900 — — Úröðrumspunaefnum ........0.%...... 0. 16 0 

6117 Aðrir fullgerðir fylgihlutir fatnaðar, prjónaðir eða heklaðir; prjón- 

aðir eða heklaðir hlutar til fatnaðar eða fylgihluta: 

1000 — Sjöl, klútar, treflar, möttlar, slör og þess háttar ................ 16 0 

2000 — Bindi, slaufur ogslifsi ..............002 0000 16 0 
— Aðrir fylgihlutir: 

8001 — — Teygjanlegir og gúmmíbornir ..........0.0. 000... 12 0 
8009 —— Annars ..........2000.0 00 16 0 

— Hlutar: 

9001 — — Prjónaðar og heklaðar sjúkravörur, Ót.a. ................... 0 
9002 — — Annað, teygjanlegt og gúmmíborið .................00.... 12 0 

9003 — — Hlutar til heilsokka kvenna, úr silki eða gerviþráðum ........ 15 0 

9009 — — Aðrir .........00..0 0000. 16 0
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62. KAFLI 
Fatnaður og fylgihlutir, ekki prjónað eða heklað 

Athugasemdir: 
1. Til þessa kafla teljast einungis fullgerðar vörur úr hvers konar spunadúk öðrum en vatti, þó ekki 

2. 

3. 

prjónaðar eða heklaðar vörur (aðrar en vörur í nr. 6212). 

Til þessa kafla telst ekki: 

a. Notuð föt eða aðrar notaðar vörur í nr. 6309. 

b. Ortópedísk tæki, skurðlækningabelti, kviðslitsbindi eða þess háttar (nr. 9021). 
Í nr. 6203 og 6204 er með: 
a. Jakkafötum átt við sett flíka, sem í eru tvö eða þrjú stykki gerð úr samskonar dúk og felur í sér 

— eina flík sem hönnuð er til að hylja neðri hluta líkamans og samanstendur af buxum, 

hnébuxum eða stuttbuxum (þó ekki sundföt), pilsi eða buxnapilsi, og hefur hvorki axlabönd 

né smekk, og 

— eina treyju eða jakka sem, án þess að ermar séu meðtaldar, gert er að ytra byrði úr fjórum 

eða fleiri efnisflötum, hannað til að hylja efri hluta líkamans, og eftir atvikum samstætt vesti 

að auki. 
Allir hlutar jakkafata skulu vera úr sömu gerð af dúk, sama stíl, lit og samsetningu. Þeir 

skulu einnig vera af sambærilegri eða tilsvarandi stærð. Ef fleiri aðskildum hlutum til að 
hylja neðri hluta líkamans er framvísað saman (t.d. buxur og stuttbuxur, eða pils eða 
buxnapils og buxur) skal tilheyrandi neðri hluti vera buxurnar eða, þegar um er að ræða 

jakkaföt kvenna eða telpna, pilsið eða buxnapilsið, en hinar flíkurnar teljast sér. 

Með jakkafötum er einnig átt við eftirtalin sett flíka, einnig þótt þau uppfylli ekki 
ofangreind skilyrði: 

— árdegiskjólföt, sem fela í sér einfaldan jakka (lafatreyju) með ávölu, síðu baklafi og 

röndóttar buxur, 

— síðdegiskjólföt, yfirleitt gerð úr svörtum dúk, þar sem jakkinn er tiltölulega stuttur að 

framan, kemur ekki saman og er með grönn löf sem eru aðskorin á mjöðmum og hanga 

niður á bakhlið, 

— samkvæmisföt (smókingur), þar sem jakkanum svipar í stíl til venjulegs jakka (þótt e.t.v. 

sjáist meira af skyrtunni), en er með börð úr gljásilki eða silkilíki. 

b. Fatasamstæðu átt við sett flíka (þó ekki jakkaföt og vörur í nr. 6207 eða 6208) sem í eru nokkur 

stykki gerð úr samskonar dúk, umbúin til smásölu, og felur í sér: 
— eina flík sem hönnuð er til að hylja efri hluta líkamans, að undanteknum peysum sem 

myndað geta aðra efri flík þegar talað er um tvísett og vestum sem einnig geta myndað aðra 

efri flík, og 
— eina eða tvær mismunandi flíkur sem hannaðar eru til að hylja neðri hluta líkamans og 

samanstanda af buxum, smekkbuxum með axlaböndum, hnébuxum, stuttbuxum (þó 

ekki sundföt), pilsi eða buxnapilsi. 

Allir hlutar fatasamstæðu skulu vera úr sömu gerð af dúk, sama stíl, lit og samsetningu. Þeir 

skulu einnig vera af sambærilegri eða tilsvarandi stærð. Sem fatasamstæður teljast ekki æfinga- 

eða skíðagallar í nr. 6211. 

4. Að því er tekur til nr. 6209: 

a. Er með ungbarnafatnaði og fylgihlutum átt við vörur fyrir ung börn sem ekki eru yfir 86 cm á 

hæð og nær einnig yfir barnableiur. 
b. Skulu vörur, sem fljótt á litið geta bæði talist til nr. 6209 og annarra vöruliða í þessum kafla, 

flokkast í nr. 6209. 

5. Flíkur sem fljótt á litið geta bæði talist til nr. 6210 og annarra vöruliða í þessum kafla, þó ekki nr. 

6209, skulu flokkast í nr. 6210. 

6. Sem skíðagallar í nr. 6211 teljast flíkur eða sett flíka sem vegna almenns útlits og áferðar bera 

einkenni þess að vera ætluð fyrst og fremst til nota við skíðaiðkun (göngu eða alpagreinar). Þeir 

eru eitt af tvennu: 
a. Skíðasamfestingur, þ.e.a.s. ein flík sem hönnuð er til að hylja efri og neðri hluta líkamans. Auk 

erma og kraga kann skíðasamfestingur einnig að vera búinn vösum eða iljaböndum.
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b. Skíðafatasamstæða, þ.e.a.s. sett af flíkum sem í eru tvö eða þrjú stykki, umbúin til smásölu, og 
fela í sér: 
— eina flík svo sem hettuúlpu, stormblússu, vindjakka eða þess háttar sem lokað er með 

rennilás og kann auk þess að vera með vesti, og 

— einar buxur, einnig þær sem geta náð hærra en í mitti, einar hnébuxur eða einar smekkbuxur 
með axlaböndum. 

Skíðafatasamstæða getur einnig verið samsett úr samfestingi áþekkum þeim sem lýst er í a-lið 

að ofan og eins konar vatteraður, ermalaus jakki sem farið er í utanyfir samfestinginn. 
Allir hlutar skíðafatasamstæðu skulu vera úr dúk með sömu áferð, stíl og samsetningu, en 

þurfa ekki að vera í sama lit. Þeir skulu einnig vera af sambærilegri eða tilsvarandi stærð. 

1. Klútar og áþekkar vörur, ferningslaga eða því sem næst, ekki meira en 60 cm á hverja hlið, skulu 

flokkast sem vasaklútar (nr. 6213). Vasaklútar sem eru meira en 60 cm á einhverja hlið skulu 

flokkast í nr. 6214. 

8. Vörur í þessum kafla sem ekki bera það með sér að vera annað hvort karla- eða drengjafatnaður 

eða kven- eða telpnafatnaður skulu flokkast í vöruliði fyrir kven- eða telpnafatnað. 

9. Vörur í þessum kafla geta verið úr málmþræði. 
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6201 Yfirfrakkar, bílfrakkar, herðaslár, skikkjur, hettuúlpur (þ.m.t. 

skíðajakkar), stormblússur, vindjakkar og áþekkar vörur karla eða 

drengja, þó ekki þessar vörur í nr. 6203: 

— Yfirfrakkar, regnfrakkar, bílfrakkar, herðaslár, skikkjur og 

áþekkar vörur: 

1100 — — Úr ull eða fíngerðu dýrahári ...................0........... 16 0 
1200 — — Úrbaðmull ...........0....0...0 000 16 0 
1300 — — Úrtilbúnumtrefjum ...............0.... 000 ð 16 0 
1900 — — Úr öðrum spunaefnum .........0.......0. 0. 16 0 

— Annað: 

9100 — — Úrull eða fíngerðu dýrahári .....................0........ 16 0 

9200 — — Úrbaðmull.................. 0000 16 0 
9300 — — Úrtilbúnumtrefjum ..........0....... 0... 16 0 
9900 — — Úröðrum spunaefnum ...............0. 00. 000. 16 0 

6202 Yfirfrakkar, bílfrakkar, herðaslár, skikkjur, hettuúlpur (þ.m.t. 

skíðajakkar), stormblússur, vindjakkar og áþekkar vörur kvenna 

eða telpna, þó ekki þessar vörur í nr. 6204: 

— Yfirfrakkar, regnfrakkar, bílfrakkar, herðaslár, skikkjur og 

áþekkar vörur: 
1100 — — Úr ull eða fíngerðu dýrahári ...................0....0..0.. 16 0 
1200 — — Úrbaðmull...............0. 000. 16 0 
1300 — — Úrtilbúnumtrefjum .................. 000. 16 0 

1900 — — Úröðrumspunaefnum ................ 000... 16 0 
— Annað: 

9100 — — Úrull eða fíngerðu dýrahári ...............0.00.0.0.0000... 16 0 
9200 — — Úrbaðmull................... 0000. 16 0 
9300 — — Úrtilbúnumtrefjum ............0....... 0... 16 0 
9900 — — Úröðrumspunaefnum ................... 000. 16 0 

6203 Jakkaföt, fatasamstæður, jakkar, sportjakkar, buxur, smekkbuxur 

með axlaböndum, hnébuxur og stuttbuxur (þó ekki sundföt) karla 

eða drengja: 

— Jakkaföt: 

1100 — — Úrull eða fíngerðu dýrahári ...................0....0.0... 16 0 

1200 — — Úr syntetískumtrefjum ............0...0...0 0... 16 0
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1900 — — Úr öðrum spunaefnum ...........0.0. 000. 16 0 
— Fatasamstæður: 

2100 — — Úr ull eða fíngerðu dýrahári ..............00....0.0...0.. 16 0 
2200 — — Úrbaðmull ...............0 200. 16 0 
2300 — — Úrsyntetískumtrefjum ..........0..0.0.0.... 00. 16 0 
2900 — — Úröðrum spunaefnum .............0...0 000. 16 0 

— Jakkar og sportjakkar: 
3100 — — Úr ull eða fíngerðu dýrahári ..........................0... 16 0 
3200 — — Úrbaðmull..............0.... 00. 16 0 
3300 — — Úr syntetískumtrefjum ..........0..0....... 0. 16 0 
3900 — — Úröðrumspunaefnum ........0.0.0.0... 0. 16 0 

— Buxur, smekkbuxur með axlaböndum, hnébuxur og stuttbuxur: 
4100 — — Úrulleða fíngerðu dýrahári ...........0..00.0.0.....0.0...... 16 0 
4200 — — Út baðmull .........00..... 0000. 16 0 
4300 — — Úrsyntetískumtrefjum .........0....0.0.0. 0... 16 0 
4900 — — Úröðrumspunaefnum ............0..0. 0. 16 0 

6204 Jakkaföt, fatasamstæður, jakkar, kjólar, pils, buxnapils, buxur, 

smekkbuxur með axlaböndum, hnébuxur og stuttbuxur (þó ekki 

sundföt) kvenna eða telpna: 

— Jakkaföt: 

1100 — — Úr ull eða fíngerðu dýrahári .........0..0.....0. 0000... 16 0 

1200 — — Úrbaðmull .........)))...... 0. 16 0 
1300 — — Úrsyntetískumtrefjum ...........00..0. 0... 16 0 
1900 — — Úr öðrum spunaefnum ........0..000. 0... 16 0 

— Fatasamstæður: 
2100 — — Úrull eða fíngerðu dýrahári ............0.0.....0 0000... 16 0 
2200 — — Úrbaðmull............0....0 0. 16 0 
2300 — — Úr syntetískumtrefjum ............0..... 0 16 0 
2900 — - Úröðrumspunaefnum ........0...0... 0. 16 0 

— Jakkar: 

3100 — — Úr ull eða fíngerðu dýrahári ........................0.... 16 0 

3200 — — Úrbaðmull ...........0...... 000. 16 0 
3300 — — Úrsyntetískumtrefjum ..............0.... 0 16 0 

3900 — - Úröðrumspunaefnum ............2..... 16 0 

— Kjólar: 

4100 — — Úrull eða fíngerðu dýrahári .................0..0.... 16 () 

4200 — — Úrbaðmull ..........000.0.. 000. 16 0 
4300 — — Úr syntetískum trefjum .......0..0.00. 00. 16 (0) 

4400 — — Úrgervitrefjum ........0...0.00. 00... 16 0 
4900 — — Úröðrumspunaefnum ..........0...0.00. 0. 16 0 

— Pils og buxnapils: 

5100 — — Úruil eða fíngerðu dýrahári ...............0..0......0..... 16 0 

5200 — — Úrbaðmull..............00. 00. 16 0 
5300 — — Úrsyntetískumtrefjum .........0...0..0. 0... 16 0 
5900 — — Úröðrum spunaefnum ................00 00. 16 0 

— Buxur, smekkbuxur með axlaböndum, hnébuxur og stuttbuxur: 

6100 — — Úrull eða fíngerðu dýrahári .................0.......0..... 16 0 
6200 — — Úrbaðmull .................... 16 0 
6300 — — Úrsyntetískumtrefjum ................0.. 0... 16 0 

6900 — — Úröðrum spunaefnum ................. 00... 16 0
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6205 Karla- eða drengjaskyrtur: 

1000 — Úr ull eða fíngerðu dýrahári .................0......0........ 16 0 
2000 — Úrbaðmull.............))..000 000 16 0 
3000 — Úrtilbúnum trefjum ................. 0000. 16 0 
9000 — Úröðrumspunatrefjum ..................0. 0. 16 0 

6206 Blússur, skyrtur og skyrtublússur kvenna eða telpna: 

1000 — Úrsilki eða silkiúrgangi ..............0......... 00 16 0 
2000 — Úrull eða fíngerðu dýrahári ...................0....00.0.0.... 16 0 
3000 — Úrbaðmull..........)))..... 16 0 
4000 — Úrtilbúnumtrefjum ...........0........ 0... 16 0 

9000 — Úröðrumspunaefnum .................0. 0 16 0 

6207 Nærbolir og aðrir bolir, nærbuxur, nærhöld, náttserkir, náttföt, 

baðsloppar, morgunsloppar og áþekkar vörur karla eða drengja: 

— Nærbuxur og nærhöld: 

1100 — — Úrbaðmull................... 00. 16 0 
1900 — — Úröðrumspunaefnum .............0...2 0... 16 0 

— Náttserkir og náttföt: 
2100 — — Úrbaðmull.................. 0... 16 0 
2200 — — Úrtilbúnumtrefjum ..................... 00... 16 0 
2900 — — Úröðrum spunaefnum .................. 0... 16 0 

— Annað: 

9100 — — Úr baðmull .........000.... 0000 16 0 
9200 — — Úrtilbúnumtrefjum ................0.. 00... 16 0 

9900 — — Úröðrumspunaefnum ........0........... 0. 16 0 
6208 Nærbolir og aðrir bolir, nærpils, millipils, nærhöld, nærbuxur, 

náttkjólar, náttföt, léttsloppar, baðsloppar, morgunsloppar og 

áþekkar vörur kvenna eða telpna: 

— Nærpils og millipils: 

1100 — — Úrtilbúnumtrefjum .................. 0000 16 0 
1900 — — Úröðrumspunaefnum ................0..0. 0... 16 0 

— Náttkjólar og náttföt: 
2100 —— Úrbaðmull...........0....... 0. 16 0 
2200 — — Úrtilbúnumtrefjum ................... 000. 16 0 
2900 — — Úröðrumspunaefnum ................0.. 0 16 0 

— Annað: 

9100 — — Úrbaðmull .........0...... 000. 16 0 
9200 — — Úrtilbúnumtrefjum ................... 0000. 16 0 
9900 — — Úröðrumspunaefnum ................... nn 16 0 

6209 Ungbarnafatnaður og fylgihlutir: 

— Úr ull eða fíngerðu dýrahári: 

1001 — — Hlutartilungbarnafatnaðar .............000000000000000.. 12 0 
1009 —— Annað ............0.0 0... 16 0 

— Úr baðmull: 
2001 — — Hlutartil ungbarnafatnaðar .............0....... 0000... 12 0 

2009 —— Afað .........00000 0000. 16 0 
— Úr syntetískum trefjum: 

3001 — — Hlutartil ungbarnafatnaðar ............0.0...0. 0000... 12 0 

3009 —— Affað ...........0000 00 16 0 

— Úr öðrum spunaefnum: 

9001 — — Hlutartil ungbarnafatnaðar ...............0.0000 000... 12 0 

9009 — — Annað .........0%. 000 16 0
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6210 Fatnaður úr dúk í nr. 5602, 5603, 5903, 5906 eða 5907: 

1000 — Úrdúkínr. 5602 eða 5603 .............0.0 0000. nr nn 16 0 

2000 — Annar fatnaður, sem lýst er í nr. 6201.11—6201.19 ............ 16 0 

3000 — Annar fatnaður, sem lýst er í nr. 6202.11--6202.19 ............ 16 0 

4000 — Annar fatnaður karla eða drengja ..............0...0.. BIÐ 16 0 

5000 — Annar fatnaður kvenna eðatelpna .........00000000 00.00.0000. 16 0 

6211 Æfingagallar, skíðagallar og sundföt; annar fatnaður: 

— Sundföt: 

1100 — — Karlaeðadrengja .............0.200 000 000 nn 16 0 

1200 — — Kvenna eðatelpna ................%00 00 nn nan 16 0 

2000 — Skíðagallar ............2.0.2... 0000. nn 16 0 

— Annar fatnaður karla eða drengja: 

3100 — — Úr ull eða fíngerðu dýrahári ...........0.2.0.0.0 0... 000... 16 0 

3200 — — Úr baðmull .........00..... 0000. n aan 16 0 
— — Úr tilbúnum trefjum: 

3301 —-—- — Björgunargallar ............0.0.000%0 000... unnt. 0 

3309 ——— Annað ........000%%. 000 n nr 16 0 

3900 — — Úröðrumspunaefnum ........0.0.. 000... nn 16 0 

— Annar fatnaður kvenna eða teipna: 

4100 — — Úr ull eða fíngerðu dýrahári ................000.0..00 00... 16 0 

4200 — — Úrbaðmull..........2...0.0 0000 nn 16 0 

— — Úr tilbúnum trefjum: 

4301 —— — Björgunargallar .............0.0000% 0000 n nn 0 

4309 ——— Annað ...........000 0. 16 0 

4900 — — Úr öðrum spunaefnum .........00..00 000. nr 16 0 

6212 Brjóstahöld, magabelti, lífstykki, axlabönd, sokkabandabelti, sokka- 

bönd og áþekkar vörur og hlutar til þeirra, einnig prjónað eða 

heklað: 

1000 — Brjóstahöld ..........0...%%0 0... 16 0 

2000 — Magabelti og mjaðmabelti ...........0..0%.00 00... 16 0 

3000 — Lífstykki .........0.00.2.. 000. 16 0 

9000 — Annað ..............00 0000 16 0 

6213 Vasaklútar: 

1000 — Úrsilki eðasilkiúrgangi .............2...... 000... 16 0 

2000 — Úrbaðmull...........00..... 000. 16 0 
9000 - Úröðrumspunatrefjum ...............0.0 0000. 16 0 

6214 Sjöl, klútar, treflar, slár, slæður og þess háttar: 

1000 — Úrsilki eðasilkiúrgangi ...................0 000... 16 0 

2000 — Úrull eða fíngerðu dýrahári ..............2...0.. 0... 0000... 16 0 

3000 — Úr syntetískumtrefjum ..............0...0 000. 16 0 
4000 — Úr gervitrefjum .................0...0. 0 16 0 

9000 — Úröðrumspunaefnum ...........0200 0... 16 0 

6215 Bindi, slaufur og slifsi: 

1000 — Úrsilkieðasilkiúrgangi .............0...0.0. 00... 16 0 
2000 — Úrtilbúnumtrefjum ............0.0200 000... nn 16 0 
9000 — Úröðrumspunaefnum ..........0...000.0 0... 16 0 

6216 0000 Hanskar og vettlingar ..............0.... 0. .an unn 16 0 

6217 Aðrir fullgerðir fylgihlutir fatnaðar; hlutar fatnaðar eða fylgihluta, 

þó ekki vörur í nr. 6212: 

— Fylgihlutir: 

1001 — — Sokkarogleistar ..........0..0..000.00 0000. 0 16 0
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1009 —— Annað ................ 000. 12 0 
— Hlutar: 

9001 — — Tilbúnir hlutar til fatnaðar (t.d. axlapúðar, belti, handskjól, 

ermahlífar og vasar) ...............0..... 0... 12 0 

16 0 9009 —— Aðrir ........0.0.00000 0
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63. KAFLI 

Aðrar fullgerðar spunavörur; samstæður; notaður fatnaður og notaðar spunavörur; 
tuskur 

Athugasemdir: 

1. Til undirkafla Í teljast einungis fullgerðar vörur, úr hvers konar spunadúk. 

2. Til undirkafla Í teljast ekki: 

a. Vörur í 56.—62. kafla. 
b. Notaður fatnaður og aðrar notaðar vörur í nr. 6309. 

3. Til nr. 6309 teljast einungis eftirfarandi vörur: 

a. Vörur úr spunaefnum: 

1. Fatnaður og fylgihlutir fatnaðar, og hlutar til þeirra. 
2. Ábreiður og ferðateppi. 
3. Sængurlín, borðlín, baðlín og eldhúslín. 

4. Vörur í vistarverur manna, þó ekki gólfteppi í nr. 5701—5705 og veggteppi í nr. 5805. 

b. Skófatnaður og höfuðfatnaður, úr hvers konar efni öðru en asbesti. 

Til þess að flokkast í þennan vörulið verða framangreindar vörur að uppfylla bæði eftirtalin 
skilyrði: 

Þær verða að sýna merki um talsverða notkun. 
2. Þeim verður að framvísa í lausu magni eða í böllum, sekkjum eða áþekkum umbúðum. 
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| Aðrar fullgerðar spunavörur 

6301 Ábreiður og ferðateppi: 

— Rafmagnsábreiður: 

1001 — — Prjónaðareðaheklaðar ..............000%. 000... 16 0 

1009 —- Aðrar .............20.0nnn 18 0 
— Ábreiður (þó ekki rafmagnsábreiður) og ferðateppi, úr ull eða 

fíngerðu dýrahári: 
2001 — — Prjónaðeðaheklað .................00000 00 16 0 
2009 — — Annað .............0. 0000 18 0 

— Ábreiður (þó ekki rafmagnsábreiður) og ferðateppi, úr baðmull: 
3001 — — Prjónaðeðaheklað .............0..%.0..2 0000. nn 16 0 

3009 — — Annað ............00000 000 18 0 
— Ábreiður (þó ekki rafmagnsábreiður) og ferðateppi, úr syntetísk- 

um trefjum: 

4001 — — Prjónaðeðaheklað ................0.. 000... 16 0 

4002 — — Úr vefleysum ................ 00. 16 0 
4009 —— Annað ...........2200 000 18 0 

— Aðrar ábreiður og ferðateppi: 

9001 — — Prjónað eða heklað ...............22. 000. 16 0 
9002 — — Úr vefleysum ...........0..0... 0... 16 0 

9009 —— Annars ..........20002 000 18 0 

6302 Sængurlín, borðlín, baðlín og eldhúslín: 

— Sængurlín, prjónað eða heklað: 

1001 — — Földuð vara í metramáli .............0.0.0000. 0000... 9 0 
1009 — — Annað .............0 0000. 16 0 

— Annað sængurlín, þrykkt: 

2100 — - Úrbaðmull..............00... 0000. 18 0 
— — Úr tilbúnum trefjum:
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2201 —-—-— Úr vefleysum .............00. 0. 16 0 
2209 ——-— Affað........00.000 0000 18 0 
2900 — — Úröðrumspunaefnum ..........0...0... 0... 18 0 

— Annað sængurlín: 
3100 — — Úrbaðmull .........0......00. 0. 18 0 

— — Úr tilbúnum trefjum: 

3201 —-—- — Úr vefleysum .........0...0... 0... 16 0 

3209 ——-— Afnað ...........0.0000 00 18 0 

3900 — — Úr öðrum spunaefnum .................... rn. 18 0 

— Borðlín, prjónað eða heklað: 
4001 — — Földuð vara í metramáli ................00000 00... 9 0 

4009 — — Annað ..........%%.200. 00 16 0 

— Annað borðlín: 

5100 — — Úrbaðmull ........000..... 0000. 18 0 
5200 = — Úrhör .......0...00..0 0. 18 0 

— — Úr tilbúnum trefjum: 
5301 -—- — Úr vefleysum .........0.0.0.0... 16 0 

5309 ——— Annað ..............00 0 18 0 
5900 — — Úröðrumspunaefnum ................... 0. 18 0 

6000 — Baðlín og eldhúslín, úr handklæðafrottéefni eða áþekkum frotté- 

dúk, úrbaðmull .................02 00. 18 0 

— Annað: 
— — Úr baðmull: 

9101 — — — Földuð vara í metramáli, prjónuð eða hekluð ............. 9 0 
9102 —— -— Aðrarprjóna-eða heklvörur ........................0... 16 0 
9109 ——-— Annað ............0%2000nr rr 18 0 

— — Úr hör: 
9201 — — — Földuð vara.í metramáli, prjónuð eða hekluð ............. 9 0 

9202 — — — Aðrarprjóna-eðaheklvörur ............................ 16 0 

9209 ——-— Annað .............%0 0000 18 0 
— — Úr tilbúnum trefjum: 

9301 — — — Földuð vara í metramáli, prjónuð eða hekluð ............. 9 0 
9302 — — — Aðrar prjóna-eða heklvörur .................000..00.... 16 0 

9303 —-—- — Úr vefleysum ................0.. rn 16 0 

9309 —— — Annað ..........00%%0200nr nn 18 0 
— — Úr öðrum spunaefnum: 

9901 — — — Földuð vara í metramáli, prjónuð eða hekluð ............. 9 0 

9902 — — — Aðrar prjóna- eða heklvörur ............................ 16 0 
9909 ——— Annað ............000020. nr 18 0 

6303 Gluggatjöld (þ.m.t. stórísar) og innanhústjöld; gluggatjaldakappar 

eða rúmsvuntur: 

— Prjónað eða heklað: 
— — Úr baðmull: 

1101 —— — Földuð vara í metramáli ...................... 000... 9 0 

1109 ——-— Annað...........2.%2000 000 nn 16 0 
— — Úr syntetískum trefjum: 

1201 — — — Földuð vara í metramáli ...................0.. 000... 9 0 

1209 —— — Afað............200000 22 16 0 

— — Úr öðrum spunaefnum: 

1901 — — — Földuð vara í metramáli ...............0....... 0000... 9 0 

1909 ——— Annað ...........%%%2 0000 16 0
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— Annað: 
— — Úr baðmull: 

9101 — — — Földuð vara í metramáli ............0.0.... 000... 9 0 

9109 —— — Annað ...........000. 022 ner 18 0 

— — Úr syntetískum trefjum: 
9201 — — — Földuð vara í metramáli ...............00.... 000... 9 0 

9209 ——— Annað..........00000 000 18 0 

— — Úr öðrum spunaefnum: 
9901 — — — Földuð vara í metramáli ................0.0. 00... 0... 9 0 

9909 ——— Annað .........0.%%.000 00 nn 18 0 

6304 Aðrar vörur í vistarverur manna, þó ekki vörur í nr. 9404: 

— Rúmteppi: 

— — Prjónuð eða hekluð: 
1101 — — — Földuð vara í metramáli .................... 0. 000... 9 0 

1109 —- - —- Önnur ........0... 0000 16 0 

— — Önnur: 
1901 —-— - Úrvefleysum ............0.0.0.0 000. 16 0 

1902 — — — Földuð vara í metramáli ..................00 0000... 9 0 

1909 ——— Annars ..........00...22000ð 18 0 

— Annars: 

— — Prjónað eða heklað: 
9101 — — — Földuð vara í metramáli ...............0..0 00... 0... 9 0 

9109 ——— Annað ..............0 000 16 0 
'— — Hvorki prjónað né heklað, úr baðmull: 

9201 ——— Úrflóka ............000... 0000. rann 15 0 
9202 — — — Földuð vara í metramáli ..............0200.0. 000... 9 0 

9209 ——-— Annað..........0.000 0000 18 0 
— — Hvorki prjónað né heklað, úr syntetískum trefjum: 

9301 — — — Földuð vara í metramáli ..............000.. 000... 0... 9 0 

9309 —— — Annað ..............000 00 18 0 
— — Hvorki prjónað né heklað, úr öðrum spunaefnum: 

9901 — — — Földuð vara í metramáli ...............0..0.. 0... 0.0..... 9 0 

9909 —— — Annað ...........00.%0 00 000 18 0 

6305 Sekkir og pokar til umbúða um vörur: 

— Úr jútu eða öðrum bastspunatrefjum í nr. 5303: 

— — Prjónaðir eða heklaðir: 
1011 ——— Kjötpokar ..........0....0 00 Q 
1019 ——--— Aðrir ................00n 16 0 

— — Aðrir: 

1021 ——-— Kjötpokar ...........0.... 000 nn nr 2 0 
1022 — — — Sekkirogpokarúrjútu ...........0000000 00 n nan 2 0 

1029 ——-— Annars ..........00.0. 0000 n 2 0 

— Úr baðmull: 

— — Prjónaðir eða heklaðir: 

2011 —-— Kjötpokar .............00.0 00 0 

2019 ——— Aðrir ..........000000 0000 16 0 
— — Aðrir: 

2021 —-— Kjötpokar ..............%% nn 2 0 
2029 ——-— Annars ..........00000 00 2 0 

— Úr tilbúnum spunaefnum: 
— — Úr pólyetýlen- eða pólyprópylenræmum eða þess háttar:
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— — — Prjónaðir eða heklaðir: 

311 --—-— Kjötpokar .................... 000. 0 
3112 —— — — Prjónaðir umbúðasekkir, úr plastræmum mjórri en 5 mm 2 0 

3119 -—-—-— Aðrir ..........2.2.....00lnn rr 16 0 
-— — Aðrir: 

3121 —-—-—-— Kjötpokar ............2.0....00 0000 2 0 
3120 ——-—-— Annars ...........0..00 0 2 0 

— — Aðrir: 

—-— — Prjónaðir eða heklaðir: 
3911 ——-—— Kjötpokar ............0.0.00. 0000 0 
3912 — — — — Prjónaðir umbúðasekkir, úr plastræmum mjórri en 5 mm 2 0 

3919 ——-—-— Aðrir ..........0.0...0.0nnnr 16 0 
—— — Annars: 

3921 ——-—— Kjötpokar ..............%%...0 00 2 0 

3922 ——— — Til umbúða um útflutningsvörur, enda sé á þeim við- 

eigandi áletrun ................000000 0000. 2 0 
3929 ——-—— Aðrir .........0.%.% 000... 2 0 

— Úr öðrum spunaefnum: 
— — Prjónaðir eða heklaðir: 

9011 —-— — Kjötpokar .............0.....0 0000. 0 
9019 —-—-— Aðrir ............%...000 00 16 0 

— — Aðrir: 

9021 ——— Kjötpokar ...........0......0 000. 2 0 
9022 ——— Úrvefleysum ...................0. 0. 16 0 
9029 —— Annars ..........000000 0000 2 0 

6306 Yfirbreiðslur, segl á báta, á seglbretti og á landför, skyggni, sóltjöld, 

tjöld og viðlegubúnaður: 

— Yfirbreiðslur, skyggni og sóltjöld: 
— — Úr baðmull: 

1101 —-—-— Yfirbreiðslurogsegl ...............0...0.. 000... 10 0 
1109 -—-— Annað ...........0..00 0000 18 0 

— — Úr syntetískum trefjum: 
1201 —-—— Yfirbreiðslurogsegl .................0... 000... 10 0 
1209 —-—— Annað ............0..000 000 18 0 

— — Úr öðrum spunaefnum: 
1901 —--—— Yfirbreiðslurogsegl ...................0... 0000 10 0 
1909 —-—-— Annað............0..% 0000 r0 rr 18 0 

— Tjöld: 
2100 — - Úrbaðmull.................0.0 0. 18 0 
2200 — — Úrsyntetískumtrefjum .................. 000... 18 0 
2900 — — Úröðrumspunaefnum ...........0..0... 00. 18 0 

— Segl: 

3100 — — Úr syntetískumtrefjum .................... 0... 10 0 
3900 — —- Úröðrumspunaefnum .................00 0000. 10 0 

— Loftdýnur: 

4100 — — Úrbaðmull..................0..0. 18 0 
— — Úr öðrum spunaefnum: 

4901 —— — Úr vefleysum ...............0... 0. 16 0 

4909 ——-— Aðrar ............%.00000 nn 18 0 
— Annað: 

9100 — — Úrbaðmull .........000..... 0000 18 0
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6307 

6308 

9901 
9909 

1001 
1002 
1009 

2011 
2012 
2019 
2090 

9011 
9012 
9013 
9014 
9015 

9016 
9017 
9018 
9019 
9021 
9022 
9023 
9024 
9025 
9029 

0001 
0002 
0003 
0004 
0005 

0006 
0007 
0009 

— — Úr öðrum spunaefnum: 
—- — Úr vefleysum ..........0.0. 0. 
-— — Annað ........2%%0 000 
Aðrar fullgerðar vörur, þ.m.t. fatasnið: 

— Gólfklútar, uppþvottaklútar, afþurrkunarklútar og áþekkir 

hreinsiklútar: 

= — Úrflóka .............0.0 00 
—— Úr vefnaði ...............0.00 0000 

—— Aðrir ............ 000 

— Björgunarvesti og björgunarbelti: 

— — Úr prjóna- eða hekluvoð: 

— — — Teygjanlegt eða gúmmíborið ..........20.000 00.00.0000... 

-—— Björgunarvesti ........0....%%.000 00. 
— — — Önnur .........0. 0. 
— — Önnur ........... 0000 

— Annars: 
—— Úrflóka ..........0.0.00.0 0000 
— — Teygjanlegar eða gúmmíbornar úr prjóna- eða hekluvoð ..... 

— — Aðrar vörur, prjónaðar eða heklaðar ................0..... 
— — Ofnirskóþvengir ...........00000000 000. 
— — Ofin björgunar- og slysavarnartæki, eftir nánari skýrgreiningu 

og ákvörðun fjármálaráðuneytisins ............0....002.... 

— — Ofnar rúðuþéttingar ............0.2....00 00 ann 

— — Geymar úr vefnaði, með yfir 50 lítrarúmtaki ............... 

— — Skóskraut úr vefnaði ............0.000... 0000. 
- — Lóðabelgir úr vefnaði ................0%.0 000... 
— — Englamyndir úrflóka .............00.00 00.00.0000... 
— — Kraftsíló fyrir kjarnfóður ..............0..00 00.00.0000. 
— — Júgurhöldur ...........2...0000 0000 nn nn 
— — Trollpokahlífar (fléttaðar) ............00.0000 0000... 
- — Öryggisbelti fyrir línumenn .............0.... 000... 0... 
— — Annað .........0.. 000 

Il Samstæður 

Samstæður sem í er ofinn dúkur og garn, einnig með fylgihlutum, til 

að búa til úr gólfmottur, veggteppi, útsaumaða borðdúka eða 

pentudúka, eða áþekkar spunavörur, umbúið til smásölu: 

— Úrsilkigarni .................0.00 0... 

— Úr ullargarni, hrosshársgarni eða garni úr öðru dýrahári ........ 
— Úrbaðmullargarni ................0.0 00... 
— Úr jútugarni eða garni úr öðrum basttrefjum ................. 
— Úr garni unnu úr öðrum jurtatrefjum, þó ekki úr hör eða ramí eða 

Úr ÞPAPPÍFSSArNI .............00 

— Úr chenillegarni eða yfirspunnu garni .................0...... 

— Úrseglgarni ..............0.0.0.0 00. 

— Aðrar ...........0. 000 
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lll Notaður fatnaður og notaðar spunavörur; tuskur 

6309 0000 Notaður fatnaður eða aðrar notaðar vörur ...................... 12 0 

6310 Notaðar og nýjar tuskur, úrgangur seglgarns, snæris, reipis og kaðla 

og úr sér gengnar vörur úr seglgarni, snæri, reipi eða köðlum, úr 

spunaefnum: 

1000 — Flokkað ..........2..00000 00 10 0 
9000 — Annað .............000 0 10 0 

>
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FLOKKUR XII 

Skófatnaður, höfuðfatnaður, regnhlífar, sólhlífar, göngustafir, setustafir, svipur, 

keyri og hlutar til þeirra; unnar fjaðrir og vörur úr þeim; gerviblóm; vörur úr 

mannshári 

64. KAFLI 

Skófatnaður, legghlífar og þess háttar; hlutar af þess konar vörum 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

Skófatnaður án viðfests sóla, úr spunaefni (61. eða 62. kafli). 
Notaður skófatnaður í nr. 6309. 
Vörur úr asbesti (nr. 6812). 
Réttiskófatnaður (orthopaedic) eða annar réttibúnaður, eða hlutar til hans (nr. 9021). 

. Leikfangaskór eða skautaskór með viðfestum skautum eða hjólaskautum; legghlífar eða 
áþekkar íþróttaverjur (95. kafli). 

oa
p 

gs
 

  

2. Sem Álutar í nr. 6406 teljast ekki skónaglar, iljárn, reimahringir, skókrókar, spennur, skóskraut, 
fléttur, reimar, dúskar eða aðrar leggingar (sem flokkast í viðeigandi vöruliði) eða hnappar eða 

aðrar vörur í nr. 9606. 
3. Sem gúmmí eða plast í þessum kafla telst hvers konar spunaefni sjáanlega húðað eða hjúpað á ytra 

borði með öðru eða báðum þessara efna. 
4. Leiði ekki annað af 3. athugasemd þessa kafla; 

a. skal það efni í yfirhlutanum talið meginefni sem hefur mestan yfirborðsflöt, og skal þá ekki 
telja þar með fylgihluta eða styrkingar eins og ökklaleppa, bryddingar, skóskraut, spennur, 

miða, reimahringi eða áþekkan aukabúnað; 

b. skal aðalefni ytri sólans talið vera það efni sem hefur mestan yfirborðsflöt er snertir jörðu og 

skal þá ekkert tillit tekið til fylgihluta eða styrkinga eins og gadda, stanga, nagla, hlífa eða 

áþekks aukabúnaðar. 

Athugasemd við undirliði: 
1. Sem íþróttaskór Í nr. 6402.11, 6402.19, 6403.11, 6403.19 og 6404.11 telst einungis eftirfarandi: 

a. Skófatnaður sem hannaður er til íþróttaiðkana og er með, eða hefur festingar fyrir, gadda, 
pinna, tappa, hefti, stengur eða þess háttar. 

b. Skautaskór, skíðaskór og gönguskíðaskór, glímuskór, hnefaleikaskór og hjólaskór. 

A E 
% % 

6401 Vatnsþéttur skófatnaður með ytri sóla og yfirhluta úr gúmmíi eða 

plasti, enda sé yfirhlutinn hvorki festur á sólann með spori, 

hnoðaður á, negldur, skrúfaður, tappaður á né með áþekkri aðferð: 

— Skófatnaður með táhlíf úr málmi: 

1001 — — Stígvél ........0....00 0022 16 0 
1002 —— Vöðlur.........20....0000 rr 16 0 
1009 —— Annar ............000 0 16 0 

— Annar skófatnaður: 

— — Sem hylur hné: 

9101 —— — Stígvél .........0...2.. 0000 r nr 16 0 

9102 —— — Vöðlur............00. 0000 16 0 

9109 —-— — Annars ........0000. 00 16 0 

— — Ökklahár en hylur ekki hné:
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9201 ——-— Stígvél ............%...0. 0000 16 0 

9202 —— — Skóhlífar ................%..0..0nnnnn 16 0 

9209 —-—— Annar ................000 16 0 

— — Annars: 

9901 ——— Stígvél ................0 0000 16 0 

9902 — — — Skíða-ogskautaskór ..............0.0...0.000 00. 0 

9903 — — — Skóhlífarog vöðlur ...............0.. 0... ..0 16 0 
9909 ——— Annar ..........00000 0 16 0 

6402 Annar skófatnaður með ytri sóla og yfirhluta úr gúmmíi eða plasti: 

— Íþróttaskór: 

1100 — — Skíðaskór og gönguskíðaskór ....................0.0..00. 0 

— — Aðrir: 

1901 — — — Skautaskór ................0. 00... 0 

1909 —-—— Annars ...........0000 0000. 16 0 

2000 — Skófatnaður með ólar eða reimar sem festar eru við sólann með 

tAppA ........0. 0 16 0 
3000 — Annar skófatnaður með táhlíf úr málmi ...................... 16 0 

— Annar skófatnaður: 

9100 — — Ökklahár .............00... 0 16 0 
9900 —— Annars ..........0.000 00 16 0 

6403 Skófatnaður með ytri sóla úr gúmmíi, plasti, leðri eða samsettu leðri 

og yfirhluta úr leðri: 

— Íþróttaskór: 

1100 — — Skíðaskór og gönguskíðaskór ...........00..00.0. 0... 0 

— — Aðrir: 

1901 —— — Skautaskór .................. 00... 0 

1902 —-—-— Barnaskór .................. 000. 16 0 

1909 ——— Annars .............0. 0. 16 0 

— Skófatnaður með ytri sóla úr leðri, og leðurband sem yfirhluta 

yfir rist og um stórutá: 
2001 — — Kvenskórogbarnaskór .............0%%.. 0000. 16 0 
2009 —— Annar ...........0...0 16 0 

— Skófatnaður með trébotni eða tréplötu, án innri sóla eða táhlífar 

úr málmi: 

3001 — — Kvenskórogbarnaskór ............%%....0. nn 16 0 

3009 — — Annar ................ 00. 16 0 

— Annar skófatnaður, með táhlíf úr málmi: 

4001 — — Kvenskórogbarnaskór .................0 0000. 16 0 

4002 —— Stígvél ............00000 00 16 0 

4009 —— Annars ...........0000.. 16 0 

— Annar skófatnaður með ytri sóla úr leðri: 

— — Ökklahár: 

5101 — — — Kvenskórogbarnaskór .............0.0.0. 0000... 16 0 
5102 —-—-— Stígvél .................00 00 16 0 

5109 ——- -— Annar ...............0 00. r 16 0 

— — Annars: 

5901 — — — Kvenskórogbarnaskór ............0...... 0000... 16 0 

5909 ——-— Annar ............00. 000 16 0 

— Annar skófatnaður: 

— — Ökklahár: 
9101 — — — Kvenskórogbarnaskór ..................0. 000... 16 0
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6404 

6405 

6406 

9102 
9109 
9900 

1101 
1109 

1901 
1902 
1909 

2001 
2009 

1001 
1009 

2001 
2009 

9001 
9009 

1001 
1009 
2000 

9100 

9901 
9902 

9903 
9909 

-—— Stígvél ........0%...0. 00. 

——— Annar .........0000 000 

—— ANNarS ........0.. 000 

Skófatnaður með ytri sóla úr gúmmíi, plasti, leðri eða samsettu leðri 

og yfirhluta úr spunaefni: 

— Skófatnaður með ytri sóla úr gúmmíi eða plasti: 

- - Íþróttaskór; tennisskór, körfuboltaskór, leikfimiskór, æfinga- 

skór og þess háttar: 
——— Barnaskór ............%20 00. eðr 

——— Aðrir ..........00000 0000 

— — Annar: 

— — — Kvenskór og barnaskór með ytri sóla úr leðri eða leðurlíki .. 

—— — Skóhlífar .............220.00 0000 nn nn 
——— Annars .........0.0 0000 
— Skófatnaður með ytri sóla úr leðri eða samsettu leðri: 

— — Kvenskór ogbarnaskór ................0%% 0000 nn. 

— — ANNAF 0... 

Annar skófatnaður: 

— Með yfirhluta úr leðri eða samsettu leðri: 
— — Kvenskór og barnaskór ..............0000 00 0000. 

— — ÁANNAF .........0.0 00 

— Með yfirhluta úr spunaefni: 
— — Kvenskór ogbarnaskór ...............%%0 000 nn nn 
—— ANNA .......0000 000 

— Annars: 
— — Kvenskór og barnaskór .............%%%% 0000 n nn 
— — ANNAF .........00 000 

Hlutar til skófatnaðar; innlegg, hælpúðar og áþekkar vörur; ökkla- 

hlífar, legghlífar og áþekkar vörur, og hlutar til þeirra: 

— Yfirhlutar og hlutar til þeirra, þó ekki stífur: 

— — Úrjárnieðastáli ............0....000 000. nr nr 
— — Aðfir .........00.. 000 

— Ytri sólar og hælar, úr gúmmíi eða plasti ..................... 

— Annað: 
— — Úrviði........0...0.. 0000. 

— — Úr öðru efni: 

—-— — Úrmálmi ...........0.... 0000. 

— — — Legghlífar, ökklahlífar og aðrar þess konar vörur, einnig 
hlutar til þeirra ............0.. 00... 

— Prjónaðar legghlífar .............2%0.00 0000. 

——— Annars .........20000 ns 

| | 
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65. KAFLI 

Höfuðfatnaður og hlutar til hans 
Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Notaður höfuðfatnaður í nr. 6309. 

b. Höfuðfatnaður úr asbesti (nr. 6812). 
c. Brúðuhattar, aðrir leikfangahattar eða grímuballsvörur í 95. kafla. 

2. Til nr. 6502 telst ekki hattaefni nema það sé saumað saman í sívafning úr ræmum. 

A E 
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6501 0000 Hattakollar, hattabolir og hettir (hoods) úr flóka, hvorki formpress- 

aðir né með tillöguðum börðum; skífur og hólkar (þar með taldir 

skornir hólkar), úr flóka ................00..000.000. 0 30 

6502 0000 Hattaefni, fléttað eða úr ræmum úr hvers kyns efni, hvorki 

formpressað, með tillöguðum börðum, fóðrað né með leggingum ... 30 

6503 0000 Flókahattar og annar höfuðfatnaður úr hattabolum, höttum eða 

skífum í nr. 6501, einnig fóðrað eða bryddað .................... 16 0 
6504 0000 Hattar og annar höfuðfatnaður, fléttað eða úr ræmum úr hvers kyns 

efni, einnig fóðrað eða bryddað ................................ 65 
6505 Hattar og annar höfuðfatnaður, prjónað eða heklað, eða úr laufa- 

borðum, flóka eða öðrum spunadúk, sem metravara (en ekki í 

ræmum), einnig fóðrað eða bryddað; hárnet úr hvers konar efni, 

einnig fóðruð eða brydduð: 

— Hárnet: 

1001 — — Hárnetúr mannshári ...............0.0000000 0... 35 
1009 — — Önnur .....0....0. 15 0 
9000  — Afað .......0%.... 15 0 

6506 Annar höfuðfatnaður, einnig fóðraður eða bryddaður: 
1000 — Hlífðarhjálmar ..............%...0.. 0. 7 

— Annars: 

9100 — — Úr gúmmíi eða plasti ............0.......0.. 0. 65 
9200 — — Úrloðskinni .................000.. 0. 16 0 
9900 — — Úröðrum efnum .........00......... 0. 65 

6507 0000 Svitagjarðir, fóður, hlífar, hattaform, hattagrindur, skyggni og 
hökubönd, fyrir höfuðfatnað .............0.00.0.0.0.....000.. 30
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66. KAFLI 

Regnhlífar, sólhlífar, göngustafir, setustafir, svipur, keyri og hlutar til þeirra 

Athugasemdir: 
1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Göngustafir til mælinga eða þess háttar (nr. 9017). 

b. Skotstafir, korðastafir, hlaðnir göngustafir eða þess háttar (93. kafli). 
c. Vörur í 95. kafla (t.d. leikfangaregnhlífar og leikfangasólhlífar). 

2. Til nr. 6603 telst ekki hlutar, leggingar eða fylgihlutar úr spunaefni eða hlífar, skúfar, ólar, 

regnhlífahylki eða þess háttar úr hvers konar efni. Slíkar vörur sem framvísað er með hlutum sem 

teljast til nr. 6601 eða 6602, en ekki eru festar við þá, skulu flokkaðar sérstaklega og ekki teljast 

mynda hluta af þessum vörum. 
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6601 Regnhlífar og sólhlífar (þar með taldar göngustafsregnhlífar, regn- 

hlífatjöld, garðhlífar og þess háttar regnhlífar): 

1000 — Garðhlífar eða áþekkar regnhlífar .............00000000000.. 45 

— Annað: 

9100 — — Meðinnfellanlegu skafti ............00000 000... 45 

9900 — — ANnNAFS ........... 000 45 

6602 0000 Göngustafir, setustafir, svipur, keyri og þess þáttar .............. 25 

6603 Hlutar, leggingar og fylgihlutir vara í nr. 6601 eða 6602: 

1000 — Sköftoghnúðar ..........0%%...00000 nr nn 25 

2000 — Regnhlífagrindur, þar með taldar grindur á skafti (stöfum) ...... 25 

9000 — Annað ............ 25
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67. KAFLI 

Nr. 82 

Unnar fjaðrir og dúnn og vörur úr fjöðrum eða dún; gerviblóm; vörur úr mannshári 

Athugasemdir: 
1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Síudúkur úr mannshári (nr. 5911). 
b. Blómamyndir úr laufaborðum, útsaumi eða öðrum spunadúk (flokkur XI). 
c. Skófatnaður (64. kafli). 
d. Höfuðfatnaður eða hárnet (65. kafli). 
e. Leikföng, íþróttabúnaður eða grímuballsvörur (95. kafli). 

f. Fjaðrakústar, duftpúðar eða hársíur (96. kafli). 
2. Til nr. 6701 telst ekki: 

a. Vörur þar sem fjaðrir eða dúnn eru aðeins fylling eða stopp (t.d. rekkjubúnaður í nr. 9404). 
b. Fatnaður eða hlutir sem honum heyra til þar sem fjaðrir eða dúnn eru aðeins sem legging eða 

stopp. 

c. Gerviblóm eða gervilauf eða hlutar til þeirra eða tilbúnar vörur í nr. 6702. 
3. Til nr. 6702 telst ekki: 

a. Vörur úr gleri (70. kafli). 
b. Gerviblóm, gervilauf eða gerviávextir úr leir, steini, málmi, viði eða öðrum efnum, enda sé 

hvert stykki út af fyrir sig steypt, smíðað, skorið út, pressað eða unnið á annan hátt, eða gert úr 

fleiri hlutum sem settir eru saman á annan hátt en með bindingu, límingu, samtengingu eða 
svipuðum aðferðum. 

  

6701 

6702 

6703 

6704 

0000 

1000 
9000 
0000 

1100 
1900 
2000 
9000 

Hamir og aðrir hlutar af fuglum með tilheyrandi fjöðrum eða dún, 

fjaðrir, fjaðrahlutar, dúnn og vörur úr þeim (þó ekki vörur í nr. 0505 

og unnir fjöðurstafir og fjöðurhryggir) ......................... 

Gerviblóm, gervilauf, eða gerviávextir og hlutar af þeim; vörur úr 

gerviblómum, gerviblöðum og gerviávöxtum: 

— Úrplasti ...........00..00. 000. 

— Úröðrum efnum ........0......0. 00. 
Mannshár, greitt, þynnt, bleikt eða unnið á annan hátt; ull eða 

annað dýrahár eða önnur spunaefni, unnin til hárkollugerðar eða 

þess háttar „............0....0000 000 

Hárkollur, gerviskegg, gerviaugnabrúnir og gerviaugnahár, hár- 

lokkar eða þess háttar úr mannshári eða dýrahári eða spunaefnum; 

vörur úr mannshári, ót.a: 

— Úr syntetísku spunaefni: 

— — Fullgerðar hárkollur ...............0.....n nn 
—— Annað ..........0%000 0 

— Úr mannshári ..........0...2...0 0000 

— Úröðrumefnum ..........0....0 0000 

% 

35 
35 
35 
35
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FLOKKUR XIll 

Vörur úr steini, gipsefni, sementi, asbesti, gljásteini 

eða áþekkum efnum; leirvörur; gler og glervörur 

68. KAFLI 

Vörur úr steini, gipsefni, sementi, asbesti, gljásteini eða áþekkum efnum. 

Athugasemdir: 
1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Vörur í 25. kafla. 
b. Húðaður, gegndreyptur eða hjúpaður pappír í nr. 4810 eða 4811 (t.d. pappír húðaður 

gljásteinsdufti eða gratíti, bítúmen- eða asfaltborinn pappír). 

c. Húðaður, gegndreyptur eða hjúpaður spunadúkur í 56. eða 59. kafla (t.d. dúkur húðaður eða 

3 
#
5
5
0
 
„
0
 8
 

n. 

hjúpaður gljásteinsdufti, bítúmen- eða asfaltborinn dúkur). 

Vörur í 71. kafla. 

. Verkfæri eða verkfærahlutar, 82. kafli. 

Steinprentssteinar í nr. 8442. 

Rafmagnseinangrarar (nr. 8546) eða tengi úr einangrandi efni (nr. 8547). 

Tannslípisteinn til lækninga (nr. 9018). 
. Vörur í 91. kafla (t.d. klukkur og klukkukassar). 
. Vörur í 94. kafla (t.d. húsgögn, lampar og ljósabúnaður, forsmíðaðar byggingar). 

. Vörur í 95. kafla (t.d. leikföng, leikspil og íþróttabúnaður). 

. Vörur í nr. 9602, ef þær eru gerðar úr efnum sem tilgreind eru í b-lið 2. athugasemdar við 96. 
kafla, eða í nr. 9606 (t.d. hnappar), nr. 9609 (t.d. renniblýantar) eða nr. 9610 (t.d. 

teiknitöflur). 
Vörur í 97. kafla (t.d. listaverk). 

2. Sem unninnn steinn til höggmyndagerðar eða bygginga í nr. 6802 teljast ekki aðeins þær 

steintegundir sem taldar eru í nr. 2515 eða 2516 heldur einnig allar aðrar náttúrlegar steintegundir 
(t.d. kvartsít, tinna, dólómít og steatít) sem unnar eru á svipaðan hátt. Þetta tekur þó ekki til 

flögusteins. 

  

6801 

6802 

  
0000 Götuhellur, kantsteinar og stéttarhellur, úr náttúrlegum steintegund- 

um (nema úr flögusteimi) .................... 00. 10 0 

Unnir steinar til höggmyndagerðar eða bygginga (nema flögusteinn) 

og vörur úr þeim, þó ekki vörur í nr. 6801; mósaíkteningar og þess 

háttar, úr náttúrlegum steintegundum (þ.m.t. flögusteinn), einnig á 

undirlagi; gervilitaðar agnir, flísar og duft, úr náttúrlegum steinefn- 

um (þ.m.t. flögusteinn): 

— Flísar, teningar og áþekkar vörur, einnig rétthyrningslaga (þ.m.t. 

ferningslaga), með yfirborðsfleti sem koma má fyrir innan 
fernings með minna en 7 cm hliðum; gervilitaðar agnir, flísar og 

duft: 

1001 — — Mosaíkteningar og þess háttar vörur úr flögusteini ........... 

1009 —— Annað .............. 00 

— Aðrir steinar til höggmvndagerðar eða bygginga og vörur úr 

þeim, aðeins höggnir til eða sagaðir, með flötu eða jöfnu 

yfirborði: 

þ
a
 

nm
 

(<
=)
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— — Marmari, travertín og mjólkursteinn (alabastur): 
2101 — — — Búsáhöldogskrautmunir ........................0.0..... 80 
2109 —-—— Annað ...........0000 0000 15 0 

— — Annar kalkborinn steinn: 

2201 — — — Búsáhöldogskrautmumir ...........0.......... 0... 80 

2209 ——-— Annað ...........00.%02 0000 15 0 
— — Granít: 

2301 — — — Búsáhöld ogskrautmumir ....................0..0.0.0..... 80 
2309 ——— Annað ...........0000 0000 15 0 

— — Aðrar steintegundir: 

2901 — — — Búsáhöldogskrautmunir .....................0. 0... 80 

2909 ——-— Annað ............0%2 0000 15 0 
— Annað: 

— — Marmari, travertín og mjólkursteinn: 
9101 — — — Búsáhöldogskrautmunir ................0.....0.0.0 80 
9109 ——— Annað .........0.2%0.000 00 15 0 

— — Annar kalkborinn steinn: 

9201 — — — Búsáhöldogskrautmumir ................00...00 0... 80 
9209 ——-— Annað ...........%0.000 00 15 0 

— — Granít: 

9301 — — — Búsáhöld oogskrautmunir ..............0......0..0..... 80 

9309 ——-— Annað ............0000 000 15 0 
— — Aðrar steintegundir: 

9901 — — — Búsáhöldogskrautmunir ................0.... 000... 80 
9909 ——— Annað..........0.0%0 0000 rn 15 0 

6803 0000 Unninn flögusteinn og vörur úr flögusteini eða mótuðum flögusteini 35 

6804 Kvarnarsteinar, hverfisteinar, slípihjól og þess háttar, án grindar, til 

mölunar, skerpingar, fágunar, réttingar eða skurðar, handskerpi- 

steinar eða handfægisteinar, og hlutar til þeirra, úr náttúrlegum eða 

tilbúnum slípiefnum, eða úr leir, einnig með hlutum úr öðru efni: 

1000 — Kvarnarsteinar og hverfisteinar til að mala, steyta eða stappa með 0 
— Aðrir kvarnarsteinar, hverfisteinar, slípihjól og þess háttar: 

2100 — — Úr mótuðum tilbúnum eða náttúrlegum demant ............. 0 

2200 — — Úr öðrum mótuðum slípiefnum eðaleir .................... 0 

2300 — — Úrnáttúrlegum steintegundum ........................... 0 
3000 — Handskerpisteinar eða handfægisteinar ...................... 0 

6805 Náttúrlegt eða tilbúið slípiduft eða slípikorn á undirlagi úr spunaefni, 

pappír, pappa eða öðru efni, einnig skorið til eða saumað eða fest 

saman á annan hátt: 

1000 — Aðeins á undirlagi úr spunadúk ..............0...0.0. 0000... 0 
2000 — Aðeins á undirlagi úr pappír eða pappa ..............00.0..... 0 

3000 — Á undirlagi úr öðru efni ...........0....0....... 0... 0 
6806 Gjallull, steinull og áþekk ull úr jarðefnum; flagað vermikúlít, 

þaninn leir, frauðað gjall og áþekk þanin jarðefni; blöndur og vörur 

úr hitaeinangrandi, hljóðeinangrandi eða hljóðdeyfandi jarðefnum, 

þó ekki vörur í nr. 6811 eða 6812 eða í 69. kafla: 

1000 — Gjallull, steinull og áþekk ull úr jarðefnum (þ.m.t. blöndur 

þeirra), í lausu, þynnum eða rúllum ......................... 0 
2000 — Flagað vermikúlít, þaninn leir, frauðað gjall og áþekk þanin 

jarðefni (þ.m.t. blöndur þeirra) ..........0.... 000... 0 
— Annað:
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9001 — — Hljóðeinangrunarplötur .............00.00 000... enn 0 

9009 — — ANNARS ........0000 0 0 

6807 Vörur úr asfalti eða áþekku efni (t.d. jarðolíubítúmeni eða koltjöru- 

biki): 
— Í rúllum: 

1001 — - Þak-og veggasfalt .............%%%0 000 10 0 

1009 —-— Annað .............00 0200 0 

— Aðrar: 

9001 — — Þak-og veggasfalt ................%0. 000... 10 0 

9002 — — Vélaþéttingar ...........0%...00000 nr tn 0 

9009 — — Annars .......00.00000 nn 0 

6808 0000 Þiljur, plötur, flísar, blokkir og áþekkar vörur úr jurtatrefjum, strái 

eða úr spæni, flísum, ögnum, sagi eða öðrum úrgangi úr viði, mótað 

með sementi, gipsefni eða öðru bindiefni úr steinaríkinu .......... 0 

6809 Vörur úr gipsefni eða blöndu að meginstofni úr gipsefni: 

— Þiljur, þynnur, plötur, flísar og áþekkar vörur, óskreyttar: 

— — Aðeins með pappír eða pappa á yfirborði eða styrktar með 

pappír eða pappa: 

1101 —— — Tilbygginga ..........2....0.00 0000 n nn 0 

1109 ——-— Aðrar ..........000..2 00 80 

— — Aðrar: 

1901 ——- — Tilbygginga ............000. 000 0ð nn 0 

1909 —— — Annars .........000..20. nn 80 

— Aðrar vörur: 

9001 — — Tilbygginga ..............2 00. 0 

9002 — — Steypumót ........%%.0 0. sn nr rr 0 

9003 — — Höggmyndaafsteypur úr gipsi eða gipsblöndu ............... 18 0 

9009 — — ANNAFS ........000. nn 80 

6810 Vörur úr sementi, steinsteypu eða gervisteini, einnig styrktar: 

— Flísar, götuhellur, múrsteinar og áþekkar vörur: 

1100 — — Byggingarblokkir og byggingarsteinar ..................... 10 0 

1900 — — Annað ..........0.00 0000 18 0 

2000 — Pípur ..........2..0 000. nr rrnrrrr 18 0 

— Aðrar vörur: 

9100 — — Forsmíðaðir mannvirkishlutar í byggingar eða fyrir byggingar- 

starfsemi ............000 0000 10 ( 

9900 —— Annars ........00..0000 nn 18 0 

6811 Vörur úr asbestsementi, sellulósatrefjasementi eða þess háttar: 

1000 — Báraðarplötur ...........220...000 00 r 0 nn 0 

— Önnur blöð, plötur, flísar og áþekkar vörur: 

2001 — — Tilbygginga ...........00..0 0000. n nn nn 0 

2009 ——- Annað .............000 0000 80 

3000 — Leiðslur, pípur og leiðsluhlutar eða pípuhlutar ................ 0 

— Aðrar vörur: 

9001 — — Tilbygginga ...............00 0000 nn nn 0 

9009 — — ANNAFS .........0000 nn 80
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6812 Unnar asbesttrefjar; blöndur að meginstofni úr asbesti eða að 

meginstofni úr asbesti og magnesíumkarbónati; vörur úr slíkum 

blöndum eða asbesti (t.d. þræðir, dúkur, fatnaður, höfuðfatnaður, 

skófatnaður, þéttingar), einnig styrktar, þó ekki vörur í nr. 6811 eða 

6813: 
1000 — Unnar asbesttrefjar; blöndur að meginstofni úr asbesti eða að 

meginstofni úr asbesti og magnesíumkarbónati ................ 0 

2000 — Garnogþræðir...............00. 20. 0 
3000 — Kaðlar og strengir, einnig fléttað ............................ 0 

4000 — Ofinn eða prjónaðurdúkur ..............0....0000 0000... 0 
5000 — Fatnaður, fatahlutar, skófatnaður og höfuðfatnaður ........... 0 

6000 — Pappír, spjöld og filt ............0....20 0000. 0 

7000 — Pressaðar þéttingar úr asbesttrefjum, í blöðum eða rúllum ...... 0 

— Annað: 

9001 —— Vélaþéttingar .............00......0 0000 0 

9009 —— Annars ............20 0000 0 

6813 Núningsþolið efni og vörur úr því (t.d. blöð, rúllur, ræmur, sneiðar, 

diskar, skífur, klossar), óuppsett, í hemla, tengsl eða þess háttar, að 

meginstofni úr asbesti, úr öðrum steinefnum eða sellulósa, einnig í 

sambandi við spunaefni eða önnur efni: 

1000 — Bremsuborðar og bremsuklossar .....................0.. 25 

9000 — Annað ...........0%%020 0. 25 

6814 Unninn gljásteinn og vörur úr gljásteini, þar með talinn mótaður eða 

endurunninn gljásteinn, einnig á uppistöðu úr pappír, pappa eða 

öðrum efnum: 

1000 — Plötur, þynnur og ræmur úr mótuðum eða endurunnum gljá- 

steini, einnig á uppistöðu ............00.00000 0 12 0 

9000 — Annað ..........0%%200 nr 12 0 

6815 Vörur úr steini eða öðrum jarðefnum (þar með taldar vörur úr mó), 

ót.a: 

— Vörur úr grafíti eða öðru kolefni, ekki fyrir rafmagn: 

1001 — — Grafítmót ..............0000 0000. 0 
1002 —— Vélaþéttingar ............0.0.000.0000 00 0 
1009 —— Aðrar .............0.. 00. 80 

— Vörur úr mó: 

2001 — — Jurtapottar til gróðursetningar (sem eyðast íjörðu) .......... 20 
2009 —— Aðrar ...............0. 000 80 

— Aðrar vörur: 

— — Sem í er magnesít, dólómít eða krómiít: 

9101 — — — Vörurtilbygginga .................... 0000... 10 0 

9102 ——— Vélaþéttingar .................000 0000. 0 
9109 —— — Aðrar ............00.0.0 nn 80 

— — Annars: 

9901 ——- — Búsáhöld...............00%. 00... n nr 80 
9902 ——— Vörurtilbygginga .............0.000000 0000... 10 0 
9903 —— — Pizzuofnar ................0000 0000. 35 

9904 ——— Vélaþéttingar ..............0...0000. 0000 0 
9909 ——— Aðrar ............%%22000 00 80
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69. KAFLI 
Leirvörur 

Athugasemdir: 

1. Þessi kafli tekur aðeins til leirvara sem hafa verið brenndar eftir mótun. Nr. 6904—6914 taka 

aðeins til slíkra vara en ekki vara sem flokka má í nr. 6901—-6903. 

2. Til þessa kafla telst ekki: 
Vörur í nr. 2844. 

Vörur í 71. kafla (t.d. glysvarningur). 
Keramíkmelmi í nr. 8113. 

Vörur í 82. kafla. 
Rafmagnseinangrarar (nr. 8546) eða tengi úr einangrandi efni í nr. 8547. 
Gervitennur (nr. 9021). 
Vörur í 91. kafla (t.d. klukkur og klukkukassar). 

. Vörur í 94. kafla (t.d. húsgögn, lampar og ljósabúnaður, forsmíðaðar byggingar). 

Vörur í 95. kafla (t.d. leikföng, leikspil og íþróttabúnaður). 
Vörur í nr. 9606 (t.d. hnappar) eða nr. 9614 (t.d. reykjapípur). 
Vörur í 97. kafla (t.d. listaverk). 

50
 
„
0
0
 

—
 

  

| Vörur úr kísilsalla eða þess konar kísilsýruríkum jarðefnum, 

og eldfastar vörur 

6901 0000 Múrsteinn, blokkir, flísar og aðrar leirvörur úr kísilsalla (t.d. 

kísilgúr, trípolít eða díatómít) eða þess konar kísilsýruríkum jarðefn- 

UM 00.00.0000 0 

6902 Eldfastur múrsteinn, blokkir, flísar og áþekkar eldfastar leirbygging- 

arvörur, þó ekki úr kísilsalla eða þess konar kísilsýruríkum jarð- 

efnum: 

1000 — Sem inniheldur miðað við þunga, eingöngu eða samtals, meira en 
50% af frumefnunum Mg, Ca eða Cr, sýnt sem MgOQ, Ca0Q eða 

Cr3Os3. ......0000 00 0 
2000 — Sem inniheldur miðað við þunga meira en 50% af súráli (A1,O;), 

kísil (S1O,) eða blöndu eða sambandi þessara vara. ............ 
9000 — Annað ............. 0000 

6903 Aðrar eldfastar leirvörur (t.d. tilraunaker, deiglur, múffur, stútar, 

tappar, uppistöður, kúplar, leiðslur, pípur, slíður og stengur), þó 

ekki vörur úr kísilsalla eða þess konar kísilsýruríkum jarðefnum: 

1000 — Sem inniheldur miðað við þunga meira en 50% af grafíti eða 

kolefni í öðru formi eða blöndu þessara vara .................. 0 

2000 — Sem inniheldur miðað við þunga meira en 50% af áli (A1,03) eða 

(
=
)
 

blöndu eða sambandi úr súráli og kísil (Si03) ................. 0 
9000 — Annað .............0 000 0 

ll Aðrar leirvörur 

6904 Leirsteinn til bygginga, steinn á gólf, uppistöðu- eða undirlagsflísar 

og þess háttar: 

1000 — Leirsteinntilbygginga ..........0...0.. 000... 0 0 

9000 — Annað ...........%0. 0. 0
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6905 Þakflísar, reykháfsrör, reykháfshlífar, reykháfsfóðringar, 

skrautsteinar og aðrar leirvörur til mannvirkjagerðar: 

1000 — Þakflísar ................22 0000 0 

9000 — Annað ..........00.2. 00 0 

6906 0000 Leirpípur, leirleiðslur, leirrennur og hlutar tilþeirra ............. 10 0 

6907 Leirflögur, leirhellur og leirflísar, án glerungs, fyrir gangstíga, 

eldstór eða veggi; leirmósaíkteningar og þess háttar, án glerungs, 

einnig á undirlagi: 

1000 — Flísar, .teningar og áþekkar vörur, einnig ferningslaga, með 
yfirborðsfleti sem koma má fyrir innan fernings með minna en 7 

em hliðum .................. 00 35 

9000 — Annað ...............0000 0 35 

6908 Leirflögur, leirhellur og leirflísar, með glerungi, fyrir gangstíga, 

eldstór eða veggi; leirmósaíkteningar og þess háttar, með glerungi, 

einnig á undirlagi: 

1000 — Flísar, teningar og áþekkar vörur, einnig ferningslaga, með 
yfirborðsfleti sem koma má fyrir innan fernings með minna en 7 
em hliðum ...........0...0022 00 35 

9000 — Annað .............002 000 35 

6909 Leirvörur fyrir rannsóknarstofur, eða til kemískra eða tæknilegra 

nota, leirtrog, leirker, leirbalar og áþekk ílát til notkunar í landbún- 

aði; leirpottar, leirkrukkur og áþekkar vörur sem notaðar eru til 

flutninga eða pökkunar á vörum: 

— Leirvörur fyrir rannsóknarstofur, eða til kemískra eða tæknilegra 
nota: 

1100 —— Úrpostulíni ..........0..0. 000. 35 
— — Aðrar: 

1901 —— — Leirsöðlar s..............00000 000 0 

1909 ——-— Annars ..............2 0000 35 

9000 — Afnað ...........0.. 0000 35 

6910 Vaskar, handlaugar, handlaugafætur, baðker, skolskálar, salernis- 

skálar, vatnsgeymar, þvagskálar og áþekk hreinlætistæki, úr leir: 

1000 — Úrpostulíni ..........0...... 00 80 
9000 — Annað ..............00 02. 80 

6911 Borðbúnaður, eldhúsbúnaður, önnur búsáhöld og baðbúnaður, úr 

postulíni: 

1000 — Borðbúnaður og eldhúsbúnaður .................00....000.0.. 40 

9000 — Annað ...........2.002. 00 40 

6912 Borðbúnaður, eidhúsbúnaður, önnur búsáhöld og baðbúnaður, þó 

ekki úr postulíni: 

0001 — Sparibaukar ..................0. 0000. 22 0 
0009 — Annað .............00000 00 40 

6913 Styttur og aðrar skrautvörur úr leir: 

1000 — Úrpostulími ..........0...0.0. 0 2 0 
9000 — Annað ..........0.2000 000 22 0 

6914 Aðrar leirvörur: 

— Úr postulíni: 

1001 — — Smávarningur til framleiðslu á gluggatjöldum ............... 12 0 

1002 — — Blómapottar ................00. 00. 12 0 

1009 —— Aðrar ..............20. 000 70
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— Annars: 

9001 — — Blómapottar ..........0..20.0 0... 12 0 
70 9009 — -— Aðrar
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70. KAFLI 

Gler og glervörur 
Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Vörur í nr. 3207 (t.d. brennsluhæft smelti og glerungur, glerfrit, annað gler sem duft, korn eða 
flögur). 

b. Vörur í 71. kafla (t.d. glysvarningur). 

„ Ljósleiðarar í nr. 8544, rafmagnseinangrarar (nr. 8546) eða tengi úr einangrandi efni (nr. 
8547). 

. Ljóstrefjar, optískt unnar optískar vörur, læknissprautur, gerviaugu, hitamælar, loftvogir, 

flotvogir eða aðrar vörur í 90. kafla. 

Lampar og ljósabúnaður, ljósaskilti, ljósanafnspjöld eða þess háttar, sem búið er föstum 
ljósgjafa eða hlutar til þeirra í nr. 9405. 

Leikföng, leikspil, íþróttabúnaður, jólatrésskraut eða aðrar vörur í 95. kafla (þó ekki augu úr 

gleri, án búnaðar, fyrir brúður og aðrar vörur í 95. kafla). 
g. Hnappar, fullgerðir hitabrúsar, ilm- og áþekkir úðarar eða aðrar vörur í 96. kafla. 

2. í nr. 7003, 7004 og 7005 

oo
 
0
 

- telst gler ekki unnið við neina þá vinnslu sem á sér stað fyrir herslu, 

. breytist flokkun glers sem skífur ekki við formskurð, 

. merkir orðasambandið íseygu eða speglandi lagi örþunn málmhúð eða kemískt efni (t.d. 

málmoxíð) sem sogar í sig, t.d. innrautt ljós eða bætir endurskinseiginleika glersins þannig að 
það haldi að vissu marki gagnsæi eða hálfgagnsæi sínu. 

3. Framleiðsla sem um ræðir í nr. 7006 flokkast í þann vörulið þótt hún hafi einkenni vöru. 
4. Sem glerull í nr. 7019 telst: 

a. 
b. 

Steinull sem inniheldur 60% eða meira af kísil ($i0,) miðað við þunga. 
Steinull sem inniheldur minna en 60% af kísil ($iO,) miðað við þunga en meira en 5% af 
alkalíoxyd (K,0O eða Na,O), eða meira en 2% af saltpéturssýru (B,0;). 
Steinull sem ekki svarar til framangreindrar skýrgreiningar telst til nr. 6806. 

5. Hvarvetna í tollskránni tekur hugtakið gler til glædds kvarts og annars glædds kísils. 
Athugasemd við undirlið: 

1. Sem blýkristall í nr. 7013.21, 7013.31 og 7013.91 telst eingöngu gler sem a.m.k. inniheldur 24% af 
blýmónoxíði (PLO) miðað við þunga. 

  

7001 

7002 

A E 
% % 

Frákast (cullet) og annar úrgangur og rusl, úr gleri; glermassi: 

0001 — Optískur glermassi .................... 0... 50 
0009 — Annað ..........%..000 00. 0 

Gler í kúlum (þó ekki örkúlur í nr. 7018), stöngum eða pípum, 

óunnið: 

— Kúlur: 

1001 — — Úroptísku gleri ...................... 50 
1009 —— Aðrar „........%....0. 00 0 

— Stangir: 

2001 — — Úr optískugleri ...............0....0..0. 0... 50 
2009 —— Aðrar ............00.0.0000 0 0 

— Pípur: 

— — Úr glæddu kvartsi eða öðrum glæddum kísil: 

3101 - - — Úr optískugleri ......................... 0. 50 
3109 —-—— Aðrar ............0..0 000 0 

— — Úr öðru gleri með línulegum þanstuðli ekki yfir 5x10“ á Kelvin 
miðað við hita á bilinu 0—-300 *%C:



Nr. 82 526 15. október 1987 

  

  

A E 
% % 

3201 —-— - Úr optískugleri ..................0.00 0... 50 
3209 —-—-—- Aðrar ..........000..22. 000 0 

— — Aðrar: 

3901 —- — Úr optískugleri .............0...0....0. 0000. 50 
3909 ——- — Annars ........0.0 000 0 

7003 Steypt gler og valsað gler, í skífum eða prófíl, einnig með íseygu eða 

speglandi lagi, en ekki frekar unnið: 

— Vírlausar skífur: 

—- — Gegnumlitaðar (skyggðar), ógagnsæar (opacified), glerhúðað- 
ar eða með íseygu eða speglandi lagi: 

1101 — — — Gler gegnumlitað eða með speglandi lagi eða hefur aðra 
lögun en rétthyrnda .............0%. 0... nn 0 

1102 -— - Úr optískugleri .............0....0.. 00. 50 
1109 ——-— Aðrar ............2.20..0n 0 

—— Aðrar: 

1901 — — — Skífur með aðra lögun en rétthyrnda .................... 0 
1902 —-— — Úr optískugleri ..............00.00. 00 50 
1909 ——— Annars ............... 0000 0 

— Vírskífur: 

2001 — — Skífur með aðra lögun en rétthyrnda ...................... 0 
2009 —— Aðrar ..............0.. 0000 0 
3000 — Prófílar .................0000 000 0 

7004 Dregið eða blásið gler, í skífum, einnig með íseygu eða speglandi lagi, 

en ekki frekar unnið: 
— Gler, gegnumlitað (skyggt), ógagnsætt, glerhúðað eða með 

íseygu eða speglandi lagi: 

1001 — — Gler gegnumlitað eða með speglandi lagi eða hefur aðra lögun 
en rétthyrnda ..............00.2 0000. 0 0 

1002 — — Úr optísku gleri ...............0.0...0 0 50 
1009 — — Annað ...........00%2 000 0 

— Annað gler: 
9001 — — Gler með aðra lögun en rétthyrnda ........................ 0 

9002 —- — Úr optísku gleri .........0..0.0...0. 0. 50 
9009 —— Annars ............0000 00 0 

7005 Flotgler og slípað eða fágað gler, í skífum, einnig með íseygu eða 

speglandi lagi, en ekki frekar unnið: 

— Vírlaust gler, með íseygu eða speglandi lagi: 

1001 — — Gler með aðra lögun en rétthyrnda ........................ 0 
1002 — — Úr optískugleri ............0..0..... 0. 50 

1009 —— Annað ............022 000 0 

— Annað vírlaust gler: 

— — Gegnumlitað (skyggt), ógagnsætt, glerhúðað eða aðeins yfir- 

borðsunnið: 
2101 — — — Gler með aðra lögun en rétthyrnda ...................... 0 

2102 -- - Úr optískugleri .............0....... 0000. 50 
2109 ——-— Annars ............00 0 

— — Annað: 

2901 — — — Gler með aðra lögun en rétthyrnda ...................... 0 
2902 —-—- — Úr optískugleri ............0...0..0.0. 0000. 50 
2909 ——-— Annað ..........0.0. 0000 0 

— Vírgler:
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3001 — — Gler með aðra lögun en rétthyrnda ..................0...... 0 

3009 —— Annað ...........0..0 000 0 

7006 Gler í nr. 7003, 7004 eða 7005, beygt, unnið á köntum, greypt, 

borað, gljábrennt eða unnið með öðrum hætti, en ekki innrammað 

eða lagt öðrum efnum: 

0001 — Úr optísku gleri ............0.0000. 0 50 
0009 — Annað .............0.. 000 0 

7007 Öryggisgler, úr hertu (tempered) eða lagskipuðu gleri: 

— Hert (tempered) öryggisgler: 
1100 — — Að stærð og lögun hæft til ísetningar í ökutæki, loftför, geimför 

eðaskip ........0..000. 000 15 0 

1900 — — Annað .........0%%..00 00 15 0 

— Lagskipað öryggisgler: 

2100 — — Að stærð og lögun hætt til ísetningar í ökutæki, loftför, geimför 

eðaskip ........0.%%2200 000 15 0 
2900 —— Annað ..........%.002 000 15 0 

7008 0000 Marglaga einangrunargler ................... 00... 000... 15 0 

7009 Glerspeglar, einnig í römmum, þ.m.t. baksýnisspeglar: 

1000 — Baksýnisspeglar íðkutæki ..............2.0000 002... 22 0 

— Aðrir: 

9100 — — Ánramma ........0..... 00. 22 0 
9200 — — Innrammaðir ...............0.. 0000 22 0 

7010 Körfukútar, flöskur, pelar, krukkur, pottar, lyfjaflöskur, lyfjahylki 

og önnur ílát, úr gleri, sem notað er til flutnings eða pökkunar á 

vörum; niðursuðukrukkur úr gleri; tappar, lok og annar lokunar- 

búnaður, úr gleri: 

1000 — Lyfjahylki ..............0.2 000 0 

— Annað: 

9001 — — Niðursuðukrukkur ..............%.00. 000 40 

9009 — — Annars .........%.220 000 0 
7011 Glerhylki (þar með taldar kúlur og pípur), opin, og glerhlutar til 

þeirra, án tengihluta, fyrir rafmagnslampa, rafeindalampa eða þess 

háttar: 

1000 — Fyrir rafmagnsljós ..............00000 0. 30 

2000 — Fyrir rafeindalampa ................00. 0000 n 0 30 

9000 — Annað ..........0.%0.0 0. 30 

7012 0000 Glerhylki í hitakönnur og hitabrúsa eða önnur slík ílát ............ 40 

7013 Glervörur notaðar sem borð-, eldhús-, bað- eða skrifstofubúnaður 

eða til innanhússskreytingar eða áþekkra nota (þó ekki vörur í nr. 

7010 eða 7018): 
— Úr glerpostulíni: 

1001 — — Borðbúnaður og búsáhöld ................0.. 0000... 40 
1009 — — Aðrar .............0000 0 80 

— Glös, þó ekki úr glerpostulíni: 
2100 - — Úrblýkristal ...........2.0.0.0.. 00 40 
2900 — — Önnur .........0..00. 00. 40 

— Glervörur notaðar sem borðbúnaður (þó ekki glös) eða eldhús- 
búnaður, þó ekki úr glerpostulíni: 

3100 — — Úr blýkristal ...............00 000... 40 
3200 — — Úr gleri með línulegum þanstuðli ekki yfir 5x10* á Kelvin miðað 

við hita á bilinu 0—-3009C .......0.0000000 00 40
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3900 —— Aðrar .............00. 0 40 

— Aðrar glervörur: 
— — Úr blýkristal: 

9101 — — — Búsáhöld önnur en borðbúnaður og eldhúsáhöld .......... 40 
9109 —— — Aðrar ..........000..... 80 

—- — Annars: 

9901 - — — Búsáhöld önnur en borðbúnaður og eldhúsáhöld .......... 40 

9909 —- — Aðrar ..........0..000. 00 80 

7014 Endurkastsbúnaður og optískar vörur úr gleri (þó ekki vörur í nr. 

7015), ekki optískt unnið: 

0001 — Luktagler og endurskinsgler fyrir farartæki ................... 35 
0002 — Úr optísku gleri ...........0..0.0. 0 50 
0009 — Annað ...........00. 0. 80 

7015 Klukkugler eða úrgler og áþekkar vörur, gler í gleraugu, einnig til 

sjónréttingar, kúpt, beygð, íhvolf eða þess háttar, ekki optískt unnið; 

íhvolfar glerkúlur og kúluhlutar til framleiðslu á áþekkum vörum: 

1000 — Gler í gleraugu til sjónréttingar .............0.0.0. 000... 50 
9000 — Annað ............. 0000 0 

7016 Gangstéttarblokkir, hellur, múrsteinar, ferningar, flísar og aðrar 

vörur úr pressuðu eða mótuðu gleri, einnig með vír, sem notað er til 

bygginga eða mannvirkjagerðar; glerteningar og annar smávarning- 

ur úr gleri, einnig á undirlagi, í mósaík eða þess konar skreytingar; 

blýgreyptar rúður og þess háttar; holrúmsgler eða frauðgler í 

blokkum, þiljum, plötum, skeljum eða áþekku formi: 

1000 — Glerteningar og annar smávarningur úr gleri, einnig á undirlagi, í 

mosaík eða þess háttar skreytingar ................0.00...... 80 

— Annað: 

9001 — — Blýgreypt glero.þ.h. .........0.%... 0000. 0 
9009 — — Annars .............0000 00 0 

7017 Glervörur fyrir rannsóknarstofur og til hjúkrunar og lækninga, 

einnig með rúmmálsmerkingum eða rúmtaksréttingum: 

1000 — Úr glæddu kvartsi eða öðrum glæddum kísil ................... 35 

2000 — Úr gleri með línulegum banstuðli ekki yfir 5x10“ á Kelvin miðað 
við hita á bilinu 0--3009C #.......0... 00 35 

9000 — Aðrar ...........0.00.0nn 35 
7018 Glerperlur, eftirlíkingar af perlum, eðalsteinum eða hálfeðalsteinum 

og áþekkur smávarningur úr gleri, og vörur úr þeim, þó ekki 

glysvarningur; gleraugu, þó ekki gerviaugu; styttur og aðrir skraut- 

munir úr lampaunnu gleri, þó ekki glysvarningur; örkúlur úr gleri 

ekki yfir Í mm í þvermál: 

1000 — Glerperlur, eftirlíkingar af perlum, eðalsteinum eða hálfeðal- 

steinum og annar smávarningur úr gleri ...................... 80 

— Örkúlur úr gleri, ekki yfir 1 mm í þvermál: 

2001 — — Glerperlur sem blandað er saman við málningu til vegagerðar 15 ) 
2009 — — Aðrar ............000. 80 

9000 — Annað .............000 nn 80 

7019 Glertrefjar (þar með talin glerull) og vörur úr þeim (t.d. garn, 

dúkur): 

1000 — Vöndlar, vafningar, garn og saxaðir þræðir ................... 0 

— Dúkur, þar með taldir borðar:
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2001 — — Vefnaður (þó ekki vörur sem tilgreindar eru í 7. athugasemd 

við fJOkkXP .........0..0... 00. 7 

2009 —— Annar ......0.0...0 0 0 

— Þunnar skífur (voiles), vefir, mottur, dýnur, plötur og áþekkar 
óofnar vörur: 

— — Mottur: 

3101 —— — Tileinangrunar .................0... 0... r 0 

3109 ——- — Aðrar .............0 00. 35 

— — Þunnar skífur (voiles): 

3201 — — — Glertrefjaþynnurtil framleiðslu á trefjaplasti ............. 0 

3202 —— — Vélaþéttingar og efni í þær .........0.......0....00.0. 0 

3209 ——— Aðrar ............000. 0 35 

— — Annað: 

3901 — — — Glertrefjaþynnur til framleiðslu á trefjaplasti ............. 0 

3902 —— — Tileinangrunar ...............0.00. 00. 0 
3903 —— — Vélaþéttingar og efni í þær .........0.....00..0 00. 0 

3909 —— — Annars ..........0.. 000. 35 
— Annars: 

9001 — — Björgunarbúnaður eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 
fjármálaráðuneytisins ..........0.)...0.0..... 0 

9002 — — Vélaþéttingar og efni í þær ...........0.0....0 0. 0 

9009 — — Afað ........0...0 00. 35 
7020 Aðrar vörur úr gleri: 

0001 — Netakúlur ................... 000. 2 
0009 — Annars ............. 70
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FLOKKUR XIV 

Náttúrlegar eða ræktaðar perlur, eðalsteinar eða hálfeðalsteinar, góðmálmar, málmar 

klæddir góðmálmi, og vörur úr þessum efnum; glysvarningur; mynt 

71. KAFLI 

Náttúrlegar eða ræktaðar perlur, eðalsteinar eða hálfeðalsteinar, góðmálmar, málmar 

klæddir góðmálmi, og vörur úr þessum efnum; glysvarningur; mynt 

Athugasemdir: 

1. Leiði ekki annað af a-lið 1. athugasemdar við flokk VI eða af öðrum ákvæðum hér á eftir skulu 

allar vörur teljast til þessa kafla sem að öllu eða nokkru leyti eru úr 

a. náttúrlegum eða ræktuðum perlum eða eðalsteinum eða hálfeðalsteinum (náttúrlegum, 
syntetískum eða endurgerðum), eða 

b. góðmálmi eða málmi klæddum góðmálmi. 
2. a. Nr. 7113, 7114 og 7115 taka ekki til vara ef óverulegur hluti þeirra er úr góðmálmi eða málmi 

klæddum góðmálmi, svo sem minni háttar búnaður eða skreytingar (t.d. stafamerki, hlífar og 
umgerðir), og á b-liður 1. athugasemdar hér á undan því ekki við um slíkar vörur 

b. Nr. 7116 tekur ekki til vara sem innihalda góðmálma eða málma klædda góðmálmi (nema sem 
óverulegan hluta). 

3. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Amalgöm góðmálma, eða hlaupkenndur góðmálmur (nr. 2843). 
b. Dauðhreinsað seymi til skurðlækninga, tannfyllingarefni eða aðrar vörur í 30. kafla. 

c. Vörur í 32. kafla (t.d. gljáefni). 
d. Handtöskur eða aðrar vörur í nr. 4202 eða vörur í nr. 4203. 
e. Vörur í nr. 4303 eða 4304. 
f. Vörur í flokki XI (spunaefni og spunavörur). 
g. Skófatnaður, höfuðfatnaður eða aðrar vörur í 64. eða 65. kafla. 
h. Regnhlífar, göngustafir eða aðrar vörur í 66. kafla 

ij. Slípivörur í nr. 6804 eða 6805 eða 82. kafla sem í er dust eða duft úr eðal- eða hálfeðalsteinum 
(náttúrlegum eða syntetískum); vörur í 82. kafla með vinnandi hluta úr eðalsteinum eða 
hálfeðalsteinum (náttúrlegum, syntetískum eða endurgerðum); vélbúnaður, vélræn tæki eða 

rafmagnsvörur, eða hlutar til þeirra, úr flokki XVI. Vörur og hlutar til þeirra, eingöngu úr 
eðalsteinum eða hálfeðalsteinum (náttúrlegum, syntetískum eða endurgerðum) skal þó flokka 
í þennan kafla, nema lausir, unnir safírar og demantar í hljóðnálar (nr. 8522). 

k. Vörur í 90., 91. eða 92. kafla (vísindatæki, úr og klukkur, hljóðfæri). 

1. Vopn eða hlutar til þeirra (93. kafli). 
m. Vörur sem 2. athugasemd við 95. kafla tekur til. 

n. Vörur í 96. kafla, þó ekki vörur í nr. 9601—-9606 eða 9615. 

o. Frumverk af höggmyndum eða myndastyttum (nr. 9703), safnmunir (nr. 9705) eða forngripir 

eldri en eitt hundrað ára (nr. 9706), þó ekki náttúrlegar eða ræktaðar perlur eða eðalsteinar 

eða hálfeðalsteinar. 

4. a. Sem góðmálmur telst silfur, gull og platína. 

b. Sem platína telst platína, irídíum, osmíum, palladíum, ródíum og rúþeníum. 

c. Sem eðalsteinar eða hálfeðalsteinar teljast ekki nein efni sem tilgreind eru í b-lið 2. 

athugasemdar við 96. kafla. 
5. Sérhvert blendi (þar með talið glæddar blöndur og málmsambönd) í þessum kafla sem inniheldur 

góðmálm telst góðmálmsblendi ef einhver einn góðmálmur er 2% eða meira af blendinu miðað 

við þunga. Blendi góðmálms skal flokka sem hér segir: 

a. Blendi sem inniheldur 2% eða meira af platínu miðað við þunga telst vera platínublendi. 
b. Blendi sem inniheldur 2% eða meira af gulli miðað við þunga, en enga platínu eða minna en 

2% af platínu miðað við þunga, telst vera gullblendi.
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c. Annað blendi sem inniheldur 2% eða meira af silfri miðað við þunga telst vera silfurblendi. 
6. Leiði ekki annað af orðalagi er með góðmálmi eða einhverjum tilteknum góðmálmi í tollskránni 

einnig átt við blendi sem farið er með sem blendi góðmálms eða tiltekins málms samkvæmt reglum 
5. athugasemdar hér að framan, en hvorki málma klædda góðmálmi né ódýra málma eða 
málmleysingja sem húðaðir eru eða plettaðir með góðmálmi. 

7. Hvarvetna í tollskránni er með orðasambandinu málmur klæddur góðmálmi átt við efni að 

meginstofni úr málmi sem lagður er góðmálmi á einni eða fleiri yfirborðshliðum með lóðun, 
brösun, logsuðu, heitvölsun eða svipuðum vélrænum aðferðum. Leiði ekki annað af orðalagi 

tekur orðasambandið einnig til ódýrra málma sem eru innlagðir góðmálmi. 
8. Sem skartgripir í nr. 7113 teljast: 

a. Smáhlutir til persónulegs skrauts (einnig settir eðalsteinum) (t.d. hringar, armbönd, hálsmen, 

brjóstnælur, eyrnalokkar, úrkeðjur, úrfestar, hengidó, bindisnælur, ermahnappar, brjóst- 

hnappar, trúartákn eða önnur tákn og tignarmerki). 

b. Hlutir til persónulegra nota sem menn bera almennt í vösum, handtöskum eða á sér (t.d. 
vindlingaveski, duftdósir, lyklahylki og pilludósir). 

9. Sem gull- eða silfursmíðavörur í nr. 7114 teljast hlutir eins og skreytingar, borðbúnaður, 

snyrtiáhöld, áhöld til reykinga og aðrir hlutir til heimilis-, skrifstofu- eða trúarlegra nota. 

10. Sem glysvarningur (imitation jewellery) í nr. 7117 teljast tilsvarandi hlutir og tilgreindir eru hér á 

undan í a-lið 8. athugasemdar (þó ekki hnappar eða aðrir hlutir í nr. 9606, hárgreiður, hárspennur 
eða þess háttar og hárnælur, í nr. 9615), enda séu þeir hvorki búnir náttúrlegum eða ræktuðum 

perlum, eðalsteinum eða hálfeðalsteinum (náttúrlegum, syntetískum eða endurgerðum), né 

góðmálmum eða málmi klæddum góðmálmi (nema þá sem plett eða sem óverulegan hluta). 
Athugasemdir við undirliði: 

1. Sem duft og duftform í undirliðum 7106.10, 7108.11, 7110.11, 7110.21, 7110.31 og 7110.41 telst 
vara sem 90% eða meira af miðað við þunga síast í gegnum sigti með 0,5 mm möskva. 

2. Þrátt fyrir ákvæði b-liðar 4. athugasemdar kaflans tekur hugtakið platína í undirliðum 7110.11 og 

7110.19 ekki til irídíum, osmíum, palladíum, rodíum eða rúteníum. 

3. Við flokkun blendis í undirliðum í nr. 7110 skal hvert einstakt blendi flokkað með þeim málmi, 

platínu, palladíum, rodíum, irídíum, osmíum eða rúteníum, sem mest er af miðað við þunga hvers 
einstaks þessara málma. 
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| Náttúrlegar eða ræktaðar perlur og eðalsteinar 

eða hálfeðalsteinar 

7101 Perlur, náttúrlegar eða ræktaðar, einnig unnar eða flokkaðar en 

ekki dregnar á þráð, uppsettar eða inngreyptar; óflokkaðar perlur, 

náttúrlegar eða ræktaðar, dregnar á þráð til bráðabirgða til að 

auðvelda flutning: 

1000 — Náttúrlegar perlur ..........%...00 0000 0 
— Ræktaðar perlur: 

2100 — — Óunnar ..........0..... 00. 0 

2200 —— Unnar ................ 00. 000 r 0 0 

7102 Demantar, einnig unnir, en ekki uppsettir eða inngreyptir: 

1000 — Óflokkaðir ..............0..0.. 0. 0 
— Til iðnaðar: 

2100 — — Óunnir eða aðeins sagaðir, klofnir eða brotnir .............. 0 

2900 —— Aðrir ..............00 00 0 

— Ekki til iðnaðar: 

3100 — — Óunnir eða aðeins sagaðir, klofnir eða brotnir .............. 0 

3900 —— Aðrir .............00.0 0 0
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7103 Eðalsteinar (þó ekki demantar) og hálfeðalsteinar, einnig unnir eða 

flokkaðir en ekki dregnir á streng, uppsettir eða inngreyptir; 

óflokkaðir eðalsteinar (þó ekki demantar) og hálfeðalsteinar, dregnir 

á þráð til bráðabirgða til að auðvelda flutning: 

1000 — Óunnir eða aðeins sagaðir eða grófformaðir .................. 0 
— Unnir á annan hátt: 

9100 — — Rúbín, safírogsmaragður .................0 00... 0 

9900 — — Aðrir ...........0.0 0 

7104 Syntetískir eða endurgerðir eðalsteinar eða hálfeðalsteinar, einnig 

unnir eða flokkaðir en ekki dregnir á þráð, uppsettir eða inn- 

greyptir; óflokkaðir syntetískir eða endurgerðir eðalsteinar eða 

hálfeðalsteinar, dregnir á þráð til bráðabirgða til að auðvelda 

flutning: 

1000 — Þrýstirafkvarts ...........00.00...0 0. 0 

2000 — Aðrir, Óunnir eða aðeins sagaðir eða grófformaðir ............. 0 

9000 0 — Aðrir ..........0. 0 

7105 Dust og duft náttúrlegra eða tilbúinna eðalsteina eða hálfeðalsteina: 

1000 — Demanta ...........0.0.20 002 

9000 — Annarra .............0. 0 0 

ll Góðmálmar og málmar klæddir góðmálmi 

7106 Silfur (þar með talið silfur húðað eða plettað með gulli eða platínu), 

óunnið eða hálfunnið, eða í duftformi: 

1000 — Dúft 20.00.0000 0 

— Annað: 

9100 — — Óunið ........0..0 200 0 

9200 — — Hálfumnið ...........0..2 00. 0 

7107 0000 Ódýr málmur klæddur silfri, ekki frekar unninn en hálfunninn ..... 0 

7108 Gull (þar með talið gull húðað eða plettað með platínu) óunnið eða 

hálfunnið, eða í duftformi: 

— Ekki til myntsláttu: 

1100 = — Dúft........... 00 

1200 — — Annað óunnið form ............00 0000. 0 

— — Annað hálfunnið form: 

1301 — —- — Gullstengur ...............0000 00 0 

1309 ——— Annars ..........00. 0 0 

2000 — Tilmyntsláttu ............0.00.. 00 0 

7109 0000 Ódýr málmur eða silfur, klætt gulli, ekki frekar unnið en hálfunnið 0 

7110 Platína, óunnin eða hálfunnin, eða í duftformi: 

— Platína: 

1100 — — Óunnin eða í duftformi .............0...0.. 0. 0 

1900 — — Önnur .....0..00.0 0 0 
— Palladíum: 

2100 — — Óunnið eða í duftformi ..........0....... 0. 
2900 — — Anfað .........0.02 00 0 

— Rodíum: 

3100 — — Óunnið eða í duftformi ...........0....00.. (
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3900 —— Annað ........0..20.220 0 0 

— Irídíum, osmíum og rúteníum: 

4100 — — Óunnið eða í duftformi .................. 0... 0 

4900 — — Annað .........%. 0000 0 

7111 0000 Ódýrir málmar, silfur eða gull, klætt platínu, ekki frekar unnið en 

hálfummið ..................0. 00. 0 

7112 Úrgangur og rusl góðmálma eða málms klæddum góðmálmi: 

1000 — Úr gulli, þar með talinn málmur klæddur gulli að undanskildu 
uppsópi sem inniheldur aðra góðmálma ...................... 0 

2000 — Úr platínu, þar með talinn málmur klæddur platínu, að undan- 

skildu uppsópi sem inniheldur aðra góðmálma ................ 0 
9000 — Annað .......0000000 0. 15 ð 

ll Skartgripir, qull- og silfursmíðavörur 

og aðrar vörur 

7113 Skartgripir og hlutar til þeirra, úr góðmálmi eða málmi klæddum 

góðmálmi: 

— Úr góðmálmi, einnig húðað eða plettað eða klætt góðmálmi: 
1100 — — Úr silfri, einnig húðað eða plettað eða klætt öðrum góðmálmi 15 0 

1900 — — Úr öðrum góðmálmi, einnig húðað eða plettað eða klætt 

gÓðÖMÁáLmIi ...........0..0 000 15 0 

2000 — Úr ódýrum málmi klæddum góðmálmi ....................... 15 0 
7114 Gull- eða silfursmíðavörur og hlutar til þeirra, úr góðmálmi eða 

málmi klæddum góðmálmi: 

— Úr góðmálmi einnig húðað eða plettað eða klætt góðmálmi: 
- — Úr silfri, einnig húðað eða plettað eða klætt öðrum góðmálmi: 

1101 — -— — Hnífar, gafflar, skeiðaro.þ.h. ........0.0...0000 00... 60 
1109 -—-— Annað...........0000 0000 60 

—- — Úr öðrum góðmálmi, einnig húðað eða plettað eða klætt 

góðmálmi: 
1901 — — — Hnífar, gafflar, o.þ.h. ............ 0000... 60 

1909 —— — Annað ........0.0..22 00 60 

— Úr ódýrum málmi klæddum góðmálmi: 

2001 — — — Hnífar, gafflar, skeiðaro.þ.h. ..............0..00........ 60 
2009 ——- — Annað ...........%%. 020 60 

7115 Aðrar vörur úr góðmálmi eða málmi klæddum góðmálmi: 

1000 — Hvatar í formi vírdúks eða grindar, úr platínu ................. 0 

— Annars: 

9001 — — Tiltækninota ............... 0002. 0 

9002 — — Silfurkeðjur í metramáli ..............0.0.00. 000... 15 0 

9009 — — Anfað .............00.2 60 

7116 Vörur úr náttúrlegum eða ræktuðum perlum, eðalsíeinum eða 

hálfeðalsteinum (náttúrlegum, syntetískum eða endurgerðum): 

1000 — Úr náttúrlegum eða ræktuðum perlum ...........0............ 60 

2000 — Úr eðalsteinum eða hálfeðalsteinum (náttúrlegum, syntetískum 
eða endurgerðum) ............... 0000 60
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7117 Glysvarningur: 

— Úr ódýrum málmi, einnig húðaður eða plettaður góðmálmi: 

1100 — — Ermahnappar og flibbahnappar ...............0..00.0. 60 

— — Annar: 

1901 ——-— Barmmerki ............0..00002nn 15 (0) 

1909 ——— Annars .............0. 000 15 0 

— Annar: 

9011 —— Úrplasti .......0..0..0.00 00. 15 0 
9012 — — Úrtré ......00.......... 22 0 
9013 — — Úrsteini og öðrum áþekkum efnum ....................... 80 

9014 — — Úrbrenndumleir ...............000 0000. 22 0 
9015 — — Úrgleri ..............0.0 000. 80 
9016 — — Úrnr.9601 ........00... 0000 80 
9017 — — Úrnr.9602 ............... 00 80 
9018 —-— Úrgipsi ......00..0.0.0.00. 00. 80 
9019 — — Erma ogflibbahnappar úr öðru efni en málmi ............... 60 
9020 — — Barmmerki .............. 0000 0 0 15 0 

9090 — — Annars ..........0.0 nn 15 0 

7118 Mynt: 

1000 — Mynt (þó ekki gullmynt), ekki gjaldgeng ..................... 0 
9000 — Önnur ........00 0
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FLOKKUR XV 

Ódýrir málmar og vörur úr ódýrum málmi 
Athugasemdir: 

1. Til þessa flokks telst ekki: 

a. Unnin málning, blek eða aðrar vörur að meginstofni úr málmflögum eða dufti (nr. 3207—-3210, 
3212, 3213 eða 3215). 

b. Ferró-ceríum eða annað kveikiblendi (nr. 3606). 

c. Höfuðfatnaður eða hlutar til hans í nr. 6506 eða 6507. 
d. Regnhlífagrindur eða aðrar vörur í nr. 6603. 

e. Vörur í 71. kafla (t.d. góðmálmsblendi, ódýr málmur klæddur góðmálmi, glysvarningur). 
f. Vörur í flokki XVI (vélbúnaður, vélræn tæki og rafmagnsvörur). 
g. Samsettar brautir fyrir járnbrautir eða sporbrautir (nr. 8608) eða aðrar vörur í flokki XVII 

(ökutæki, skip og bátar, flugvélar). 
h. Tæki eða tækjabúnaður í flokki XVIII, þar með taldar klukku- og úrfjaðrir. 

ij. Blýhögl í skotfæri (nr. 9306) eða aðrar vörur í flokki XIX (vopn og skotfæri). 
k. Vörur í 94. kafla (t.d. húsgögn, rúmbotnar, lampar og ljósabúnaður, ljósaskilti, forsmíðaðar 

byggingar). 
Il. Vörur í 95. kafla (t.d. leikföng, leikspil, íþróttabúnaður). 
m. Handsíur, hnappar, pennar, blýantshöld, pennaoddar eða aðrar vörur í 96. kafla (ýmsar 

framleiðsluvörur). 
n. Vörur í 97. kafla (t.d. listaverk). 

2. Hvarvetna í tollskránni er með hlutum til almennra nota átt við: 
a. Vörur í nr. 7307, 7312, 7315, 7317 eða 7318 og áþekkar vörur úr öðrum ódýrum málmi. 

b. Fjaðrir og fjaðrablöð, úr ódýrum málmi, þó ekki klukku- eða úrfjaðrir (nr. 9114). 
c. Vörur í nr. 8301, 8302, 8308, 8310 og ramma og spegla, úr ódýrum málmi, í nr. 8306. 

Með hlutum til vara í kafla 73.—76. og 78.—82. kafla (þó ekki í nr. 7315) er ekki átt við hluta til 

almennra nota, eins og þeir eru skýrgreindir hér á undan. 
Vörur í 82. eða 83. kafla teljast ekki til 72—76. og 78.—82. kafla nema annað leiði af 

undanfarandi málsgrein og 1. athugasemd við 83. kafla. 
3. Flokkun blendis (þó ekki járnblendis og koparforblendis eins og þau eru skýrgreind í 72. og 74. 

kafla): 

a. Blendi úr ódýrum málmum flokkast eftir þeim málmi sem mest er af í blendinu miðað við 

þunga hvers málms. 

b. Blendi samsett úr ódýrum málmum, sem teljast til þessa flokks og úr efnum sem teljast ekki til 

þessa flokks, flokkast eins og blendi úr ódýrum málmum sem teljast til þessa flokks, ef 

heildarþyngd hinna ódýru málma er jafnmikil eða meiri en heildarþyngd annarra efna. 
c. Sem blendi í þessum flokki teljast einnig glæddar blöndur úr málmdufti, ósamleitar blöndur 

fengnar með bræðslu (þó ekki keramíkmelmi) og málmsambönd. 
4. Leiði ekki annað af orðalagi er með ódýrum málmi í tollskránni einnig átt við blendi sem 

samkvæmt 3. athugasemd hér að ofan skulu flokkast sem blendi viðkomandi málms. 

5. Flokkun vara úr samsettum efnum: 

Leiði ekki annað af orðalagi vöruliða skulu vörur úr ódýrum málmi (þar með taldar vörur úr 
efnisblöndum sem teljast vörur úr ódýrum málmi samkvæmt túlkunarreglum tollskrárinnar) sem 

eru úr tveimur eða fleiri ódýrum málmum flokkast eftir þeim málmi sem mest er af í vörunni 
miðað við þunga. 

Við framkvæmd þessarar reglu skal litið á 

a. járn og stál eða mismunandi tegundir járns eða stáls sem einn og sama málm, 

b. blendi sem eingöngu gert úr þeim málmi sem það telst vera blendi af samkvæmt 3. 
athugasemd, og 

c. keramíkmelmi í nr. 8113 sem einstakan ódýran málm. 
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6. Í þessum flokki hafa eftirfarandi hugtök þá merkingu sem þeim er hér með gefin: 

a. Úrgangur og rusl: 
Málmúrgangur og málmrusl sem stafar frá framleiðslu eða vélvinnslu málma, og vörur úr 

málmi ónothætar vegna niðurrifs, niðurskurðar, slits eða af öðrum ástæðum. 

b. Duft: 
Vörur sem 90% eða meira af miðað við þunga síast í gegnum sigti með 1 mm möskva. 

72. KAFLI 
Járn og stál 

Athugasemdir: 
1. Í þessum kafla og, að því er varðar d-, e- og f- athugasemd hafa eftirfarandi hugtök þá merkingu 

hvarvetna í tollskránni sem þeim er hér með gefin: 

a. Hrájárn: 

Járnkolefnisblendi sem ekki er mótanlegt að gagni, í er meira en 2% af kolefni miðað við 

þunga og má innihalda eitt eða fleiri eftirtalinna frumefna innan neðangreindra marka: 

— Ekki meira en 10% af krómi, 

— ekki meira en 6% af mangan, 

— ekki meira en 3% af fosfór, 

— ekki meira en 8% af kísil, 
— ekki meira en 10% samtals af öðrum frumefnum. 

b. Spegiljárn: 
Járnkolefnisblendi sem í er meira en 6% en ekki meira en 30% af mangan miðað við þunga og 

svara að öðru leyti til lýsingar í a-lið hér að framan. 

c. Járnblendi: 

Blendi í grófsteypustvkkjum, blokkum, klumpum eða áþekkum frumgerðum, formað við 

endurtekna steypu og einnig sem grjón eða duft, einnig kekkjað, sem venjulega er notað til 

íblöndunar við framleiðslu annars blendis eða sem afoxari, brennisteinseyðir eða til áþekkra 

nota við vinnslu á járni og er almennt ekki mótanlegt að gagni, í er 4% eða meira af frumefninu 

járn miðað við þunga og eitt eða fleiri eftirtalinna frumefna: 
— Meira en 10% af krómi, 

— meira en 30% af mangan, 
— meira en 3% af fosfór, 

— meira en 8% af kísil, 

— meira en 10% samtals af öðrum frumefnum, að kolefni undanskildu, þó ekki meira en 10% 

af eir. 

d. Stál: 
Járnefni, þó ekki efni í nr. 7203, sem (að undanskildum vissum tegundum framleiddum í 

steypuformi) er mótanlegt að gagni og í er minna en 2% af kolefni miðað við þunga. Hærra 

hlutfall kolefnis má þó vera í krómstáli. 

e. Ryðfrítt stál: 

Stálblendi sem í er 1,2% eða minna af kolefni miðað við þunga og 10,5% eða meira af krómi, 

með eða án annarra frumefna. 

f. Annað stálblendi: 
Stál sem ekki svarar til skilgreiningarinnar á ryðfríu stáli og í er miðað við þunga eitt eða fleiri 

eftirtalinna frumefna í gefnu hlutfalli: 
— 0,3% eða meira af áli, 

— 0,0008% eða meira af bóron, 

— 0,3% eða meira af krómi, 

— 0,3% eða meira af kóbalt, 

— 0,4% eða meira af kopar, 

— 0,4% eða meira af blýi,
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— 1,65% eða meira af mangan, 
— 0,08% eða meira af mólybden, 
— 0,3% eða meira af nikkli, 

— 0,06% eða meira af níobíum, 

— 0,6% eða meira af kísil, 

— 0,05% eða meira af títan, 

— 0,3% eða meira af tungsten (wolfram), 

— 0,1% eða meira af vanadíum, 

— 0,05% eða meira af sirkoni, 

— 0,1% eða meira af einstökum öðrum frumefnum (þó ekki brennisteini, fosfór, kolefni og 

köfnunarefni). 

. Úrgangssteypuhleifar úr járni eða stáli, til endurbræðslu: 

Vörur sem eru grófsteyptar í hleifa án mötunarhausa eða hitatoppa, eða sem hrájárn, hafa 

augljósa yfirborðsgalla og svara ekki til efnafræðilegrar samsetningar hrájárns, spegiljárns eða 
járnblendis. 

- Völur (granules): 
Vörur sem minna en 90% af miðað við þunga síast í gegnum sigti með 1 mm möskva og sem 

90% eða meira af miðað við þunga síast í gegnum sigti með 5 mm möskva. 

. Hálfunnar vörur: 

Síferilssteyptar óholar vörur, einnig forheitvalsaðar. 
Aðrar óholar vörur sem ekki hafa verið frekar unnar en forheitvalsaðar eða gróflega formaðar, 
með smíði, þar með talið efni í prófíla. 
Vörur þessar eru ekki í vafningum. 

. Flatvalsaðar vörur: 

Valsaðar óholar vörur með rétthyrndum þverskurði (þó ekki ferningar) sem svara ekki til 

skýrgreiningarinnar í ij- lið að framan og eru að lögun sem: 
— marglaga vafningar, eða 
— lengjur sem eru að minnsta kosti tífaldar að breidd miðað við þykkt ef þykktin er minni en 

4,75 mm, eða meira en 150 mm að breidd og að minnsta kosti tvöföld þykktin ef þykktin er 

4,75 mm eða meira. 

Til flatvalsaðra vara teljast vörur með upphleyptu mynstri sem myndast hefur beint við 

völsun (t.d. grópum, gárum, ferhyrningum, dropum, tökkum, skífum) og vörur sem hafa verið 
gataðar, báraðar eða fágaðar, að því tilskildu að þær hafi ekki við það tekið á sig mynd vöru 

eða framleiðslu í öðrum vöruliðum. 
Flatvalsaðar vörur af hvaða stærð sem er, sem ekki eru rétthyrndar eða ferningar, skulu 

flokkaðar sem vörur 600 mm að breidd eða meira, að því tilskildu að þær hafi ekki tekið á sig 

mynd vöru eða framleiðslu í öðrum vöruliðum. 
-„ Teinar og stengur, heitvalsað, í óreglulega undnum vafningum: 

Heitvalsaðar óholar vörur í óreglulega undnum vafningum í þverskurð að lögun sem hringir, 
snið úr hring, ávalar, rétthyrningur (þar með talinn ferningur), þríhyrningur eða annar 
bogalaga fjölhliðungur. Þessar vörur geta verið með dældum, gárum, grópum eða öðrum 

misfellum sem orðið hafa við völsunina (steypustyrktarteinar og -stengur). 

.„ Aðrir teinar og stengur: 

Vörur sem svara ekki til neinnar af skýrgreiningunum í ij-, k- eða I-liðum að framan eða til 
skýrgreiningarinnar á vír, eru óholar, og í þverskurð á alla lengd sína að lögun sem hringur, 

snið úr hring, ávalar, rétthyrningur (þar með talinn ferningur) þríhyrningur eða annar 

bogalaga marghliðungur. Þessar vörur geta verið með: 

— dældum, gárum, grópum eða öðrum misfellum sem orðið hafa við völsunina (steypustyrkt- 
arteinar og -stengur), 

— vindingi eftir völsun. 

. Prófílar: 

Óholar vörur sem ekki eru í þverskurð á alla lengd sína eins og kveðið er á um í skýrgreiningum 

í ij-, k-, |-, eða m-liðum hér að framan eða skýrgreiningu á vír. 

72. kafli tekur ekki til vara í nr. 7301 eða 7302.
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2. 

2. 

o. Vír: 
Kaldmótaðar vörur í vafningum, óholar og eins að lögun alla lengd sína og svara ekki til 

skýrgreiningarinnar á flatvölsuðum vörum. 

p. Holir borteinar og -stengur: 

Holir teinar og stengur með hvers konar þverskurði, hæfir fyrir bora, að mesta ytra þvermáli 
meira en 15 mm en ekki meira en 52 mm, og mesta innra þvermáli ekki meira en helmingur af 

mesta ytra þvermáli. Holir teinar og stengur úr járni eða stáli sem svara ekki til þessarar 

skýrgreiningar skulu flokkaðar í nr. 7304. 

Járnmálmar klæddir öðrum járnmálmum skulu flokkaðir eftir þeim járnmálmi sem mest er af 

miðað við þunga. 

Járn eða stál sem fengið er með rafgreiningu, þrýstisteypu eða glæðingu skal flokkað, með tilliti til 

forms, samsetningar og útlits, í vöruliði þessa kafla sem taka til áþekkra heitvalsaðra vara. 

Athugasemdir við undirliði: 
1. Í þessum kafla hafa eftirfarandi hugtök þá merkingu sem þeim er hér með gefin: 

a. Hrájárnsblendi: 
Hrájárn sem inniheldur miðað við þunga, aðskilin eða saman: 

— meira en 0,2% af krómi, 

— meira en 0,3% af kopar, 

— meira en 0,3% af nikkli, 

— meira en 0,1% af einhverju eftirtalinna frumefna: Áli, mólybden, títaníum, wolfram, 

vanadíum. 

b. Óblendið frískurðarstál: 
Óblendið stál sem inniheldur miðað við þunga eitt eða fleiri eftirtalinna frumefna í tilgreindu 

hlutfalli: 

— 0,08% eða meira af brennisteini, 

— 0,1% eða meira af blýi, 

— meira en 0,05% af seleníum, 

— meira en 0,01% af telluríum, 

— meira en 0,05% af bismút. 

c. Kísilrafstál: 
Stálblendi sem inniheldur miðað við þunga a.m.k. 0,65% en ekki meira en 6% af kísil og ekki 
meira en 0,08% af kolefni. Það má einnig innihalda miðað við þunga 1% eða minna af áli, en 

engin önnur frumefni í því hlutfalli að það gæfi stálinu einkenni annars stálblendis. 

d. Háhraðastál: 
Stálblendi, einnig með öðrum frumefnum, sem inniheldur að minnsta kosti frumefnin þrjú: 

mólybden, tungsten og vanadíum að sameiginlegum þunga 7% eða meira, 0,6% eða meira af 

kolefni og 3—6% af krómi. 
e. Kísilmanganstál: 

Stálblendi sem inniheldur miðað við þunga: 

— 0,35% eða meira en ekki meira en 0,7% af kolefni, 

— 0,5% eða meira en ekki meira en 1,2% af mangan, og 

— 0.6% eða meira en ekki meira en 2,3% af kísil, en inniheldur ekkert annað frumefni í því 

hlutfalli að það gæfi stálinu einkenni annars stálblendis. 
. Við flokkun járnblendis í undirliði við nr. 7202 skal eftirfarandi regla gilda: 
Járnblendi telst tvíþætt og flokkast í viðkomandi undirlið (ef til er), ef aðeins eitt af frumefnum 

blendisins fer yfir lágmarks hundraðshlutann sem tilgreindur er í c-lið 1. athugasemdar við 

kaflann; með líkum hætti telst það eftir atvikum þríþætt eða fjórþætt ef tvö eða þrjú frumefni 

blendisins fara yfir lágmarks hundraðshlutann. 
Þegar þessari reglu er beitt verða hin ótilgreindu önnur frumefni sem vísað er til í c-lið Í. 

athugasemdar við kaflann hvert um sig að fara fram úr 10% miðað við þunga.
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| Efni í frumgerð; vörur sem völur eða duft 

7201 Hrájárn og spegiljárn í grófsteypustykkjum, blokkum eða öðrum 

frumgerðum: 

1000 — Óblendið hrájárn sem inniheldur 0,5% af fosfór eða minna miðað 
við þunga .........0.....0 0000. 0 

2000 — Óblendið hrájárn sem inniheldur meira en 0,5% af fosfór miðað 

við þunga ..........0.....0000 00. 0 

3000 — Hrájárnsblendi..................0..0.. 00 0 

4000 — Spegiljárn .................0.. 0. 0 
7202 Járnblendi: 

— Manganjárn: 
1100 — — Sem inniheldur meira en 2% af kolefni miðað við þunga ...... 0 
1900 —— Annað ...........0... 0000. 0 

— Kísiljárn: 

2100 — — Seminniheldur meira en 55% af kísil miðað við þunga ....... 0 
2900 — — Afað ............0.00 0 0 
3000 — Mangankísiljárn ...................... 0... 0 

— Krómjárn: 

4100 — — Seminniheldur meira en 4% af kolefni miðað við þunga ...... 0 
4900 — — Afffað .......0...0..0 000 0 
5000 — Krómkísiljárn .....................0.. 0. 0 
6000 — Nikkiljárn .................0. 0 0 
7000 — Mólybdenjárn ................. 00... 0 
8000 — Tungstenjárn og tungstenkísiljárn ........................... 0 

— Annað: “ 

9100 — — Títanjárn ogtítankísiljárn .............0...00...0....... 0 
9200 —— Vanadíumjárn .................... 00... 0 
9300 — — Níobíumjárn .............0....0... 0. 0 

9900 —— Annars ...........0..0 0 0 

1203 Járnvörur fengnar með beinni vinnslu járngrýtis og annarra frauð- 

kenndra járnvara, í klumpum, kögglum eða áþekku formi; járn sem 

er minnst 99% að hreinleika miðað við þunga, í klumpum, kögglum 

eða áþekku formi: 

1000 — Járnvörur fengnar með beinni vinnslu járngrýtis ............... 0 

9000 — Annað .........0.%..000. 0. 0 
7204 Járnúrgangur og járnrusl; úrgangs steypuhleifar úr járni eða stáli til 

endurbræðslu: 

1000 — Úrgangur ogrusl úr steypujárni ..................0.... 0 
— Úrgangur og rusl úr stálblendi: 

2100 — — Úrryðfríustáli .................... 0. 0 

2900 — — Anfað ............0.0 000 0 
3000 — Úrgangur og rusl úr tinuðu járni eða stáli ..................... 0 

— Annar úrgangur og rusl: 

4100 — — Spænir, flísar, fræs, sag, rasp, afskurður og afhögg, einnig í 

böggum ..............0000 0 0 
4900 — — Annars ...........0.0. 0 0 
5000 — Hleifarusl til endurbræðslu .................0....0.0 0000... 0
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7205 Völur og duft, úr hrájárni, spegiljárni, járni eða stáli: 

1000 — Völur ..........0..00 000 0 

— Duft: 

2100 — — Úrstálblendi ..............0.00. 0000 r nr 0 

2900 —— Annað .........0.000000 nn 0 

lí Járn og óblendið stál 

7206 Járn og óblendið stál í hleifum eða öðrum frumgerðum (þó ekki járn í 

nr. 7203): 

1000 — Hleifar...............0 0000 0 
9000 — Annað ..........00.. 00 0 

1207 Hálfunnar vörur úr járni eða óblendnu stáli: 

— Sem innihalda minna en 0,25% af kolefni miðað við þunga: 
1100 — — Rétthyrndar (þ.m.t. ferningar), að breidd minna en tvisvar 

sinnum þykktin ..............00 0000 nn nan 

1200 — — Aðrar, rétthyrndar (þó ekki ferningar) ..................... 0 

1900 —— Aðrar ........00..00.n 0 

2000 — Seminnihalda 0,25% eða meira af kolefni miðað við þunga ..... 0 

7208 Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, 600 mm að breidd eða 

meira, heitvalsaðar, ekki klæddar, plettaðar eða húðaðar: 

— Í vafningum, ekki frekar unnar en heitvalsaðar, minna en 3 mm 
að þykkt og með lágmarks bræðslumark við 275 MPa eða 3 mm 

eða meira að þykkt og með lágmarks bræðslumark við 355 MPa: 
1100 — — Meira en l0 mm að þykkt ........00%.000 00. n nn 

1200 — — 4,75 mm eða meira að þykkt en ekki meira en 10mm ........ 0 

1300 — — 3 mm eða meira að þykkt en minna en 4, 75 mm ............. 0 

1400 — — Minnaen3mmað þykkt .........002.0000 000 n nn 0 

— Aðrar, í vafningum, þó ekki frekar unnar en heitvalsaðar: 

2100 — — Meira en 10 mm að þykkt ..........00%.0 0000 0 

2200 — — 4,75 mm eða meira að þykkt en ekki meira en lÖmm ........ 0 

2300 — — 3 mm eða meira að þykkt en minna en 4,75mm ............. 0 
2400 — — Minnaen3mmað þykkt .........00%..0 0000 n nn 0 

— Ekki í vafningum, ekki frekar unnar en heitvalsaðar, minna en 3 

mm að þykkt og með lágmarks bræðslumark við 275 MPa eða 3 

mm eða meira að þykkt og með lágmarks bræðslumark við 355 

MPa: 

3100 — — Valsaðar á fjórum hliðum eða í lokuðu kassamáti, 1250 mm eða 

minna að breidd og ekki minna en 4 mm að þykkt, án 

upphleypts mynsturs .......2.20..0..00 nr 0 

3200 — — Aðrar, meira en l0 mm að þykkt ..........0... 0000... 0 

3300 — — Aðrar, 4,75 mm að þykkt eða meira en ekki meira en 10 mm .. 0 

3400 — — Aðrar, 3 mm að þykkt eða meira en minna en 4,75mm ....... 0 

3500 — — Aðrar, minna en 3 mm að þykkt ........0.%..0 000. 0... 0 

— Aðrar, ekki í vafningum, ekki frekar unnar en heitvalsaðar: 

4100 — — Valsaðar á fjórum hliðum eða í lokuðu kassamáti, 1250 mm að 
breidd eða minna og ekki minna en 4 mm að þykkt, án 

upphleypts mynsturs .........%%.0.0 0. 0 

4200 — — Aðrar, meira en 10 mm að þykkt ........00..000 000... 0 

4300 — — Aðrar, 4,75 mm eða meira að þykkt en ekki meira en 10 mm .. 0
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4400 — — Aðrar, 3 mm eða meira að þykkt en minna en4,75mm ....... 0 

4500 — — Aðrar, minna en3 mm að þykkt ............0.0..0000000. 0 
— Aðrar: 

9001 — — Báraðar plötur þó ekki úr kolefnisríku stáli ................. 0 
9009 — — Annars ........0..000. 0 0 

7209 Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, 600 mm eða meira að 

breidd, kaldvalsaðar (kaldunnar), ekki klæddar, plettaðar eða 
húðaðar : 

- Í vafningum, ekki frekar unnar en kaldvalsaðar (kaldunnar), 

minna en 3 mm að þykkt með lágmarks bræðslumark við 275 

MPa eða 3 mm eða meira að þykkt og með lágmarks bræðslu- 
mark 355 MPa: 

1100 — — 3mm eða meira að þykkt .........0.0...000. 00... 0 
1200 — — Meira en 1 mm að þykkten minnaen3mm ................. 0 
1300 — — 0,5 mm eða meira að þykkt en ekki meiraenlmm .......... 0 

1400 — — Minnaen0,5mm að þykkt ......0...0....0... 0000 0 

— Aðrar, í vafningum, ekki frekar unnar en kaldvalsaðar (kald- 
unnar): 

2100 — — 3mm eða meira að þykkt .............0).. 0000... 0 
2200 — — Meira en 1 mm að þykkt enminnaen3mm ................. 0 
2300 — — 0,5 mm eða meira að þykkt en ekki meiraenimm .......... 0 

2400 — — Minna en0,5mmað þykkt .........0..0...0.. 0000... 0 
— Ekki í vafningum, ekki frekar unnar en kaldvalsaðar (kaldunnar), 

minna en 3 mm að þykkt með lágmarks bræðslumark við 275 
MPa eða 3 mm eða meira að þykkt og með lágmarks bræðslu- 

mark við 355 MPa: 

3100 — — 3mm eða meira að þykkt ..........0....00.. 00... 0 
3200 — — Meira en 1 mm að þykktenminnaen3mm................. 0 
3300 — — 0,5 mm eða meira að þykkt en ekki meiraenlmm .......... 0 

3400 — — Minna en0,Smm að þykkt ........0....0... 000... 0 

— Aðrar, ekki í vafningum, ekki frekar unnar en kaldvalsaðar 

(kaldunnar): 

4100 — — 3mm eða meira að þykkt ............0.0000 00. 0 

4200 — — Meira en 1 mm að þykkt en minna en3mm................. 0 
4300 — — 0,5 mm eða meira að þykkt en ekki meiraenl1mm .......... 0 

4400 — — Minnaen0,Smm að þykkt ..............0... 0000. 0 
— Aðrar: 

9001 — — Báraðar plötur, þó ekki úr kolefnisríkustáli ................ 0 

9009 — — Annars ...........0.00 0000 0 
7210 Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, 600 mm eða meira að 

breidd, klæddar, plettaðar eða húðaðar: 

— Plettaðar eða húðaðar tini: 

1100 — — 0,5 mm eða meira að þykkt .............0..00.0 000 0 

1200 — — Minna en0,5mm að þykkt ...........0.000..00 0000. 0 

— Plettaðar eða húðaðar blýi, þar með talið blendiplett (terne- 
plate): 

2001 — — Báraðar plötur, þó ekki úr kolefnisríkustáli ................ 0 
2009 — — Aðfar ........0..00. 0 0 

— Rafplettaðar eða rafhúðaðar með sinki: 

— — Úr stáli minna en 3 mm að þykkt og með lágmarks bræðslu- 

mark við 275 MPa eða 3 mm eða meira að þykkt og með 

lágmarks bræðslumark við 355 MPa:
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3101 — — — Báraðar plötur, þó ekki úr kolefnisríkustáli .............. 0 

3109 —— — Aðrar ..........0.00000n nn 0 

— — Aðrar: 

3001 — — — Báraðar plötur, þó ekki úr kolefnisríkustáli .............. 0 

3909 —-—-— ANNAFS .........0. 0000 0 

— Plettaðar eða húðaðar sinki á annan hátt: 

— — Báraðar: 

4101 — — — Plötur, þó ekki úr kolefnisríku stáli ...................... 0 

4109 ——— Aðrar ..........00000 022 0 

4900 — — Aðrar .........0..00 0000. 0 

— Plettaðar eða húðaðar með kromoxíði eða með krómi og 

krómoxíði: 

5001 — — Báraðar plötur, þó ekki úr kolefnisríku stáli ................ 0 

5009 —— Aðrar ..........0.2 0000 0 

— Plettaðar eða húðaðar með áli: 

6001 — — Báraðar plötur, þó ekki úr kolefnisríku stáli ................ 0 

6009 —— Aðrar ...........00.. nn 0 

— Málaðar, lakkaðar eða plasthúðaðar: 

7001 — — Báraðar plötur, þó ekki úr kolefnisríku stáli ................ 0 

7009 —— Aðrar .............20. 000 0 

9000 — Aðrar .........00000 00 0 

7211 Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, minna en 600 mm að 

breidd, ekki klæddar, plettaðar eða húðaðar: 

— Ekki frekar unnar en heitvalsaðar, minna en 3 mm að þykkt og 

með lágmarks bræðslumark við 275 MPa eða 3 mm eða meira að 

þykkt og með lágmarks bræðslumark við 355 MPa: 

1100 — — Valsaðar á fjórum hliðum eða í lokuðu kassamáti, meira en 150 

mm að breidd og ekki minna en 4 mm að þykkt, ekki í 

vafningum og án upphleypts mynsturs ........00.00000000.. 0 

1200 — — Aðrar, 4,75 mm að þykkt eða meira .........00.00.0...00.. 0 

1900 — — Aðrar .........200.0nnnn rr 0 

— Aðrar, ekki frekar unnar en heitvalsaðar: 

2100 — — Valsaðar á fjórum hliðum eða í lokuðu kassamáti, 150 mm eða 

meira að breidd og minna en 4 mm að þykkt, ekki í vafningum 

og án upphleypts mynsturs .....2...0..0 0 nr nn 0 

2200 — — Aðrar, 4,75 mm eða meira að þykkt ...........0000000000.. 0 

2900 —— AnNArS ........00.00 ns sn 0 

3000 — Ekki frekar unnar en kaldvalsaðar (kaldunnar), minna en 3 mm 

að þykkt og með lágmarks bræðslumark við 275 MPa eða 3 mm 

eða meira að þykkt og með lágmarks bræðslumark við 355 MPa 0 

— Aðrar, ekki frekar unnar en kaldvalsaðar (kaldunnar): 

4100 — — Seminnihalda minna en 0,25% af kolefni miðað við þunga .... 0 

4900 — — Annars ..........0 00. 0 

9000 — Aðrar ..........00... 00 0 

7212 Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, minna en 600 mm að 

breidd, klæddar, plettaðar eða húðaðar: 

1000 — Plettaðar eða húðaðar með tini .........0.0.000000 0000... 0 

— Rafplettaðar eða rafhúðaðar með sinki: 

— — Úr stáli sem er minna en 3 mm að þykkt og hefur lágmarks 

bræðslumark við 275 MPa eða 3 mm eða meira að þykkt og 

með lágmarks bræðslumark við 355 MPa:
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2101 

2109 

2901 

2909 

3001 

3009 

4001 

4009 

5001 

5009 

6001 

6009 

1001 
1002 
1003 
1009 

2001 
2002 
2003 
2009 

3101 

3102 

3103 

3109 

3901 

3902 

3909 

4101 

4102 

Teinar og stengur, heitvalsað, í óreglulega undnum vafningum, úr 

-—- Báraðar plötur, meira en 500 mm að breidd en minna en 600 

— — Aðrar .........00.000 00 

— Aðrar: 

— — Báraðar plötur, meira en 500 mm að breidd en minna en 600 

MM 0. 

— — ARNNAFS .........0.2 00 

Plettaðar eða húðaðar með sinki á annan hátt: 

— Báraðar plötur, meira en 500 mm að breidd en minna en 600 

MM 0. 

— Aðrar ............. 00. 

Málaðar, lakkaðar eða plasthúðaðar: 

— Báraðar plötur, meira en 500 mm að breidd en minna en 600 

Plettaðar eða húðaðar á annan hátt: 

— Báraðar plötur, meira en 500 mm að breidd en minna en 600 

Klæddar: 

— Báraðar plötur, meira en 500 mm að breidd en minna en 600 

járni eða óblendnu stáli: 

— Með dældum, gárum, grópum eða öðrum misfellum sem orðið 

hafa við völsunina: 
— Vírstengur, yfir 6 mm að gildleika ......................... 
— Steypustyrktarjárn, 13 mm og grennra ..........0. 00... 
— Vírstengur, 6mmoggrennri ..........0.000. 00 

— Aað ......0000 

— Úr frískurðarstáli: 

— Vírstengur, yfir 6 mm að gildleika ...............0.......... 
— Steypustyrktarjárn, 13 mm og grennra ..................... 

— Vírstengur, 6mmoggrennri ...........000000 0. 

— Anað .......%. 0 

— Annað, sem inniheldur minna en 0,25% kolefni miðað við þunga: 

— Með hringlaga þverskurði, minna en 14 mm í þvermál: 

—— Vírstengur, yfir 6 mm að gildleika ....................... 
— — Steypustyrktarjárn, 13 mm oggrennra ................... 

—-— Vírstengur,6mmoggrennri .........000.0.. 0. 

— — Affað.......... 0. 

— Annars: 

—— Vírstengur, yfir 6 mm að gildleika ....................... 
— — Steypurstyrktarjárn, 13 mm oggrennra .................. 

- — Annað ........00000 000 

Annað, sem inniheldur 0,25% eða meira miðað við þunga en 

minna en 0,6% af kolefni: 

— Með hringlaga þverskurði, minna en 14 mm í þvermál: 
—- — Vírstengur, yfir 6 mm að gildleika ....................... 
— — Steypustyrktarjárn, 13 mm og grennra ................... 

(<
=)
 

0 

0 

0 
0 

A 35
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4103 ——-— Vírstengur,6mmoggrennri ...........0.0000 000... 0 

4109 —-—— Annað .............000n rr 0 

— — Annars: 

4901 —— — Vírstengur, yfir 6 mm að gildleika ....................... 0 
4902 — — — Steypustyrktarjárn, 13 mmoggrennra ................... 0 
4909 —— — Annað ............00000 nn 0 

— Annað, sem inniheldur 0,6% eða meira af kolefni miðað við 

þunga: 

5001 — — Vírstengur, yfir 6 mm að gildleika ....................000.. 0 
5002 — — Steypustyrktarjárn, 13 mm og grennra ..................... 0 
5003 — — Vírstengur, 6mmoggrennri ..........000000 00. 0 

5009 — — Annars ..........0%.00 nn 0 
7214 Aðrir teinar og stengur, úr járni eða óblendnu stáli, ekki frekar 

unnið en þrýstimótað, heitvalsað, heitdregið eða heitþrykkt, en 

einnig undið eftir völsun: 

1000 — Þrýstimótað ...............0022 000 0 

— Með dældum, gárum, grópum eða öðrum misfellum sem orðið 

hafa við völsunina, eða undið eftir völsun: 

2001 — — Steypustyrktarjárn ............000% 000 0 
2009 — — Annað ...............0.. 0 0 

— Úr frískurðarstáli: 

3001 — — Steypustyrktarjárn .............0.. 02. 0 
3009 —— Annað ............%.00. nr 0 

— Annað, sem inniheldur minna en 0,25% af kolefni miðað við 

þunga: 

4001 — — Steypustyrktarjárn ............00.... 2000. 00 0 
4009 — — Annars ........0...00.2 0 

— Annað, sem inniheldur 0,25 % eða meira en minna en 0,6% af 

kolefni miðað við þunga: 
5001 — — Steypustyrktarjárn .............00.. 0000. 0 

5009 —— Annars ............0000 000 0 

— Annað, sem inniheldur 0,6% eða meira af kolefni miðað við 

þunga: 
6001 — — Steypustyrktarjárn .............0.0000 00 0 
6009 —— Annars ..........0.. 0000 0 

7215 Aðrir teinar og stengur úr járni eða óblendnu stáli: 

— Úr frískurðarstáli, ekki frekar unnið en kaldmótað eða kald- 

fágað: 
1001 — — Logsuðuvír ............00000000 0 0 

1002 —— Vír, ómmoggrennri................0.0 00. 7 0 

1009 —— Annað .......200..0.0 0. 0 

— Annað, ekki frekar unnið en kaldmótað eða kaldfágað, sem 
inniheldur minna en 0,25% af kolefni miðað við þunga: 

2001 — — Logsuðuvír ...............000. 000 0 

2002 —— Vír, ómmoggrennri ..............0... 0000 7 0 

2009 —— Annars ...........000. 200 0 

— Annað, ekki frekar unnið en kaldmótað eða kaldfágað, sem 

inniheldur 0,25% eða meira en minna en 0,6% af kolefni miðað 

við þunga: 

3001 — — Logsuðuvír ..............00 0000. 0 

3002 —— Vír, 6ómmoggrennri ............0...00000 000. 7 0
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3009 —— Annars ............00022 000 (0) 

— Annað, ekki frekar unnið en kaldmótað eða kaldfágað, sem 

inniheldur 0,6% eða meira af kolefni miðað við þunga: 
4001 — — Logsuðuvír .............0.. 00. 0 
4002 — — Vír, ómmoggrennri ...........%....0 00 7 0 
4009 — — Annars .............0.0 000 0 

— Annars: 

9001 — — Logsuðuvír ....................lðr 0 
9002 — — Vír, ómmoggrennri............000%. 0... n nn 7 0 
9009 —— Annað ...........0%.000 00. nn 0 

7216 Prófílar úr járni eða óblendnu stáli: 

1000 — U,Ieða H prófílar, ekki frekar unnir en heitvalsaðir, heitdregnir 

eða þrykktir, minna en 80 mmaðhæð ....................... 0 

— L eða T prófílar, ekki frekar unnir en heitvalsaðir, heitdregnir 

eða þrykktir, minna en 80 mm að hæð: 
2100 —-— Lprófílar .................0.. 0000 0 

2200 —-— Tprófílar .................. 0000. 0 
— U,Ieða H prófílar, ekki frekar unnir en heitvalsaðir, heitdregnir 

eða þrykktir, 80 mm eða meira að hæð: 
3100 -— Uprófílar ................0..0 0000 0 
3200 —-—- I prófílar............0.%....0 0000 0 

3300 ——- Hyprófílar .................000n nn 0 
4000 — LeðaT prófílar, ekki frekar unnir en heitvalsaðir, heitdregnir eða 

þrykktir, 80 mm eða meira aðhæð ..........0.......000000.. 0 

5000 — Aðrir prófílar, ekki frekar unnir en heitvalsaðir, heitdregnir eða 

þrykktir ...............000000 0 
6000 — Prótílar, ekki frekar unnir en kaldmótaðir eða kaldfágaðir ...... 0 

9000 — Aðrir .........0.0000 000. 0 
7217 Vír úr járni eða óblendnu stáli: 

— Sem inniheldur minna en 0,25% kolefni miðað við þunga: 
— — Ekki plettaður eða húðaður, einnig fægður: 

1101 —- — — Logsuðuvír ...........00000 0000. 0 
1102 -—-- Vír, 6ómmoggrennri ............... 0000 7 0 
1109 —-—-— Annar ...........00.. 2000 0 

— — Plettaður eða húðaður með sinki: 
1201 -— — Logsuðuvír ............0000 0000. 0 
1202 —--— Vír, ómmoggrennri...........0.00 0... 7 0 
1209 ——- — Annar ...........%%.0. 000 0 

— — Plettaður eða húðaður með öðrum ódýrum málmi: 

1301 —- —- — Logsuðuvír ...........0%0.0nnnnn nr 0 
1302 -—-— Vír, 6ómmoggrennri ...........%%% 7 0 
1309 —-—-— Annar ...........000. 02 0 

— — Annar: 

1901 - — — Logsuðuvír ...........00..00. 00. 0 
1902 -—-— Vír, 6mmoggrennri .............0. 000. 7 0 
1909 —— — Annars ...............0. 0000 0 

— Sem inniheldur 0,25% eða meira en minna en 0,6% af kolefni 

miðað við þunga: 
— — Ekki plettaður eða húðaður, einnig fægður: 

2101 -— — Logsuðuvír .............00.2 000 0 

2102 -—-— Vír, ó6mmoggrennri ...........0..0 0. 7 0
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2109 ——-— Annar ............2202000n nn 0 
— — Plettaður eða húðaður með sinki: 

2201 —— — Logsuðuvír .................. 0000 0 

2202 ——-— Vír, 6mmoggrennri ................ 0000. 7 0 

2209 ——-— Annar .............0 0 

— — Plettaður eða húðaður með öðrum ódýrum málmi: 

2301 —— — Logsuðuvír ................... 0000 0 

2302 ——-— Vír, ómmoggrennri............0.000 0000. 7 0 
2309 ——— Annar ...........0.0020n 0 

— — Annar: 

2901 ——— Logsuðuvír ..........0.0000.20 200 0 

2902 ——— Vír, 6mmoggrennri...............0.0 0000 7 0 

2909 ——— AnNArS ...........0 00 0 

— Sem inniheldur 0,6% eða meira af kolefni miðað við þunga: 
3100 — — Ekki plettaður eða húðaður, einnig fægður ................. 0 

3200 — — Plettaður eða húðaður meðsinki .......................... 0 

3300 — — Plettaður eða húðaður með öðrum ódýrum málmi ........... 0 
3900 —— Annar ........0....0 0 0 

lll Ryðfrítt stjál 

7218 Ryðfrítt stál í hleifum eða öðrum frumgerðum; hálfunnar vörur úr 

ryðfríu stáli: 

1000 — Hleifar og aðrar frumgerðir ...................... 0... 0 
9000 — Annað ............%.220 0 0 

7219 Flatvalsaðar vörur úr ryðfríu stáli, 600 mm eða meira að breidd: 

— Ekki frekar unnar en heitvalsaðar, í vafningum: 

1100 — — Meira en 10 mm að þykkt ........0...0.0.000000 00. 0 
1200 — — 4,75 mm eða meira að þykkt en ekki meira en lÖmm ........ 0 

1300 — — 3 mm eða meira að þykkt en minna en4,75mm ............. 0 

1400 — — Minnaen3mm að þykkt .........0.0000 0000. 0 

— Ekki frekar unnar en heitvalsaðar, ekki í vafningum: 
2100 — — Meiraen 10 mm að þykkt ..........000000 00 0 

2200 — — 4,75 mm eða meira að þykkt en ekki meira en 10mm ........ 0 

2300 — — 3 mm eða meira að þykkt en minna en4,7Smm ............. 0 

2400 — — Minnaen3mm að þykkt .........%%%..... 000 0 
— Ekki frekar unnar en kaldvalsaðar (kaldunnar): 

3100 — - 4,75 mm eðameira að þykkt ............0.000 0000... 0 

3200 — — 3 mm eða meira að þykkt en minna en4,75mm ............. 0 
3300 — — Meira en 1 mm að þykkt en minnaen3mm ................. 0 

3400 — — 0,5 mm eða meira að þykkt en ekki meiraenlmm .......... 0 

3500 — — Minna en0,Smm að þykkt ............00000 000. n 0 

9000 — Aðrar ........0...00 00 0 

7220 Flatvalsaðar vörur úr ryðfríu stáli, minna en 600 mm að breidd: 

— Ekki frekar unnar en heitvalsaðar: 

1100 — — 4,75 mm eða meira að þykkt ...........000000000 0000... 0 
1200 — — Minna en4,75 mm að þykkt ............0.. 0000... 0 

2000 — Ekki frekar unnar en kaldvalsaðar (kaldunnar) ............... 0 

9000 — Aðrar ............0. 20. 0
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7221 0000 Teinar og stengur, heitvalsað, í óreglulega undnum vafningum, úr 

ryðfríu stáli ................0....... 000. 0 

7222 Aðrir teinar og stengur úr ryðfríu stáli; prófílar úr ryðfríu stáli: 

1000 — Teinar og stengur, ekki frekar unnið en heitvalsað, heitdregið eða 

þrykkt 22.00.0002... 0 
2000 — Teinar og stengur, ekki frekar unnið en kaldmótað eða kaldunnið 0 
3000 — Aðrirteinarogstengur ..........0...0.0000 0000... 0 
4000 — Prófílar ............000000. 00. 0 

7223 0000 Vírúrryðfríustáli ...................0.00.0.0... 0. 0 

IV Annað stálblendi; holir borteinar 

og borstengur, úr blendnu eða óblendnu stáli 

7224 Annað stálblendi í hleifum eða öðrum frumgerðum; hálfunnar vörur 

úr öðru stálblendi: 

1000 — Hleifar og aðrar frumgerðir ..............0....... 0 

9000 — Annars ..............00 0 

7225 Flatvalsaðar vörur úr öðru stálblendi, 600 mm eða meira að breidd: 

1000 — Úrkísilrafstáli ..............000.0.... 0. 0 
2000 — Úrháhraðastáli ...................0.. 0. 0 
3000 — Aðrar, ekki frekar unnar en heitvalsaðar, í vafningum .......... 0 
4000 — Aðrar, ekki frekar unnar en heitvalsaðar, ekki í vafningum ..... 0 

5000 — Aðrar, ekki frekar unnar en kaldvalsaðar (kaldunnar) ......... 0 

9000 — Aðrar ...........00. 00 0 

7226 Flatvalsaðar vörur úr öðru stálblendi, minna en 600 mm að breidd: 

1000 — Úrkísilrafstáli ..................0000.. 0. 0 
2000 — Úrháhraðastáli .....................000. 0 0 

— Aðrar: 

9100 — — Ekki frekar unnar en heitvalsaðar ......................... 0 

9200 — — Ekki frekar unnar en kaldvalsaðar (kaldunnar) ............. 0 
9900 —— Annars ............0000 00 0 

7227 Teinar og stengur, heitvalsað, í óreglulega undnum vafningum, úr 

öðru stálblendi: 

1000 — Úrháhraðastáli ................00000.. 0. 0 
2000 — Úr mangankísilstáli ......................... 0 0 

9000 — Annað ............000 00 0 

7228 Aðrir teinar og stengur úr öðru stálblendi; prófílar, úr öðru 

stálblendi; holir borteinar og borstengur, úr stálblendi eða óblendnu 

stáli: 

1000 — Teinar og stengur, úr háhraðastáli ........................... 0 

2000 — Teinar og stengur, úr mangankísilstáli........................ 0 

3000 — Aðrir teinar og stengur, ekki frekar unnið en heitvalsað, heitdreg- 

ið eða þrykkt ...........0%..000 00 0 
4000 — Aðrir teinar og stengur, ekki frekar unnið en hamrað .......... 0 

5000 — Aðrir teinar og stengur, ekki frekar unnið en kaldformað eða 

kaldfágað ..........00000000 00 0 
6000 — Aðrirteinarogstengur ...........0%....0000. 00 0 

7000 — Prófílar .............2.2000000 0 0
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— Holir borteinar og borstengur: 

8001 — — Úróblenumu stáli ..........0..0.0.0. 0. 25 
8009 — — Annað ...............2. 000 sn 0 

7229 Vír úr öðru stálblendi: 
1000 — Úrháhraðastáli .............0........... 0 
2000 — Úr mangankísilstáli .....................0.. 00... 0 
9000 — Annar ............02 00. 0
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73. KAFLI 
Vörur úr járni eða stáli 

Athugasemdir: 
1. Sem steypujárn í þessum kafla teljast vörur sem eru steyptar, í er mest af járni miðað við þunga 

hvers einstaks frumefnis og svara ekki til efnafræðilegrar samsetningar á stáli eins og það er 
skýrgreint í d-lið 1. athugasemdar við 72. kafla. 

2. Sem vír í þessum kafla teljast heit- eða kaldformaðar vörur með hvers konar þverskurði og hvergi 
eru yfir 16 mm í þvermál. 
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7301 Þilstál úr járni eða stáli, einnig borað, gatað eða úr samsettum 

einingum; soðnir prófílar, úr járni eða stáli: 

1000 — Þilstál ...............%%. 2000 0 
2000 — Prófílar ...............0..0 0002. 12 0 

7302 Eftirtalið brautarbyggingarefni fyrir járnbrautir eða sporbrautir, úr 

járni eða stáli: Teinar, öryggisteinar og tannhjólateinar, skiptiblöð, 

tengispor, trjónustengur og önnur skiptistykki, brautarbitar (kros- 

stengi), tengispangir, teinafestingar, festingafleygar, undirstöðup- 

lötur (grunnplötur), teinagrip, teinastengur, festiplötur og annað efni 

sérstaklega ætlað til tengingar eða lagningar járnbrauta: 

1000 — Teinar .............0..0 000 0 

2000 — Brautarbitar ..............00.. 0000 0 

3000 — Skiptiblöð, tengispor, trjónustengur og önnur skiptistykki ...... 0 
4000 — Tengispangir og undirstöðuplötur ...............0...000000.. 0 
9000 — Annað ...........0.0 00 0 

7303 0000 Leiðslur, pípur og holir prófílar, úr steypujárni .................. 0 

7304 Leiðslur, pípur og holir prófílar, saumlaust, úr járni (þó ekki 

steypujárni) eða stáli: 

1000 — Línupípur notaðar í olíu- eða gasleiðslur ..................... 0 
— Fóðurrör, leiðslur og borpípur, notað við borun eftir olíu eða 

gasi: 

2001 — — Jarðborspípur ...........0....0nnss sr 25 
2009 —— Annað ..........0000.2 000 0 

— Annað, með hringlaga þverskurði, úr járni eða óblendnu stáli: 

— — Kalddregið eða kaldvalsað (kaldunnið): 

3101 — — — Pípur til smíða, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 

fjármálaráðuneytisins .............0...00 000... 0 
3102 — — — Hábþrýstileiðslur úr stáli til vatnsaflsstöðva, einnig styrktar .. 25 

3103 — — — Saumlausar háþrýstipípur ............... 0000 0 0... 0 
3109 —-—— Annað ...........00%% 02 n rr 0 

— — Annars: 

3901 — — — Pípur til smíða, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 

fjármálaráðuneytisins ...............0 00. 0 
3902 — — — Háþrýstileiðslur úr stáli til vatnsaflsstöðva, einnig styrktar .. 25 
3903 — — — Saumlausar háþrýstipípur .................000 00... 0 
3909 ——— Annað..........00000 0200 rn 0 

— Annað, með hringlaga þverskurði, úr ryðfríu stáli: 
— — Kalddregið eða kaldvalsað (kaldunnið): 

4101 — — — Pípur til smíða, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 
fjármálaráðuneytisins .................00 0000 n nn 0 

4102 — — — Háþrýstileiðslur úr stáli til vatnsaflsstöðva, einnig styrktar 25
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4103 —— — Saumlausar háþrýstipípur .............00..0 00. 0 
4109 —— — Annað .......... 0000 0 

— — Annars: 

4901 — — — Pípur til smíða, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 
fjármálaráðuneytisins ................000 00. 0 

4902 — — — Hábþrýstileiðslur úr stáli til vatnsaflsstöðva, einnig styrktar .. 25 

4903 — — — Saumlausar háþrýstipípur .............. 0020. 0 

4909 — — — Annað ........0.. 000 0 

— Annað, með hringlaga þverskurði, úr öðru stálblendi: 

— — Kalddregið eða kaldvalsað (kaldunnið): 
5101 — — — Pípur til smíða, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 

fjármálaráðuneytisins ..............000 000. 0 
5102 — — — Háþrýstileiðslur úr stáli til vatnsaflsstöðva, einnig styrktar .. 25 

5103 — — — Saumlausar háþrýstipípur ............0.. 000. ) 

9109 —- — Annað .......000%2 000 0 
— — Annars: 

5901 — — — Pípur til smíða, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 

fjármálaráðuneytisins ...............0 0... 0 
5902 — — — Háþrýstileiðslur úr stáli til vatnsaflsstöðva, einnig styrktar .. 25 
5903 — — — Saumlausar háþrýstipípur .............00 0000... 0 

5909 —— — Afnað ..........%000 000 0 

- Annað: 
9001 — — Pípur til smíða, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjár- 

málaráðuneytisins .........000000 0 
9002 — — Háþrýstileiðslur úr stáli til vatnsaflsstöðva, einnig styrktar .... 25 
9003 — — Saumlausar háþrýstipípur .............000. 00... 0 
9009 — — Annars ............ 00 0 

7305 Aðrar leiðslur og pípur (t.d. soðnar, hnoðaðar eða settar saman með 

áþekkum hætti), með hringlaga ytri og innri þverskurði, yfir 406,4 

mm að ytra þvermáli, úr járni eða stáli: 

— Línupípur notaðar í olíu- eða gasleiðslur: 
1100 — — Rafsoðnar álengdina ..........0%... 0000 0 0 

1200 — — Aðrar, soðnar álengdina ............... 00... 0 

1900 — — Aðrar ............. 0 

2000 — Fóðurrör notuð við borun eftir olíu eða gasi ................... 0 

— Aðrar, soðnar: 

— — Soðnar á lengdina: 
3101 — - — Pípur til smíða, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 

fjármálaráðuneytisins .........2.00..0 0. 0 
3102 — — — Háþrýstileiðslur úr stáli til vatnsaflsstöðva, einnig styrktar .. 25 
3109 — - — Aðrar ........... 000 0 

— — Annars: 

3901 — — — Pípur til smíða, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 

fjármálaráðuneytisins ........02000000 00 0 
3902 — — — Háþrýstileiðslur úr stáli til vatnsaflsstöðva, einnig styrktar .. 25 

3909 — — — Aðrar ..........0000 0 0 

— Aðrar: 

9001 — — Pípur til smíða, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjár- 

málaráðuneytisins .............2.000 00 0 
9002 — - Hábþrýstileiðslur úr stáli til vatnsaflsstöðva, einnig styrktar .... 25 
9009 — — Annars ...........0000 0 0
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1306 Aðrar leiðslur, pípur og holsnið (hollow profiles) (t.d. brúnskeytt eða 

soðið, hnoðað eða sett saman með áþekkum hætti), úr járni eða stáli: 
1000 — Línupípur notaðar í olíu- eða gasleiðslur ..................... 0 
2000 — Fóðurrör og leiðslur notað við borun eftir olíu eða gasi ......... ) 

- Annað, soðið, með hringlaga þverskurði, úr járni eða óblendnu 

stáli: 

3001 — — Pípur til smíða, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjár- 
málaráðuneytisins .................0000 0 0 

3002 — — Pípurtilraflagna ..............0..... 0... 0 
3009 — — Apfars ........0..0 0. 0 

- Annað, soðið, með hringlaga þverskurði, úr ryðfríu stáli: 
4001 — — Pípur til smíða, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjár- 

málaráðuneytisins ...........0....00.000. 00. 0 
4009 — — Afnars ..........0. 0 0 

— Annað, soðið, með hringlaga þverskurði, úr öðru stálblendi: 

5001 — — Pípur til smíða, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjár- 

málaráðuneytisins .............0...000 000 0 
5002 — — Pípurtilraflagna .................. 0... 0 
5009 — — APfars ...........0 00. 0 

— Annað, soðið, ekki með hringlaga þverskurði: 
6001 — — Pípur til smíða, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjár- 

málaráðuneytisins .................0.0. 00. 0 
6009 — — AnMars ........0.0 0 

— Annars: 

9001 — — Pípur til smíða, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjár- 
málaráðuneytisins .............0...... 00 0 

9002 — — Pípurtilraflagna ...................00. 00. 0 
9009 — — Afnað .......0)0..000. 0 

7307 Leiðslu- eða píputengi (t.d. tengsl, hné, múffur), úr járni eða stáli: 

— Steypt tengi: 

1100 — — Úrómótanlegu steypujárni ........0....0..00. 00. 0 
1190 — — Önnur ............. 0 0 

— Önnur, úr ryðfríu stáli: 
— — Nipplar (flanges): 

2101 — — — Fyrir háþrýstileiðslur, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 

fjármálaráðuneytisins .................00..0. 00. 0 
2109 ——-— Aðrir ..........0000 0... 0 

— — Snittuð hné, beygjur og múffur: 

2201 — — — Fyrir háþrýstileiðslur, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 

fjármálaráðuneytisins ...........0...0.0..0. 0 
2209 ——-— Annað ........0.%%% 0000 0 

— — Suðutengi: 
2301 — — — Fyrir háþrýstileiðslur, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 

fjármálaráðuneytisins ..............0000 0000... 0 
2309 ——- — Aðrir .........0.00 0 0 

—- — Annars: 

2901 — — — Fyrir háþrýstileiðslur, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 

fjármálaráðuneytisins ...............000 0. 0 
2909 —- — Önnur .......0..0... 0. 0
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— Önnur: 
— — Nipplar (flanges): 

9101 — — — Fyrir háþrýstileiðslur, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 
fjármálaráðuneytisins ..........20...0000 0000. nn. 0 

9109 ——-— Aðrir .............0. nn 0 
— — Snittuð hné, beygjur og múffur: 

9201 — — — Fyrir háþrýstileiðslur, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 
fjármálaráðuneytisins ...............000 0000... 0 

9209 ——— Annað..........00%. 000 r rr 0 

— — Suðutengi: 
9301 — — — Fyrir háþrýstileiðslur, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 

fjármálaráðuneytisins ...............00 0000... 0 
9309 — — — Önnur ........0.0..0. 000 0 

— — Annars: 

9901 — — — Fyrir háþrýstileiðslur, eftir nánar skýrgreiningu og ákvörðun 
fjármálaráðuneytisins ............0...0000 0000. 0 

9909 — — — Önnur .......0.00... rn 0 
7308 Mannvirki (þó ekki forsmíðaðar byggingar í nr. 9406) og hlutar til 

mannvirkja (t.d. brýr og brúarhlutar, lokur (lock-gates), turnar, 

súlnagrindur, þök, þakgrindur, hurðir og gluggar og karmar til 

þeirra og þröskuldar fyrir hurðir, hlerar, handrið, stöplar og súlur), 

úr járni eða stáli; plötur, stengur, prófílar, leiðslur og þess háttar, 

tilsniðið til notkunar í mannvirki, úr járni eða stáli: 

1000 — Brýr ogbrúarhlutar ............0........0000 nr 12 0 

2000 — Turnar og súlnagrindur ..............%%... 0000 n ann 12 0 
— Hurðir, gluggar og karmar til þeirra og þröskuldar fyrir hurðir: 

3001 — — Gluggar og gluggakarmar .............%..00 0000. 12 0 

3009 — — Annað ............%.0 0000 12 0 
4000 — Stoðir og áþekkur búnaður í vinnupalla, tálma eða námagöng ... 12 0 

— Annað: 

9001 — — Innréttingar, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármála- 
ráðuneytiSINS ............0 000. 15 0 

9002 — — Steypumót (mótakerfi) ..........000..000 00. nn n nn 12 0 
9003 — — Stálbitar fyrir steinsteypu ...........0%% 0000 nnnn nn 0 
9004 — — Þök, veggir, gólf, sperrur og tilbúnir hlutar, til bygginga í nr. 

9406 ..........00 nn 12 0 
9009 — — Annars ............0 0000 12 0 

7309 Geymar, tankar, ker og áþekk ílát, undir alls konar efni (þó ekki 

samþjappað eða fljótandi gas), úr járni eða stáli, með meira en 300 | 

rúmtaki, einnig fóðrað eða hitaeinangrað en ekki með vélrænum 

búnaði eða hitunarbúnaði: 
0001 — Mjólkurtankar úr ryðfríu stáli ............2200000.0. 0000... 4 0 
0009 — Annað ..............2 0000 15 0 

7310 Tankar, ámur, föt, dósir og áþekk ílát undir alls konar efni (þó ekki 

samanþjappað eða fljótandi gas), úr járni eða stáli, með ekki yfir 300 

1 rúmtaki, einnig fóðrað eða hitaeinangrað en ekki með vélrænum 

búnaði eða hitunarbúnaði: 

— Með 50 1 rúmtaki eða meira: 
1010 —— Tunnur ..............0.00 000 9 0 

1020 — — Mjólkurbrúsar ...........%.....nnnn 10
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1030 — — Vörur úr steypujárni eða steypustáli, stansaðar, grófunnar (in 
the rough state) og hlutar til þeirra ....................... . 0 

— — Tilbúnar vörur úr steypujárni eða steypustáli, smíðaðar eða 
stansaðar, svo og hlutar til þeirra: 

1041 ——— Fiskkassar ......................00. 0 4 0 

1042 — — — Fiskkörfuroglínubalar .................0.........0.0.... 4 0 
1043 — - — Grindur og kassar til flutnings á mjólk og mjólkurfernum ... 4 0 

1044 — — — Flutningagrindur fyrir vörupalla ........................ 12 0 
1049 ——— Annað..........2...0%. 00... 15 0 
1050 — — Aðrirhlutar ...................... 0. 15 0 

1090 —— Annað ..........0.00.. 000 15 0 
— Með minna en 50 Í rúmtaki: 
— — Dósir sem loka á með lóðun eða þrykkingu (crimping): 

2111 — — — Niðursuðudósir og þess háttar dósir ..................... 15 0 
2112 — — — Til umbúða um útflutningsvörur, enda sé á þeim viðeigandi 

áletrun ............0..0.000 00 4 0 

2113 —-—-— Aðrar ............0......0. 0 15 0 
2119 ——- Hlutar ................... 000 70 

— — Annað: 
2910 ——— Tunnur ............0.0 00... 9 0 
2920 —— — Mjólkurbrúsar, 10leðastærri .......................... 10 
2930 — — — Vörur úr steypujárni eða steypustáli, stansaðar, grófunnar 

(in the rough state) og hlutar til þeirra ................... 0 
- — — Tilbúnar vörur úr steypujárni eða steypustáli, smíðaðar eða 

stansaðar svo og hlutar til þeirra: 
2941 ———— Fiskkassar ....................0.. 000. 4 0 
2942 —-——— Fiskkörfur oglínubalar .................0...0.......... 4 0 
2943 —— - — Grindur og kassar til flutnings á mjólk og mjólkurfernum 4 0 
2949 —-——-— Anfað ........0...0%.. 000 70 
2950 —— — Aðrirhlutar .................0..0 0... 70 

2990 ——— Annars ...........0...0. 0... 15 0 

7311 0000 Ílát undir samanþjappað eða fljótandi gas, úr járni eða stáli ....... 0 

7312 Margþættur vír, reipi, kaplar, vírfléttur, stroffur og þess háttar, úr 

járni eða stáli, ekki rafmagnseinangrað: 

— Margþættur vír, reipi og kaðlar: 
1001 — — Vírkaðlar, að þvermáli 0,5 cm og grennri, með ófrágengnum 

ENdUM ...........00. 0 20 
1002 — — Vírkaðlar, meira en 0,5 cm að þvermáli, með ófrágengnum 

ENÁUM .........0.00. 0 0 

1009 —— Annað ............%..000. 0 35 
9000 — Annað .............00. 000 35 

7313 0000 Gaddavír úr járni eða stáli; snúin bönd eða einfaldur flatur vír, með 

eða án gadda, laussnúinn tvöfaldur vír til girðinga, úr járni eða stáli 0 

7314 Dúkur (þar með talin endalaus bönd), grindur, netefni og girðinga- 

efni, úr járn- eða stálvír; möskvateygður málmur úr járni eða stáli: 

— Vefnaður: 
— — Úr ryðfríu stáli: 

1101 —-—-— Færibönd ............0...... 0000 0 

1109 -—-— Annar ..........0..0.. 00. 0 
— — Annar: 

1901 —-—-— Færibönd ............0%%.... 0000. 0 
1909 ——-— Annars ............0... 0 0
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— Grindur, netefni og girðingarefni, soðið á samskeytum, úr vír 
með mesta þvermál 3 mm eða meira eða með möskvum 100 cm“ 
eða stærri: 

2001 — — Steypustyrktarnet .............0.2.0 0. 0 

2002 — - Önnurnet ........0..0..0. 00. .r 10 
2009 — — Afifað ..........%%00 0000 0 

— Aðrar grindur, netefni og girðingarefni, soðið á samskeytum: 

3001 — — Steypustyrktarnet .............200 000. 0 

3002 — — Færibönd ..........0.00 0... 0 nn 0 
3003 — — Net úr vír sem ekki er grennri en 2 mm í þvermál (BWG 13) ... 10 
3009 —— Annars ..........20002 00 0 

— Aðrar grindur, netefni og girðingarefni: 
— — Plettað eða húðað með sinki: 

4101 —— — Steypustyrktarnet ..........00.000 0... 0 

4102 —— — Færibönd .............00. 00... 0 00. 0 
4103 — — — Net úr vír sem ekki er grennri en 2 mm í þvermál (BWG 13) 10 
4109 ——— Annað .........000020 0 

— — Plasthúðað: 
4201 ——— Færibönd .............000 0000 000. 0 
4202 — — — Net úr vír sem ekki er grennri en 2 mm í þvermál (BWG 13) 10 
4209 ——- — Annað ........220200 sn 0 

— — Annars: 

4901 — — — Steypustyrktarnét .............%%.000 0000. 0 
4902 ——— Færibönd ...........0.00 0. 000... 0 
4903 — — — Net úr vír sem ekki er grennri en 2 mm í þvermál (BWG 13) 10 
4909 —— — Annað .......22022000snnsnn 0 
5000 — Möskvateygður málmur .............0.%%00 000 nn nn 0 

7315 Keðjur og hlutar til þeirra, úr járni eða stáli: 

— Liðhlekkjakeðjur og hlutar til þeirra: 
1100 — — Rúllukeðjur ...........%%. 00... 0 nr 0 
1200 — — Aðrarkeðjur ..........2.00.0.000 000 0 
1900 — — Hlutar ............22220nll rr 0 
2000 — Hjólbarðakeðjur .................20. 0 nr 35 

— Aðrar keðjur: 
— — Með pinnahlekkjum: 

8101 — — — Keðjur með leggi 10 mm eða meira í þvermál ............. 4 
8102 —— — Hlífðarkeðjur ................ 0000... 0 35 

8109 ——-— Aðrar .............22 000 25 
— — Aðrar, með suðuhlekkjum: 

8201 —— — Hlífðarkeðjur ............0..00 000... 35 
8202 — — — Aðrar keðjur með leggi 10 mm eða meira í þvermál ........ 4 
8209 ——— Annars ...........000 0 25 

— — Annars: 

8901 —— — Hlífðarkeðjur ...............%. 0... 35 
8902 — — — Aðrar keðjur með leggi 10 mm eða meira í þvermál ........ 4 

8909 ——— Aðrar ...........220000n 25 
— Aðrir hlutar: 

9001 — — Fyrir snjó- oghlífðarkeðjur ...........20.... 00... 35 
9002 — — Fyrir aðrar keðjur með leggi 10 mm eða meira í þvermál ...... 4 

9009 — — Annars ............ 0000. 25 
7316 0000 Akkeri, drekar og hlutar til þeirra, úr járni eða stáli .............. 4



  

15. október 1987 555 Nr. 82 

A E 

7317 Naglar, stifti, teiknibólur, rifflaðir naglar, heftur (þó ekki vörur í nr. 

8305) og áþekkar vörur, úr járni eða stáli, einnig með haus úr öðrum 

efnum, þó ekki með eirhaus: 

0001 — Galvanhúðaður saumur ................... 000... 15 0 
0002 — Heftur og lykkjur í neglingavélar og -tæki .................... 0 

0009 — Afað ..........0....0 00 15 0 

7318 Skrúfur, boltar, rær, skrúfboltar (franskar skrúfur), skrúfhólkar, 

hnoð, fleinar, splitti, skinnur (þar með taldar spenniskífur) og 

áþekkar vörur, úr járni eða stáli: 

— Snittaðar vörur: 

1100 — — Skrúfboltar (franskar skrúfur) ............................ 0 
1200 — — Aðrartréskrúfur ....................... 0 

1300 — — Skrúfhólkar og augaskrúfur ................00.0000.. 0 
1400 — — Skurðskrúfur ...............%. 00... 0 
1500 — — Aðrar skrúfur og boltar, einnig með tilheyrandi róm eða 

skinnum ...............0... 0 
1600 —-Rær ..........0.00 0000 0 

1900 —— Aðrar .........0......0.. 0 
— Ósnittaðar vörur: 

2100 — — Spenniskífur og lásskinnur ..............0.0....... 0... 0 

2200 —— Aðrarskinnur ...................000 0... 0 

2300 —— Hnoð............000000 0 

2400 —— Fleinarogsplitti ..............0000..0.. 00. 0 

2900 —— Aðtar ............0.. 0 0 

7319 Saumnálar, bandprjónar, dragnálar, heklunálar, hannyrðateinar og 

áþekkar vörur, til handavinnu, úr járni eða stáli; öryggisnælur og 

aðrir prjónar úr járni eða stáli, ót.a: 

1000 — Saumnálar, stoppunálar eða útsaumsnálar .................... 0 
2000 — Öryggisnælur ..................0. 0 50 

— Aðrir prjónar: 
3001 — — Títuprjónar ............%...... 000. 0 

3009 —— Annars .............00. 000 50 

9000 — Affað ..........0..00. 00 0 
7320 Fjaðrir og fjaðrablöð, úr járni eða stáli: 

1000 — Blaðfjaðrir og blöð í þær ...............0..... 0. 35 

— Gormafjaðrir: 
2001 — — Tilhúsgagna ..................0..0 0000 0 
2009 —— Aðrar ............. 35 

— Annað: 

9001 — — Tilhúsgagna .................. 000... 0 
9009 —— Annars ............000 00 35 

7321 Ofnar, eldavélar, eldstór, kabyssur (einnig með geymi aukalega til 

miðstöðvarhitunar), grill, glóðarker, gashringir, diskahitarar og 

áþekkur búnaður til heimilisnota, ekki fyrir rafmagn, og hlutar til 

þeirra, úr járni eða stáli: 

— Eldunarbúnaður og diskahitarar: 

1100 — — Fyrir gas eða bæði gas og annað eldsneyti .................. 35 
1200 — — Fyrir fljótandi eldsneyti ...................... 0... 35 

1300 — — Fyrir fast eldsneyti .................... 35
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— Annar búnaður: 

8100 — — Fyrir gas eða bæði gas og annað eldsneyti .................. 35 

8200 — — Fyrir fjótandi eldsneyti ...........00..0 0000... n nn 35 
8300 — — Fyrir fast eldsneyti ...............0000 0000 35 
9000 — Hlutar ..................0 0000 35 

1322 Ofnar til miðstöðvarhitunar, ekki rafmagnshitaðir, og hlutar til 

þeirra, úr járni eða stáli; lofthitarar og lofthitadreifarar (einnig 

dreifarar sem geta dreift fersku eða blönduðu lofti), ekki rafmagns- 

hitaðir, með innbyggðri hreyfilknúinni viftu eða blásara, og hlutar til 

þeirra, úr járni eða stáli: 

— Ofnar og hlutar til þeirra: 

1100 — — Úrsteypujárni ..........0.0..0 0000 10 0 

— — Aðrir: 
1901 — - — Hálfunnir miðstöðvarofnar og hálfunnin ofnrif ............ 5 0 

1909 ——-— Annars ...........00000 nn 10 0 

9000 — Annað ............%. 000... rn 10 0 

7323 Borðbúnaður, eldhúsbúnaður eða önnur búsáhöld og hlutar til 

þeirra, úr járni eða stáli; járn- eða stálull; pottahreinsarar og 

hreinsi- eða fægileppar, -hanskar og þess háttar, úr járni eða stáli: 

— Járn- eða stálull; pottahreinsarar og hreinsi- eða fægileppar, - 
hanskar og þess háttar: 

1001 — — Pottahreinsarar, hreinsi- eða fægileppar, hanskar og þess háttar 40 

1009 —— Annað ...........00. 0000 nn 0 

— Annað: 

9100 — — Úrsteypujárni, ekki gljábrennt ........................... 40 
9200 — — Úrsteypujárni, gljábrennt .................0. 00... 0... 40 
9300 — — Úrryðfríu stáli .............0...00 00... n nn 40 
9400 — — Úr járni (öðru en steypujárni) eða stáli, emalérað ........... 40 

— — Annars: 

9901 — — — Herðatré, þ.m.t. öryggisherðatré .............0..00000.0.. 40 

9902 —— — Skóhengjur .............00 000 en nn 12 0 

9909 —— — Annað .............00 0000 40 
7324 Hreinlætisvörur og hlutar til þeirra: 

— Vaskar og handlaugar, úr ryðfríu stáli: 
1001 — — Skálar úr ryðfríu stáli, pressaðar til vaskagerðar en ekki frekar 

UNNAF ........00..00 00 15 0 

1009 — — Annað ...........0.. 000 18 0 

— Baðker: 

2100 — — Úrsteypustáli, einnig €maléruð ......................0.... 80 
— — Önnur: 

2901 - - — Úrryðfríustáli ...............0..0. 00... 18 0 
2909 —— — Annars .........0.0. 000 80 

— Annað, þar með taldir hlutar: 

9001 — — Hreinlætistæki og hlutar til þeirra, úr ryðfríu stáli ............ 18 0 

9002 — — Vörur til hjúkrunar oglækninga ................00000000.. 35 

9009 — — Annars ..........20000n rn 80 

7325 Aðrar steyptar vörur úr járni eða stáli: 

1000 — Úrómótanlegu steypujárni ..........0..00.0.0 0... 0 
— Annað: 

9100 — — Mölunarkúlur og áþekkar vörur í myllur ................... 0 

9900 —— Annars ..........0000 00 0
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7326 Aðrar vörur úr járni eða stáli: 

— Hamraðar eða þrykktar, en ekki frekar unnar: 

1100 — — Mölunarkúlur og áþekkar vörur fyrir myllur ................ 0 

1900 —— Aðrar .............2....0. 0 0 

— Vörur úr járnvír eða stálvír: 
2001 — — Nethanskar ...................0.000 0. 0 
2002 — — Búroghreiðurkassar ...................0... 000... 12 0 
2003 — — Sköft á málningarúllur ...............0.0....... 000. 10 0 
2004 — — Þveglarammar ..................0... 0000. 10 0 
2005 — — Vörur húðaðar góðmálmi ..................... 0000... 60 
2006 —— Standar ................... 0000. 20 0 
2009 —— Aðrar .............0%.00 0. 70 

— Annars: 

9011 — — Botnrúllur....................0. 0 2 0 
9012 — — Toghlerar ................%..... 00 2 0 
9013 — — Hleraskór ..................%..0. 000 2 0 

9014 — — Veiðarfæralásar, sigurnaglar, netjakúlur ogsökkur .......... 2 0 
9015 — — Girðingarstaurar ..................0...... 00... 10 
9016 — — Tengidósir og tengikassar fyrir raflagnir .................... 9 0 
9017 — — Vörur, sérstaklegatilskipa ....................00...00.. 25 
9018 —— Skeifur .................0.00000 0. 17 0 
9019 — — Jarðstrengsmúffur ...................000. 0000. 25 

9021 — — Formuð brennsluhólf og kúpaðir botnar í katla og þrýstiker ... 0 
9022 — — Penslablikk.....................0.. 000. 0 
9023 — — Geymar, ker og önnur ílát, með 50 til 300 | rúmtaki, þó ekki 

vörur ínr. 7310 ...........0......0 00. 15 0 

9024 — — Tengi og klemmur fyrir slöngur úr plasti, gúmmíi, vefnaði og 

þess háttar lásar fyrir vélreimar og færibönd ................ 0 

9025 — — Strauborð ................%%000 000 22 0 
9026 — — Hólkar með meira ytra þvermál enlengd ................... 0 

9027 — — Pípu- ogkapalfestingar ..........................00.0.... 9 0 
9028 — — Verkfæratöskur og önnur áþekk ílát ....................... 20 0 
9029 —- — Spólur, vinslio.þ.h. ..............0.0. 000. 0 
9031 —— Vörubrettiogpallar .............2...%.... 00... 4 0 
9032 — — Veggflísar úr ryðfríu stáli .......................0..0.... 35 
9033 — — Teinarí sjúkrabelti .....................00 000. 12 0 

9034 — — Mannbroddar ..................... 000 0 

9035 — — Snjónaglar fyrir hjólbarða ..................0000 00 000... 35 

9036 — — Drifbönd ...................000. 000 0 
9037 — — Blikkmót..............%%.. 0000 0 
9038 — — Stálborðartilpökkumar .............0......00 0000... 12 0 

9039 — — Spjöld úr ryðfríu stáli, ætluð til auðkenningar við fiskverkun .. 10 0 
9041 — — Vörur húðaðar góðmálmi ....................0 0000... 60 
9042 —— Standar ..................00000. 0. 20 0 

9043 — — Taumlásar og tjóðurkrókar fyrir söðlasmíði ................ 12 0 
9044 — — Rörafestingar ..................000..00. 00 9 0 
9045 —— Gluggatjöld .................0..000 000 18 0 
9046 — — Búr, hreiðurkassar, drykkjarker o.þ.h. fyrirdýr ............. 12 0 

9049 — — Annað ............000 00. 70
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74. KAFLI 
Kopar og vörur úr honum 

Athugasemd: 
Í þessum kafla hafa eftirfarandi hugtök þá merkingu sem þeim er hér með gefin: 

a. Hreinsaður kopar: 
Málmur sem í er að minnsta kosti 99,85% af kopar miðað við þunga; eða í er málmur sem að 

minnsta kosti 97,5% af kopar miðað við þunga að því tilskildu að innihald hvers annars 

frumefnis fari ekki fram úr því marki sem tilgreint er í eftirfarandi töflu: 

TAFLA — Önnur frumefni 
  

  

Frumefni Mörk innihalds í % miðað við þunga 

Ag Silfur 0,25 

As Arsenik 0,5 

Cd Kadmíum 1,3 

Cr Króm 1,4 

Mg Magnesíum 0,8 

Pb Blý 1,5 

S Brennisteinn 0,7 

Sn Tin 0,8 

Te Telluríum 0,8 

Zn Sink 1 

Zr Sirkoníum 0,3 

Önnur frumefni“, hvert 0,3 
  

*Önnur frumefni eru, t. d., Al, Be, Co, Fe, Mn, Ni, Si. 

b. Koparblendi: 

Málmkennd efni, önnur en óhreinsaður kopar, sem í er mest af kopar miðað við þunga hvers 

annars frumefnis, að því tilskildu: 

1. að innihald að minnsta kosti eins af hinum frumefnunum miðað við þunga fari fram úr því 

marki sem tilgreint er í undanfarandi töflu, eða 

2. að heildarinnihald slíkra annarra frumefna fari fram úr 2,5% miðað við þunga. 

c. Koparforblendi: 

Blendi sem í er ásamt öðrum frumefnum meira en 10% miðað við þunga af kopar, ekki 

mótanlegt að gagni og almennt notað sem íbætiefni við framleiðslu annars blendis eða sem 

afoxari eða brennisteinseyðir eða til áþekkra nota við framleiðslu málma sem járn er ekki í. 

Koparfosfíð (fosfórkopar) sem í er meira en 15% af fosfór miðað við þunga telst þó til nr. 2848. 

d. Teinar og stengur: 

Valsaðar, þrykktar, dregnar eða þrýstimótaðar vörur, ekki í vafningum, sem eru óholar í 

þverskurð alla lengd sína, að lögun sem hringur, ávalar, rétthyrndar (þ.m.t. ferningur), 

jafnhliða þríhyrningur eða reglulegur ávalur marghyrningur (þ.m.t. „flattir hringir“ og 

„umbreyttir rétthyrningar“ þar sem gagnstæðar hliðar eru ávalar, hinar tvær beinar, jafnar að 

lengd og samsíða). Vörur með rétthyrndum (þ.m.t. ferningslaga), þríhyrndum eða marghyrnd- 
um þverskurði mega vera með rúnnuð horn á lengdina. Þykkt slíkra vara, sem eru með 
rétthyrndum (þ.m.t. „umbreyttum rétthyrndum“) þverskurði, er yfir einn tíundi breiddarinn- 

ar. Hugtakið tekur einnig til steyptra eða glæddra vara, sömu lögunar og stærðar, sem að 

lokinni framleiðslu hafa verið frekar unnar (meira en svo að aðeins hafi verið fjarlægðar 

ójöfnur eða glóðarleifar), enda hafi þær ekki við það öðlast einkenni hluta eða vara í öðrum 

vöruliðum. 
Vírteinar og bútar með mjókkuðum endum eða unnir á annan hátt eingöngu til að auðvelda 

innstungu þeirra í vélar sem vinna úr þeim, t.d. dreglar (vírstengur) eða leiðslur, teljast þó vera 

óunninn kopar í nr. 7403.
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e. Prófílar: 

Valsaðar, þrykktar, dregnar, þrýstimótaðar eða formaðar vörur, einnig í vafningum, með sama 

þverskurði alla lengd sína, sem svara ekki til neinnar skýrgreiningar á teinum, stöngum, vír, 

plötum, blöðum, ræmum, þynnum, leiðslum eða pípum. Hugtakið tekur einnig til steyptra eða 
glæddra vara, sömu lögunar, sem að lokinni framleiðslu hafa verið frekar unnar (meira en svo 

að aðeins hafi verið fjarlægðar ójöfnur eða glóðarleifar), enda hafi þær ekki við það öðlast 

einkenni hluta eða vara í öðrum vöruliðum. 

f. Vír: 

Valsaðar, þrykktar eða dregnar vörur, í vafningum, sem eru óholar alla lengd sína, að lögun 
sem hringur, ávalar, rétthyrningur (þ.m.t. ferningur), jafnhliða þríhyrningur eða reglulegur, 

íboginn fjölhliðungur (þ.m.t. „flattir hringir“ og „umbreyttir þríhyrningar“ þar sem gagnstæðar 

hliðar eru íbognar, hinar tvær beinar, jafnar að lengd og samsíða). Vörur með rétthyrndum 

(þ.m.t. ferningslaga), þríhyrndum eða fjölhliða þverskurði mega vera með rúnnuðum hornum 

alla lengd sína. Þykkt slíkra vara, sem eru með rétthyrndum (þ.m.t. „umbreyttum rétthyrnd- 
um“) þverskurði, er yfir einn tíundi breiddarinnar. 

Sem vír í nr. 7414 teljast þó aðeins vörur, einnig í vafningum, með hvers konar þverskurði, 
sem að þvermáli er yfir 6 mm. 

g. Plötur, blöð, ræmur og þynnur: 

Vörur með flötu yfirborði (aðrar en óunnar vörur í nr. 7403), einnig í vafningum, óholar og 

rétthyrndar (þó ekki ferningslaga) í þverskurð, einnig með rúnnuðum hornum (þar með taldir 

„umbreyttir rétthyrningar“ sem eru með gagnstæðar hliðar íbognar, hinar tvær beinar, jafnar 

að lengd og samsíða) jafnar að þykkt, sem eru: 

— tétthyrndar að lögun (einnig ferningslaga) að þykkt ekki yfir einn tíundi breiddarinnar, 

— annarrar lögunar en rétthyrndrar eða ferningslaga og af hvaða stærð sem er, enda hafi þær 

ekki öðlast einkenni hluta eða vara í öðrum vöruliðum. 
Til nr. 7409 og 7410 teljast m.a. plötur, blöð, ræmur og þynnur með mynstri (t.d. grópum, 

gárum, ferhyrningum, dropum, tökkum, skífum) og vörur sem hafa verið gataðar, báraðar, 
fægðar eða húðaðar, enda hafi þær ekki við það öðlast einkenni hluta eða vara í öðrum 

vöruliðum. 

h. Leiðslur og pípur: 

Holar vörur, einnig vafðar, eins í þverskurð með aðeins einu lokuðu rými alla lengd sína að 
lögun sem hringur, ávalar, rétthyrningur (þ.m.t. ferningur), jafnhliða þríhyrningur eða 

reglulegur ávalur marghyrningur og með sömu veggþykkt. Vörur með rétthyrndum (þ.m.t. 

ferningslaga), jafnhliða þríhyrndum eða reglulegum ávölum marghliða þverskurði, sem geta 

verið með rúnnuð horn á lengdina, teljast einnig leiðslur og pípur, enda sé innri og ytri 
þverskurðurinn sammiðja og að sama formi og útliti. Leiðslur og pípur með nefndan þverskurð 

geta verið fægðar, húðaðar, beygðar, snittaðar, boraðar, þrengdar, víkkaðar, keilusniðnar eða 

búnar nipplum, krögum eða hringjum. 
Athugasemd við undirlið: 

Í þessum kafla hafa eftirfarandi hugtök þá merkingu sem þeim er hér með gefin: 

a. Koparsinkblendi (látún,brasses) 

Blendi úr kopar og sinki, einnig með öðrum frumefnum. Þegar til staðar eru önnur frumefni: 
— er sink að meirihluta miðað við þunga hvers annars frumefnis; 

— er nikkilinnihald minna en 5% miðað við þunga (sjá koparnikkilsinkblendi (nickel silvers)) 

og 
— er tininnihald minna en 3% miðað við þunga (sjá kopartinblendi (bronzes)). 

b. Kopartinblendi (bronzes): 
Blendi kopars og tins, einnig með öðrum frumefnum. Þegar til staðar eru önnur frumefni er tin 

að meirihluta miðað við þunga hvers annars frumefnis, nema þegar tininnihaldið er 3% eða 

meira þá má innihald sinks miðað við þunga vera meira en tins en verður þó að vera minna en 

10%. 
c. Koparnikkilsinkblendi (nickel silvers): 

Blendi kopars, nikkils og sinks, einnig með öðrum frumefnum. Nikkilinnihaldið er 5% eða 

meira miðað við þunga (sjá koparsinkblendi (brasses)). 

A 36
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d. Koparnikkilblendi: 

Blendi kopars og nikkils, einnig með öðrum frumefnum en aldrei með meira en 1% af sinki 

miðað við þunga. Þegar til staðar eru önnur frumefni er nikkill að meiri hluta miðað við þunga 

hvers annars frumefnis. 

  

% % 

7401 Koparsteinn; koparsement (felldur kopar): 

1000 — Koparsteinn ...........%%0..0.nnnrr rn 0 

2000 — Koparsement (felldur kopar) ...........0.000 0000... 0 

7402 0000 Óhreinsaður kopar; koparforskaut til rafhreinsunar .............. 0 

7403 Hreinsaður kopar og koparblendi, óunninn: 

— Hreinsaður kopar: 
1100 — — Bakskaut og bakskautshlutar ............0.0. 0000. 0... 0 

1200 —— Vírstengur ...........%%.0. 00. sr rr 0 

1300 —— Drumbar ...........00... 0002. n 0 

1900 —— Annar ............. 00. 0 

— Koparblendi: 

2100 — — Koparsinkblendi .............000. 0000. 0 een 0 

2200 — — Kopartinblendi ...........2..0.0..nnnnnnn 0 

2300 — — Koparnikkilblendi eða koparnikkilsinkblendi ............... 0 

2900 — — Annað koparblendi (þó ekki forblendi í nr. 7405) ............ 0 

7404 0000 Koparúrgangur og koparrusl ...............00000. 0... .0000. 0 

7405 0000 Koparforblendi ................00%.00 000 nn rðr 0 

7406 Koparduft og koparflögur: 

1000 — Duft, ekkiflögugert ..........000..0...n nn 0 

2000 — Duft, flögugert;flögur .............00000 0000 000 0 

7407 Koparteinar, koparstengur og koparprófílar: 

— Úr hreinsuðum kopar: 
1001 — — Holarstengur ................ 00. nnn nn 

1009 — — Annað ..........0%.20n nn 0 

— Úr koparblendi: 

— — Úr koparsinkblendi: 
2101 —— - Holarstengur ............0..0 0000. rr 

2109 —-—— Annað ........0.... 0000 nn 

— - Úr koparnikkilblendi eða koparnikkilsinkblendi: 
2201 —— - Holarstengur ............00.00 0000. n nr 0 

2209 ——- — Affað.......0.0000 00 0 

— — Annað: 

— — — Úr fosfór brons-legumálmi, óunnum: 

2911 ——-— — Holarstengur ...............0 00. .nnn rðr 

2919 ——-—— Annað ...........000 00 nn 

— — — Annars: 

2921 ——- — Holarstengur ................0. sann rn 

2929 ——-—— Annað .........00%00. 000 

7408 Koparvír: 

— Úr hreinsuðum kopar: 
1100 — — Meira en 6ómm að þvermáli ...........000... 0000 n 000. 0 

1900 —— Annar .........0%.0. 000 0 

— Úr koparblendi: 
2100 — — Úr koparsinkblendi ................0.. 000. n 0 
2200 — — Úr koparnikkilblendi eða koparnikkilsinkblendi ............ 
2900 —— Annar ...........2000 00 

o
 

(
=
=
)
 

(
m
l
 

(
m
a
)
 

(
<
=
)



  

15. október 1987 561 Nr. 82 

A E 
% % 

7409 Koparplötur, koparblöð og koparræmur, meira en 0,15 mm að 

þykkt: 

— Úr hreinsuðum kopar: 
1100 — — Í vafningum ................... 00. 0 
1900 —— Annað ............00... 00 0 

— Úr koparsinkblendi: 

2100 — — Í vafningum ................ 000... 0 
2900 —— Annað .........0.0.0 00. 0 

— Úr kopartinblendi: 

3100 — — Í vafningum ................. 0... 0 

3900 —— Annað ..........00%220 nn 0 

4000 — Úr koparnikkilblendi eða koparnikkilsinkblendi ............... 0 
9000 — Úröðru koparblendi ............0......... 0. 0 

7410 Koparþynnur (einnig áprentaðar eða festar á pappír, pappa, plast 

eða áþekk undirlagsefni) ekki meira en 0,15 mm að þykkt (án 

nokkurs undirlags): 

— Án undirlags: 

— — Úr hreinsuðum kopar: 
1101 — — — Þynnur í vatnskassaelement ..............000.. 00... 0 

1109 ——-— Aðrar ............... 0... 0 

— — Úr koparblendi: 
1201 — — — Þynnur í vatnskassaelement ............0.00..... 0. 0 
1209 —-—-— Aðrar .............000. 000 0 

— Með undirlagi: 

— — Úr hreinsuðum kopar: 
2101 —— — Íprentaðarstraumrásir .............0.......0.... 0... 0 
2109 ——-— Annað ..............00 00 0 

— — Úr koparblendi: 

2201 — — — Íprentaðarstraumrásir ................0.....0.. 0... 0 
2209 ——-— Anfað ............%%0 00 0 

7411 Koparleiðslur og koparpípur: 

1000 — Úr hreinsuðum kopar .................0. 0 0 
— Úr koparblendi: 

2100 — - Úrkoparsinkblendi ..............0.%..... 0... 0 
2200 — — Úr koparnikkilblendi eða koparnikkilsinkblendi ............ 0 
2900 —— Annað ..............00 000 0 

7412 Koparleiðsluhlutar eða koparpípuhlutar (t.d. tengi, hné, múffur): 

1000 — Úrhreinsuðum kopar ................ 00. 0 

2000 — Úrkoparblendi ...........0........ 0... 0 
7413 0000 Margþættur vír, kaplar, vírfléttur og þess háttar, úr kopar, ekki 

rafmagnseinangrað ....................0... 2... 35 

7414 Dúkur (einnig endalaus bönd), grindur og netefni, úr koparvír; 

möskvateygður málmur úr kopar: 

1000 — Endalaus bönd, til vélbúnaðar .............0...%.00 0000. n 0 

9000 — Annað ...........0%000 0000 0 
7415 Naglar, stifti, teiknibólur, heftur (þó ekki vörur í nr. 8305) og 

áþekkar vörur, úr kopar eða úr járni eða stáli með koparhaus; 

skrúfur, boltar, rær, skrúfkrókar, hnoð, fleinar, splitti, skinnur (þar 

með taldar spenniskífur) og áþekkar vörur, úr kopar: 

1000 — Naglar og stifti, teiknibólur, heftur og áþekkar vörur ........... 0
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— Aðrar vörur, ósnittaðar: 
2100 — — Skinnur (þar með taldar spenniskífur) ..................... 0 
2900 —— Annars ...........22 0000. 0 

— Aðrar, snittaðar vörur: 

3100 — — Tréskrúfur ................. 0000... 0 

3200 — — Aðrarskrúfur;boltarogrær ............000.00 0000. 0 
3900 —— Annars ............002. 00 0 

7416 0000 Koparfjaðrir ......................0.002 00 25 

7417 0000 Eldunar- og hitunartæki til heimilisnota, ekki fyrir rafmagn, og 

hlutar til þeirra, úr kopar ...................0 0000 70 

7418 Borðbúnaður, eldhúsbúnaður eða önnur búsáhöld og hlutar til 

þeirra, úr kopar; pottahreinsarar og hreinsi- eða fægileppar, - 

hanskar og þess háttar, úr kopar; hreinlætisvörur og hlutar til 

þeirra, úr kopar: 

— Borðbúnaður, eldhúsbúnaður eða önnur búsáhöld og hlutar til 

þeirra; pottahreinsarar og hreinsi- eða fægileppar, -hanskar og 

þess háttar: 

1001 — -— Vörur húðaðar góðmálmi ..............0...... 000... 60 

1009 — — Annað ............000 00 80 
2000 — Hreinlætisvörur og hlutar til þeirra .......................... 80 

7419 Aðrar vörur úr kopar: 

— Keðjur og hlutar til þeirra: 

1001 — — Keðjur í metramáli, húðaðar góðmálmi .................... 15 0 
1009 — — Annað ............00 000 60 

— Annað: 

9100 — — Steypt, mótað, hamrað eða þrykkt, en ekki frekar unnið ..... 0 

— — Annars: 

9911 — — — Veiðarfæralásar, sigurnaglar, snurpunótahringir og þess hátt- 

artilveiðarfæra ............0...00.0 000 0 

9912 —— — Vörur sérstaklegatilskipa .............................. 25 
9913 —— — Rafmagnstengidósir .............0..000 0. nn 9 0 
9914 — — — Geymar, ker og önnur ílát, með yfir 300 Í rúmtaki undir alls 

konar efni (þó ekki samanþjappaðar eða fljótandi gastegund- 

ir) einnig klædd að innan eða hitaeinangruð en ekki með 

mekanísk tæki eða útbúnað fyrir uppleitun eða kælingu 15 0 

9915 — — — Pípu- ogkapalfestingar .............0..0.0 0000. 9 0 

9916 ——- — Forskaut ..................0 0000 0 

9917 — — — Hálfunninhitaelement .................00. 0000. 5 0 

9918 — — — Handklæðagrindur til tengingar við miðstöðvarlögn ........ 10 0 
9919 — -— — Vörur húðaðar góðmálmi ...................00.00.0 000. 60 

9921 ——-—- Standar .................0000 000 20 0 

9922 — — — Smávarningur og annað þess háttar til reiðtygjasmíði ...... 12 0 

9920 —— — Annað ............%... 000 70
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75. KAFLI 
Nikkill og vörur úr honum 

Athugasemd: 

Í þessum kafla hafa eftirfarandi hugtök þá merkingu sem þeim er hér með gefin: 
a. Teinar og stengur: 

Valsaðar, þrykktar, dregnar eða þrýstimótaðar vörur, ekki í vafningum, sem eru óholar í 

þverskurð alla lengd sína, að lögun sem hringur, ávalar, rétthyrndar (þ.m.t. ferningur), 

jafnhliða þríhyrningur eða reglulegur ávalur marghyrningur (þ.m.t. „flattir hringir“ og 
„umbreyttir rétthyrningar“ þar sem gagnstæðar hliðar eru ávalar, hinar tvær beinar, jafnar að 

lengd og samsíða). Vörur með rétthyrndum (þ.m.t. ferningslaga), þríhyrndum eða marghyrnd- 
um þverskurði mega vera með rúnnuð horn á lengdina. Þykkt slíkra vara, sem eru með 
rétthyrndum (þ.m.t. „umbreyttum rétthyrndum“) þverskurði er yfir einn tíundi breiddarinnar. 

Hugtakið tekur einnig til steyptra eða glæddra vara, sömu lögunar og stærðar, sem að lokinni 

framleiðslu hafa verið frekar unnar (meira en svo að aðeins hafi verið fjarlægðar ójöfnur eða 

glóðarleifar), enda hafi þær ekki við það öðlast einkenni hluta eða vara í Öðrum vöruliðum. 
b. Prófílar: 

Valsaðar, þrykktar, dregnar, þrýstimótaðar eða formaðar vörur, einnig í vafningum, með sama 
þverskurði alla lengd sína, sem svara ekki til neinnar skýrgreiningar á teinum, stöngum, vír, 
plötum, blöðum, ræmum, þynnum, leiðslum eða pípum. Hugtakið tekur einnig til steyptra eða 

glæddra vara, sömu lögunar, sem að lokinni framleiðslu hafa verið frekar unnar (meira en svo 
að aðeins hafi verið fjarlægðar ójöfnur eða glóðarleifar), enda hafi þær ekki við það öðlast 
einkenni hluta eða vara í öðrum vöruliðum. 

c. Vír: 

Valsaðar, þrykktar eða dregnar vörur, í vafningum, sem eru óholar alla lengd sína, að lögun 

sem hringur, ávalar, rétthyrningur (þ.m.t. ferningur), jafnhliða þríhyrningur eða reglulegur, 

íboginn fjölhliðungur (þ.m.t. „flattir hringir“ og „umbreyttir þríhyrningar“ þar sem gagnstæðar 
hliðar eru íbognar, hinar tvær beinar, jafnar að lengd og samsíða). Vörur með rétthyrndum 
(þ.m.t. ferningslaga), þríhyrndum eða fjölhliða þverskurði mega vera með rúnnuðum hornum 

alla lengd sína. Þykkt slíkra vara, sem eru með rétthyrndum (þ.m.t. „umbreyttum rétthyrnd- 

um“) þverskurði, er yfir einn tíundi breiddarinnar. 
d. Plötur, blöð, ræmur og þynnur: 

Vörur með flötu yfirborði (aðrar en óunnar vörur í nr. 7502), einnig í vafningum, óholar og 
rétthyrndar (þó ekki ferningslaga) í þverskurð, einnig með rúnnuðum hornum (þar með taldir 

„umbreyttir rétthyrningar“ sem eru með gagnstæðar hliðar íbognar, hinar tvær beinar, jafnar 

að lengd og samsíða) jafnar að þykkt, sem eru : 
— rétthyrndar að lögun (einnig ferningslaga) að þykkt ekki yfir einn tíundi breiddarinnar, 

— annarrar lögunar en rétthyrndrar eða ferningslaga og af hvaða stærð sem er, enda hafi þær 
ekki öðlast einkenni hluta eða vara í öðrum vöruliðum. 
Til nr. 7506 teljast m.a. plötur, blöð, ræmur og þynnur með mynstri (t.d. grópum. gárum, 

ferhyrningum, dropum, tökkum, skífum) og vörur sem hafa verið gataðar, báraðar, fægðar eða 
húðaðar, enda hafi þær ekki við það öðlast einkenni hluta eða vara í öðrum vöruliðum. 

e. Leiðslur og pípur: 

Holar vörur, einnig vafðar, eins í þverskurð með aðeins einu lokuðu rými alla lengd sína, að 

lögun sem hringur, ávalar, rétthyrningur (þ.m.t. ferningur), jafnhliða þríhyrningur eða 
reglulegur ávalur marghyrningur og með sömu veggþykkt. Vörur með rétthyrndum (þ.m.t. 

ferningslaga), jafnhliða þríhyrndum eða reglulegum ávölum marghliða þverskurði, sem geta 
verið með rúnnuð horn á lengdina, teljast einnig leiðslur og pípur, enda sé innri og ytri 

þverskurðurinn sammiðja og að sama formi og útliti. Leiðslur og pípur með nefndan þverskurð 
geta verið fægðar, húðaðar, beygðar, snittaðar, boraðar, þrengdar, víkkaðar, keilusniðnar eða 
búnar nipplum, krögum eða hringjum. 

Athugasemd við undirlið: 

Í þessum kafla hafa eftirfarandi hugtök þá merkingu sem þeim er hér með gefin: 
a. Nikkill, án blendis
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Málmur sem í er miðað við þunga a.m.k. 99% af nikkli og kóbalti, enda 

1. fari innihald kóbalts miðað við þunga ekki yfir 1,5% og 
2. fari innihald hvers annars frumefnis miðað við þunga ekki fram úr þeim mörkum sem 

tilgreind eru í eftirfarandi töflu: 

TAFLA — Önnur frumefni 
  

  

Frumefni Mörk innihalds í % miðað við þunga 

Fe Járn 0,5 

O Súrefni 0,4 

Önnur frumefni, hvert 0,3 
  

b. Nikkilblendi 
Málmkennd efni sem í er mest af nikkli miðað við þunga hvers annars frumefnis, að því 

tilskildu 
1. að innihald kóbalts miðað við þunga sé meira en 1,5%, 

2. að innihald að minnsta kosti eins af hinum frumefnunum miðað við þunga fari fram úr þeim 
mörkum sem tilgreind eru í undanfarandi töflu, eða 

3. að heildarinnihald annarra frumefna en nikkils og kóbalts miðað við þunga sé meira en 1%. 
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% % 

7501 Nikkilsteinn, nikkiloxíðfrauð og aðrar millistigsvörur frá nikkil- 

vinnslu: 

1000 — Nikkilsteinn ............0.. 0000. 0 

2000 — Nikkiloxíðfrauð og aðrar millistigsvörur frá níkkilvinnslu ....... 0 
7502 Óunninn nikkill: 

1000 — Nikkill, ánblendis...............0% 0200 0 nn 0 
2000 — Nikkilblendi ................000 0000 0 

7503 0000 Nikkilúrgangur ognikkilrusl ..................... 0... 0000... 0 

7504 0000 Nikkilduft og nikkilflögur ......................... 000... 0 
7505 Nikkilteinar, nikkilstengur, nikkilprófílar og nikkilvír: 

— Teinar, stengur og prófílar: 
— — Úr nikkli, án blendis: 

1101 ——— Holarstengur .............0. 0000 0 
1109 —— — Annað ..........%... 00 0 

— — Úr nikkilblendi: 

1201 ——- — Holarstengur ...............0 0... 0 

1209 —— — Annað ............0 0000 0 

— Vír: 

2100 — — Úrnikkli, ánblendis .................0.. 00... 0 
2200 — — Úrnikkilblendi ...................0 000 r nn 0 

7506 Nikkilplötur, nikkilblöð, nikkilræmur og nikkilþynnur: 

1000 — Úrnikkli, án blendis .........0........ 0000... 0 
2000 — Úrnikkilblendi ..................... 000. 0 

7507 Leiðslur, pípur og leiðsluhlutar eða pípuhlutar (t.d. tengi, hné, 

múffur), úr nikkli: 

— Leiðslur og pípur: 
1100 — — Úrnikkli, ánblendis ..................0. 0000... 0 
1200 — — Úrnikkilblendi ...................... nn 0 
2000 — Leiðsluhlutar eða pípuhlutar ................. 002... 0 

7508 Aðrar vörur úr nikkli: 

0001 — Forskaut til málmhúðunar ..............0.0.0 0000. 0
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0002 — Naglar, stifti, skrúfuro.þ.h. ................. 0000... 15 0 

0003 — Hreinlætistæki ...................0... 80 
0004 — Búsáhöld ...............0..00 0000. 80 
0005 — Búsáhöld, húðuð góðmálmi ..............0.0.000000 0000... 60 
0006 — Keðjur í metratali, húðaðar góðmálmi ....................... 15 0 
0007 — Aðrar vörur húðaðar góðmálmi ..................0.....0.... 60 

70 0009 — Annars
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76. KAFLI 
Ál og vörur úr því 

Athugasemd: 

Í þessum kafla hafa eftirfarandi hugtök þá merkingu sem þeim er hér með gefin: 

a. Teinar og stengur: 

Valsaðar, þrykktar, dregnar eða þrýstimótaðar vörur, ekki í vafningum, sem eru óholar í þver- 
skurð alla lengd sína, að lögun sem hringur, ávalar, rétthyrndar (þ.m.t. ferningur), jafnhliða 

þríhyrningur eða reglulegur ávalur marghyrningur (þ.m.t. „flattir hringir“ og „umbreyttir 

rétthyrningar“ þar sem gagnstæðar hliðar eru ávalar, hinar tvær beinar, jafnar að lengd og 
samsíða). Vörur með rétthyrndum (þ.m.t. ferningslaga), þríhyrndum eða marghyrndum 

þverskurði mega vera með rúnnuð horn á lengdina. Þykkt slíkra vara, sem eru með 
rétthyrndum (þ.m.t. „umbreyttum rétthyrndum“) þverskurði er yfir einn tíundi breiddarinnar. 

Hugtakið tekur einnig til steyptra eða glæddra vara, sömu lögunar og stærðar, sem að lokinni 

framleiðslu hafa verið frekar unnar (meira en svo að aðeins hafi verið fjarlægðar ójöfnur eða 
glóðarleifar), enda hafi þær ekki við það öðlast einkenni hluta eða vara í öðrum vöruliðum. 

b. Prófílar: 

Valsaðar, þrykktar, dregnar, þrýstimótaðar eða formaðar vörur, einnig í vafningum, með sama 

þverskurði alla lengd sína, sem svara ekki til neinnar skýrgreiningar á teinum, stöngum, vír, 

plötum, blöðum, ræmum, þynnum, leiðslum eða pípum. Hugtakið tekur einnig til steyptra eða 

glæddra vara, sömu lögunar, sem að lokinni framleiðslu hafa verið frekar unnar (meira en svo 

að aðeins hafi verið fjarlægðar ójöfnur eða glóðarleifar), enda hafi þær ekki við það öðlast 

einkenni hluta eða vara í öðrum vöruliðum. 
c. Vír: 

Valsaðar, þrykktar eða dregnar vörur, í vafningum, sem eru óholar alla lengd sína, að lögun 
sem hringur, ávalar, rétthyrningur (þ.m.t. ferningur), jafnhliða þríhyrningur eða reglulegur, 

íboginn fjölhliðungur (þ.m.t. „flattir hringir“ og „umbreyttir þríhyrningar“ þar sem gagnstæðar 
hliðar eru íbognar, hinar tvær beinar, jafnar að lengd og samsíða). Vörur með rétthyrndum 
(þ.m.t. ferningslaga), þríhyrndum eða fjölhliða þverskurði mega vera með rúnnuðum hornum 

alla lengd sína. Þykkt slíkra vara, sem eru með rétthyrndum (þ.m.t. „umbreyttum rétthyrnd- 

um“) þverskurði, er yfir einn tíundi breiddarinnar. 
d. Plötur, blöð, ræmur og þynnur: 

Vörur með flötu yfirborði (aðrar en óunnar vörur í nr. 7601), einnig í vafningum, óholar og 
rétthyrndar (þó ekki ferningslaga) í þverskurð, einnig með rúnnuðum hornum (þar með taldir 

„umbreyttir rétthyrningar“ sem eru með gagnstæðar hliðar íbognar, hinar tvær beinar, jafnar 

að lengd og samsíða) jafnar að þykkt, sem eru: 

— rétthyrndar að lögun (einnig ferningslaga) að þykkt ekki yfir einn tíundi breiddarinnar, 

— annarrar lögunar en rétthyrndrar eða ferningslaga og af hvaða stærð sem er, enda hafi þær 

ekki öðlast einkenni hluta eða vara í öðrum vöruliðum. 

Til nr. 7606 og 7607 teljast m.a. plötur, blöð, ræmur og þynnur með mynstri (t.d. grópum, 

gárum, ferhyrningum, dropum, tökkum, skífum) og vörur sem hafa verið gataðar, báraðar, 

fægðar eða húðaðar, enda hafi þær ekki við það öðlast einkenni hluta eða vara í Öðrum 

vöruliðum. 

e. Leiðslur og pípur: 

Holar vörur, einnig vafðar, eins í þverskurð með aðeins einu lokuðu rými alla lengd sína, að 

lögun sem hringur, ávalar, rétthyrningur (þ.m.t. ferningur). jafnhliða þríhyrningur eða 

reglulegur ávalur marghyrningur og með sömu veggþykkt. Vörur með rétthyrndum (þ.m.t. 

ferningslaga), jafnhliða þríhyrndum eða reglulegum ávölum marghliða þverskurði, sem geta 

verið með rúnnuð horn á lengdina, teljast einnig leiðslur og pípur, enda sé innri og ytri 
þverskurðurinn sammiðja og að sama formi og útliti. Leiðslur og pípur með nefndan þverskurð 

geta verið fægðar, húðaðar, beygðar, snittaðar, boraðar, þrengdar, víkkaðar, keilusniðnar eða 

búnar nipplum, krögum eða hringjum. 

Athugasemd við undirlið: 

Í þessum kafla hafa eftirfarandi hugtök þá merkingu sem þeim er hér með gefin: 

a. Ál, án blendis:
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Málmur sem í er miðað við þunga 99% af áli a.m.k., enda fari innihald hvers annars frumefnis 

miðað við þunga ekki fram úr þeim mörkum sem tilgreind eru í eftirfarandi töflu: 

TAFLA — Önnur frumefni 
  

  

Frumefni Mörk innihalds í % miðað við þunga 

Fe Si (járn og silikon) 1 
Önnur frumefni, Þ hvert 0,1 
  

1) Önnur frumefni eru t. d. Cr, Cu, Mg, Mn, Ni, Zn. 
2) Kopar er leyfður í hærra hlutfalli en 0,1% en ekki hærra en 0,2%, enda fari hvorki 

innihald króms né magnesíums yfir 0,05%. 

b. Álblendi: 
Málmkennd efni sem í er mest af áli miðað við þunga hvers annars frumefnis, að því tilskildu 

1. að innihald að minnsta kosti eins af hinum frumefnunum eða járns og sílikons samanlögðum 

miðað við þunga fari fram úr þeim mörkum sem tilgreind eru í undanfarandi töflu, eða 

2. að heildarinnihald slíkra annarra frumefna miðað við þunga sé meir en 1%. 

  

A E 
% % 

7601 Óunnið ál: 
1000 — Ál, ánblendis ...........000.0... 0 4 
2000 — Álblendi ................ 00. 4 0 

7602 0000 Álúrgangurogálrusl ..............)..0....0. 0. 4 0 
7603 Álduft og álflögur: 

1000 — Duft, ekkiflögugert ............000000 0000. 0 

2000 — Duft, flögugert;flögur ................0.. 0000 0 
7604 Álteinar, álstengur og álprófílar: 

— Úr áli, án blendis: 

1001 — — Holarstengur ...............0.2 000 0 

1009 — — Annað ..........000. 20 0 

- Úr álblendi: 
2100 — — Holirprófílar .................... 0. 0 
2900 — — Afnað ............0 00 0 

7605 Álvír: 
— Úr áli, án blendis: 

1100 — — Meiraen 7 mm að þvermáli ...........000.. 0000... 0 

1900 — — Annar ........... 0. 0 

— Úr álblendi: 
2100 — — Meiraen 7mmað þvermáli ...........0.00000. 0... 0 

2900 — — Annar ........... 000. 0 

7606 Álplötur, álblöð og álræmur, meira en 0,2 mm að þykkt: 

— Rétthyrnt (einnig ferningslaga): 

— — Úr áli, án blendis: 
1101 — — — Báraðar eða mótaðar plötur tilbygginga ................. 0 

1109 —- — Annað ............00 000 0 

— — Úr álblendi: 
1201 — — — Báraðar eða mótaðar plötur tilbygginga ................. 0 

1209 ——- — Annað ...........2.0%. 00 0 

— Annað: 

— — Úr áli, án blendis: 
9101 — — — Báraðar eða mótaðar plötur tilbygginga ................. 0 

9109 — —— Annað ............... 200 r nr 0
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— — Úr álblendi: 
9201 — — — Báraðar eða mótaðar plötur tilbygginga ................. 0 
9209 ——— Annað............0.. 00. n rr 0 

7607 Álþynnur (einnig áprentaðar eða festar á pappír, pappa, plast eða 

áþekk undirlagsefni) ekki meira en 0,2 mm að þykkt (án nokkurs 

undirlags): 

— Án undirlags: 
1100 — — Valsaðar en ekkifrekarunnar ..............0.0. 0000... 0 

1900 —— Aðrar ............0000. 0 0 
2000 — Meðundirlagi................. 00. sð err 0 

7608 Álleiðslur og álpípur: 

— Úr áli, án blendis: 

1001 — — Prófílpípur til smíða, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 

fjármálaráðuneytisins: 
1002 — -— Pípurtilflugvélasmíði ..............0...020 0000... 0 
1009 —— Aðrar ..............0.00 0 0 

— Úr álblendi: 
2001 — — Prófílpípur til smíða, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 

fjármálaráðuneytisins ............00000000 0... 0 

2002 — — Pípurtilflugvélasmíði .................%... 000... 0 
2009 —— Aðrar ...............0 000 0 

7609 0000 Álleiðsluhlutar eða álpípuhlutar (t.d. tengi, hné, múffur) .......... 0 

7610 Álmannvirki (þó ekki forsmíðaðar byggingar í nr. 9406) og hlutar til 

mannvirkja (t.d. brýr og brúarhlutar, turnar, súlnagrindur, þök, 

þakgrindur, hurðir og gluggar og karmar til þeirra og þröskuldar 

fyrir hurðir, handrið, stöplar og súlur); álplötur, álstengur, ál- 

leiðslur og þess háttar, tilsniðið til notkunar í mannvirki: 

1000 — Hurðir, gluggar og karmar til þeirra og þröskuldar fyrir hurðir ... 12 0 

— Annað: 

9001 — — Steypumót ...........0000 000. ð rr 12 0 
9002 — — Innréttingar, þök, veggir, gólf, sperrur og tilsniðnir hlutar í 

það, til bygginga í nr.94.06 .......02...0%0 0000 enn. 12 0 
9009 — — Annars .........0.000 000 12 0 

7611 0000 Álgeymar, áltankar, álker og áþekk ílát, undir hvers konar efni (þó 

ekki samanþjappað eða fljótandi gas), með meira en 300 Í rúmtaki, 

einnig fóðrað eða hitaeinangrað, en ekki með vélrænum búnaði eða 

hitunarbúnaði ................00... 2000. 15 0 

7612 Álámur, álföt, áldósir og áþekk ílát (þar með talin stíf og fellanleg 

pípulaga ílát), undir alls konar efni (þó ekki samanþjappað eða 

fljótandi gas), með 300 | rúmtaki eða minna, einnig fóðrað eða 

hitaeinangrað, en ekki með vélrænum búnaði eða hitunarbúnaði: 

1000 — Fellanleg pípulaga ílát .................00 0000... 0 

— Annað: 

9001 — — Mjólkurbrúsar, 10leðastærri .............00..0........ 10 

9002 — — Tunnur ...........000. 0000 9 0 

9003 — — Niðursuðudósir ............%.00..0 002 15 0 

9004 — — Fiskkassar ..............00000 000 4 0 

9005 — — Fiskkörfur og línubalar ................%%0 0. nn unun nn 4 0 
9006 — — Grindur og kassar til flutnings á mjólk og mjólkurfernum ..... 4 0 

9007 — — Dósir til umbúða um útflutningsvörur enda sé á þeim við- 
eigandi áletrun .............0000 000 00 nan 4 0 

9009 — — Annars ...........0000 000 15 0



  

15. október 1987 569 Nr. 82 

A E 

% % 

7613 0000 Álílát undir samanþjappað eða fljótandi gas ..................... 0 
7614 Margþættur vír, kaplar, fléttuð bönd og þess háttar, úr áli, ekki 

rafmagnseinangrað: 

1000 — Meðstálkjarna ................00000 000 35 
9000 — Annað ............00.000 nn 35 

7615 Borðbúnaður, eldhúsbúnaður eða önnur búsáhöld og hlutar til 

þeirra, úr áli; pottahreinsarar og hreinsi- eða fægileppar, -hanskar 

og þess háttar, úr áli; hreinlætisvörur og hlutar til þeirra, úr áli: 

— Borðbúnaður, eldhúsbúnaður eða önnur búsáhöld og hlutar til 
þeirra, pottahreinsarar og hreinsi- eða fægileppar, -hanskar og 

þess háttar: 

1001 — — Herðatré, þ.m.t. öryggisherðatré ......................... 22 0 
1002 — — Strauborð ..............0000..nnn nr 22 0 

1009 —— Annað .............2 0000. 40 
2000 — Hreinlætisvörur og hlutar tilþeirra .......................... 80 

7616 Aðrar vörur úr áli: 

1000 — Naglar, stifti, heftur (þó ekki vörur í nr. 8305), skrúfur, boltar, 
rær, skrúfkrókar, hnoð, fleinar, splitti, skinnur og áþekkar vörur 0 

— Annars: 

— — Vírnet, vírdúkur, styrktarvefnaður o.þ.h.: 

9011 — — — Net (einnig plasthúðað) úr vír sem ekki er grennri en 2 mm í 
þvermál (BWG 13) .......000%000 00 10 

9012 ——— Vírdúkur ...........0...000 00 .200n nn 0 
9019 —— — Anfað............0.0 0000 0 
9021 — — Netjakúlur ................0000 00 2 
9022 — — Vörur sérstaklegatilskipa .................. 0000... 25 
9023 — — Forskaut ............%%%0 0000. 0 
9024 — — Tengikassar og tengidósir ...............00.0. 00. 9 0 
9025 — — Vörur, grófmótaðar úr áli, en ekki frekar unnar ............. 0 

9026 — — Sköftoghandföng ..............0.. 000... 10 0 

9027 — — Geymar, ker ogönnur ílát með 50—-300lrúmtaki ........... 15 0 

9028 — — Möskvateygðar plötur ...............2.0. 00. 0 
9029 — — Formuð brennsluhólf og kúpaðir botnar í katla og þrýstiker ... 0 
9031 — — Bandprjónar ...........2.0. 0000. 0 
9032 — — Pípu- ogkapalfestingar .............20...0 0... 9 0 
9033 —— Vörubrettiog-pallar ..............00.%0 000. 4 0 
9034 — — Spólur, vinslio.þ.h. .........%%%. 2. 0 
9035 — — Girðingarstaurar ................2 0000 10 

9036 — — Þveglarammar .............%%%... 00. 10 0 
9037 — — Varmapokar .............0.... 002 n nn 0 
9038 — — Miðstöðvarofnar ...............0.. 0002. 10 0 

9039 — — Stillanlegarloftristar ................... 000... 10 0 
9041 — — Leitarstangir til nota við björgunaraðgerðir í snjóflóðum ..... 0 

9042 — — Hefilbekkir ................0 000 0 
9043 — — Umbúðapokar .............%%% 0. 12 0 
9044 — — Búr, hreiðurkassar, drykkjarker o.þ.h. fyrirdýr ............. 12 0 

9046 —— Verkfæratöskur .............00%...0. 000 20 0 
9047 — — Standar ...............00 0000 20 0 
9048 —— Gluggatjöld .............0.. 0000. 18 0 

9049 —— Öryggissvuntur ........0.0.00...0. 0. 0 
9090 — — Annað .............0002 00 70
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77. KAFLI 

Ekki notaður að sinni 

78. KAFLI 

Blý og vörur úr því 

Athugasemd: 
Í þessum kafla hafa eftirfarandi hugtök þá merkingu sem þeim er hér með gefin: 

a. Teinar og stengur: 

Valsaðar, þrykktar, dregnar eða þrýstimótaðar vörur, ekki í vafningum, sem eru óholar í 

þverskurð alla lengd sína, að lögun sem hringur, ávalar, rétthyrndar (þ.m.t. ferningur), 
jafnhliða þríhyrningur eða reglulegur ávalur marghyrningur (þ.m.t. „flattir hringir“ og 
„umbreyttir rétthyrningar“ þar sem gagnstæðar hliðar eru ávalar, hinar tvær beinar, jafnar að 
lengd og samsíða). Vörur með rétthyrndum (þ.m.t. ferningslaga), þríhyrndum eða marghyrnd- 
um þverskurði mega vera með rúnnuð horn á lengdina. Þykkt slíkra vara, sem eru með 
rétthyrndum (þ.m.t. „umbreyttum rétthyrndum“) þverskurði er yfir einn tíundi breiddarinnar. 

Hugtakið tekur einnig til steyptra eða glæddra vara, sömu lögunar og stærðar, sem að lokinni 

framleiðslu hafa verið frekar unnar (meira en svo að aðeins hafi verið fjarlægðar ójöfnur eða 

glóðarleifar), enda hafi þær ekki við það öðlast einkenni hluta eða vara í öðrum vöruliðum. 
Prótílar: 
Valsaðar, þrykktar, dregnar, þrýstimótaðar eða formaðar vörur, einnig í vafningum, með sama 

þverskurði alla lengd sína, sem svara ekki til neinnar skýrgreiningar á teinum, stöngum, vír, 

plötum, blöðum, ræmum, þynnum, leiðslum eða pípum. Hugtakið tekur einnig til steyptra eða 
glæddra vara, sömu lögunar, sem að lokinni framleiðslu hafa verið frekar unnar (meira en svo 

að aðeins hafi verið fjarlægðar ójöfnur eða glóðarleifar), enda hafi þær ekki við það öðlast 

einkenni hluta eða vara í öðrum vöruliðum. 
Vír: 

Valsaðar, þrykktar eða dregnar vörur, í vafningum, sem eru óholar alla lengd sína, að lögun 

sem hringur, ávalar, rétthyrningur (þ.m.t. ferningur), jafnhliða þríhyrningur eða reglulegur, 

íboginn fjölhliðungur (þ.m.t. „flattir hringir,, og “umbreyttir þríhyrningar“ þar sem gagnstæðar 
hliðar eru íbognar, hinar tvær beinar, jafnar að lengd og samsíða). Vörur með rétthyrndum 

(þ.m.t. ferningslaga), þríhyrndum eða fjölhliða þverskurði mega vera með rúnnuðum hornum 

alla lengd sína. Þykkt slíkra vara, sem eru með rétthyrndum (þ.m.t. „umbreyttum rétthyrnd- 
um“) þverskurði, er yfir einn tíundi breiddarinnar. 

. Plötur, blöð, ræmur og þynnur: 

Vörur með flötu yfirborði (aðrar en óunnar vörur í nr. 7801), einnig í vafningum, óholar og 
rétthyrndar (þó ekki ferningslaga) í þverskurð, einnig með rúnnuðum hornum (þar með taldir 
„umbreyttir rétthyrningar“ sem eru með gagnstæðar hliðar íbognar, hinar tvær beinar, jafnar 

að lengd og samsíða) jafnar að þykkt, sem eru: 

— rétthyrndar að lögun (einnig ferningslaga) að þykkt ekki yfir einn tíundi breiddarinnar, 
— annarrar lögunar en rétthyrndrar eða ferningslaga og af hvaða stærð sem er, enda hafi þær 

ekki öðlast einkenni hluta eða vara í öðrum vöruliðum. 
Til nr. 7804 teljast m.a. plötur, blöð, ræmur og þynnur með mynstri (t.d. grópum, gárum, 

ferhyrningum, dropum, tökkum, skífum) og vörur sem hafa verið gataðar, báraðar, fægðar eða 

húðaðar, enda hafi þær ekki við það öðlast einkenni hluta eða vara í öðrum vöruliðum. 

Leiðslur og pípur: 

Holar vörur, einnig vafðar, eins í þverskurð með aðeins einu lokuðu rými alla lengd sína, að 
lögun sem hringur, ávalar, rétthyrningur (þ.m.t. ferningur), jafnhliða þríhyrningur eða 
reglulegur ávalur marghyrningur og með sömu veggþykkt. Vörur með rétthyrndum (þ.m.t. 

ferningslaga), jafnhliða þríhyrndum eða reglulegum ávölum marghliða þverskurði, sem geta 

verið með rúnnuð horn á lengdina, teljast einnig leiðslur og pípur, enda sé innri og ytri 

þverskurðurinn sammiðja og að sama formi og útliti. Leiðslur og pípur með nefndan þverskurð 
geta verið fægðar, húðaðar, beygðar, snittaðar, boraðar, þrengdar, víkkaðar, keilusniðnar eða 
búnar nipplum, krögum eða hringjum.
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Athugasemd við undirnúmer: 

Í þessum kafla telst hreinsað blý: 

Málmur sem í er miðað við þunga a.m.k., 99,9% af blýi, enda fari innihald hvers annars 

frumefnis miðað við þunga ekki fram úr þeim mörkum sem tilgreind eru í eftirfarandi töflu: 

TAFLA — Önnur frumefni 
  

  

  

  

Frumefni Mörk innihalds í % miðað við þunga 

Ag Silfur 0,02 

As Arsenik 0,005 

Bi Bismút 0,05 
Ca Kalsíum 0,002 

Cd Kadmíum 0,002 

Cu Kopar 0,08 

Fe Járn 0,002 

S Brennisteinn 0,002 

sb Antímon 0,005 

Sn Tin 0,005 
Zn Sink 0,002 
Önnur, t. d. Te, hvert 0,001 

A E 

% % 

7801 Óunnið blý: 
1000 — Hreinsaðblý ..............00%..0.0. 0. 0 

— Annað: 

9100 — — Sem inniheldur antímon sem annað meginfrumefni miðað við 
þunga ...........0.0...0 0. 0 

9900 — — Annars .............00 0. 

7802 0000 Blýúrgangur ogblýrusi ...................0...... 0000. 0 

7803 Blýteinar, blýstengur, blýprófílar og blývír: 

0001 — Vír ...........00.0 0 0 
0002 — Holarstengur .................. 0000. 0 
0009 — Annað .............000 00 0 

7804 Blýplötur, blýblöð, blýræmur og blýþynnur; blýduft og blýflögur: 

— Plötur, blöð, ræmur og þynnur: 

—— Blöð, ræmur og þynnur ekki meira en 0,2 mm að þykkt (án 

undirlags): 
1101 —— — 0,1S6mmað þykktoggrennri ..........0.0...0..0.... 0 

1109 ——-— Annað............2.0..000 000 0 

— — Annað: 

1901 —-—— Plöturogræmurúrblýi ............00.... 000. 0 
1909 ——— Annars ........0.%0.00 000 0 

— Duft og flögur: 
2001 — — Blýðuft ..............0.0.0000 0. 0 
2009 —— Annað ...........00000 00 0 

7805 0000 Leiðslur, pípur og leiðsluhlutar eða pípuhlutar (t.d. tengi, hné, 

múffur), Úr blýi ...............0....... 000 0 

7806 Aðrar vörur úr blýi: 

0001 — Sökkur, neta- og nótablý .............0..0..00 0000. 2 0 
0002 — Vörur sérstaklegatilskipa ..........0.0.0.000.000 0000. 25 
0009 — Annars ...........0. 00 35
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79. KAFLI 
Sink og vörur úr því 

Athugasemd: 
Í þessum kafla hafa eftirfarandi hugtök þá merkingu sem þeim er hér með gefin: 

a. Teinar og stengur: 
Valsaðar, þrykktar, dregnar eða þrýstimótaðar vörur, ekki í vafningum, sem eru óholar í 
þverskurð alla lengd sína, að lögun sem hringur, ávalar, rétthyrndar (þ.m.t. ferningur), 
jafnhliða þríhyrningur eða reglulegur ávalur marghyrningur (þ.m.t. „flattir hringir“ og 

„umbreyttir rétthyrningar“ þar sem gagnstæðar hliðar eru ávalar, hinar tvær beinar, jafnar að 

lengd og samsíða). Vörur með rétthyrndum (þ.m.t. ferningslaga), þríhyrndum eða marghyrnd- 
um þverskurði mega vera með rúnnuð horn á lengdina. Þykkt slíkra vara, sem eru með 
rétthyrndum (þ.m.t. „umbreyttum rétthyrndum“) þverskurði er yfir einn tíundi breiddarinnar. 
Hugtakið tekur einnig til steyptra eða glæddra vara, sömu lögunar og stærðar, sem að lokinni 

framleiðslu hafa verið frekar unnar (meira en svo að aðeins hafi verið fjarlægðar ójöfnur eða 
glóðarleifar), enda hafi þær ekki við það öðlast einkenni hluta eða vara í öðrum vöruliðum. 

b. Prófílar: 
Valsaðar, þrykktar, dregnar, þrýstimótaðar eða formaðar vörur, einnig í vafningum, með sama 

þverskurði alla lengd sína, sem svara ekki til neinnar skýrgreiningar á teinum, stöngum, vír, 

plötum, blöðum, ræmum, þynnum, leiðslum eða pípum. Hugtakið tekur einnig til steyptra eða 
glæddra vara, sömu lögunar, sem að lokinni framleiðslu hafa verið frekar unnar (meira en svo 
að aðeins hafi verið fjarlægðar ójöfnur eða glóðarleifar), enda hafi þær ekki við það öðlast 

einkenni hluta eða vara í öðrum vöruliðum. 

c. Vír: 
Valsaðar, þrykktar eða dregnar vörur, í vafningum, sem eru óholar alla lengd sína í lögun sem 

hringur, ávalar, rétthyrningur (þ.m.t. ferningur), jafnhliða þríhyrningur eða reglulegur, 
íboginn fjölhliðungur (þ.m.t. „flattir hringir“ og „umbreyttir þríhyrningar“ þar sem gagnstæðar 
hliðar eru íbognar, hinar tvær beinar, jafnar að lengd og samsíða). Vörur með rétthyrndum 
(þ.m.t. ferningslaga), þríhyrndum eða fjölhliða þverskurði mega vera með rúnnuðum hornum 
alla lengd sína. Þykkt slíkra vara, sem eru með rétthyrndum (þ.m.t. „umbreyttum rétthyrnd- 
um“) þverskurði, er yfir einn tíundi breiddarinnar. 

d. Plötur, blöð, ræmur og þynnur: 
Vörur með flötu yfirborði (aðrar en óunnar vörur í nr. 7901), einnig í vafningum, óholar og 
rétthyrndar (þó ekki ferningslaga) í þverskurð, einnig með rúnnuðum hornum (þar með taldir 
„umbreyttir rétthyrningar“ sem eru með gagnstæðar hliðar íbognar, hinar tvær beinar, jafnar 

að lengd og samsíða) jafnar að þykkt, sem eru: 
— rétthyrndar að lögun (einnig ferningslaga) að þykkt ekki yfir einn tíundi breiddarinnar, 

— annarrar lögunar en rétthyrndrar eða ferningslaga og af hvaða stærð sem er, enda hafi þær 

ekki öðlast einkenni hluta eða vara í öðrum vöruliðum. 

Til nr. 7905 teljast m.a. plötur, blöð, ræmur og þynnur með mynstri (t.d. grópum, gárum, 
ferhyrningum, dropum, tökkum, skífum) og vörur sem hafa verið gataðar, báraðar, fægðar eða 

húðaðar, enda hafi þær ekki við það öðlast einkenni hluta eða vara í öðrum vöruliðum. 

e. Leiðslur og pípur: 
Holar vörur, einnig vafðar, eins í þverskurð með aðeins einu lokuðu rými alla lengd sína, að 

lögun sem hringur, ávalar, rétthyrningur (þ.m.t. ferningur), jafnhliða þríhyrningur eða 
reglulegur ávalur marghyrningur og með sömu veggþykkt. Vörur með rétthyrndum (þ.m.t. 

ferningslaga), jafnhliða þríhyrndum eða reglulegum ávölum marghliða þverskurði, sem geta 

verið með rúnnuð horn á lengdina, teljast einnig leiðslur og pípur, enda sé innri og ytri 
þverskurðurinn sammiðja og að sama formi og útliti. Leiðslur og pípur með nefndan þverskurð 
geta verið fægðar, húðaðar, beygðar, snittaðar, boraðar, þrengdar, víkkaðar, keilusniðnar eða 

búnar nipplum, krögum eða hringjum. 

Athugasemd við undirlið: 
Í þessum kafla hafa eftirfarandi hugtök þá merkingu sem þeim er hér með gefin: 

a. Sink, án blendis: 

Málmur sem í er miðar við þunga a.m.k. 97,5% af sinki.
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b. Sinkblendi: 

Málmkennd efni sem í er mest af sinki miðað við þunga hvers annars frumefnis, enda fari 
heildarinnihald slíkra annarra frumefna fram úr 2,5% miðað við þunga. 

c. Sinkdust: 
Dust sem fengið er með þéttingu sinkgufu, úr hnöttóttum ögnum sem eru fínni en sinkduft. Að 

minnsta kosti 80% af ögnunum miðað við þunga fara í gegnum síu með 63 míkron möskva. Það 

verður að innihalda a.m.k. 85% af málmkenndu sinki miðað við þunga. 

  

A E 
% % 

7901 Óunnið sink: 
— Sink, án blendis: 

1100 — — Sem í er99,99% eða meira af sinki miðað við þunga ......... 0 

1200 — — Sem í er minna en 99,99% af sinki miðað við þunga .......... 0 
2000 — Sinkblendi .................00.00. 00. 0 

7902 0000 Sinkúrgangur ogsinkrusl ..................0....... 0000. 0 

7903 Sinkdust, sinkduft og sinkflögur: 

1000 — Sinkdust ..............0.00..0000. 0 0 

9000 — Annað ...............00 200 0 
7904 Sinkteinar, sinkstengur, sinkprófílar og sinkvír: 

0001 — Holarstengur ................... 0... 0 

0009 — Annað ..........0....00 0000 0 
7905 0000 Sinkplötur, sinkblöð, sinkræmur og sinkþynnur ................. 0 

7906 0000 Leiðslur, pípur og leiðsluhlutar eða pípuhlutar (t.d. tengi, hné, 

múffur), úr sinki ......................... 00. 0 

7907 Aðrar vörur úr sinki: 
1000 — Rennur, kjöljárn, þakgluggakarmar og aðrir forsmíðaðir bygging- 

arhlutar ..............0000 0000. 0 
— Annars: 

9001 — — Naglar, stifti, skrúfuro.þ.h. ............0.0.......0..... 0 

9002 — — Hreinlætistæki .......................0 80 

9003 — — Búsáhöld ...................%0000 0. 80 
9004 — — Forskaut ............0....0.. 000... 0 
9005 — — Vörur húðaðar góðmálmi ................00...0 0000... 60 
9006 — — Pípu- og kapalfestingar ...............0....00. 0000... 9 0 
9009 —— Annað ..............0 22. 35
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80. KAFLI 
Tin og vörur úr því 

Athugasemd: 
1. Í þessum kafla hafa eftirfarandi hugtök þá merkingu sem þeim er hér með gefin: 

a. Teinar og stengur: 
Valsaðar, þrykktar, dregnar eða þrýstimótaðar vörur, ekki í vafningum, sem eru óholar í 

þverskurð alla lengd sína, að lögun sem hringur, ávalar, rétthyrndar (þ.m.t. ferningur), 

jafnhliða þríhyrningur eða reglulegur ávalur marghyrningur (þ.m.t. „flattir hringir“ og 

„umbreyttir rétthyrningar“ þar sem gagnstæðar hliðar eru ávalar, hinar tvær beinar, jafnar að 

lengd og samsíða). Vörur með rétthyrndum (þ.m.t. ferningslaga), þríhyrndum eða marghyrnd- 

um þverskurði mega vera með rúnnuð horn á lengdina. Þykkt slíkra vara, sem eru með 

rétthyrndum (þ.m.t. „umbreyttum rétthyrndum“) þverskurði er yfir einn tíundi breiddarinnar. 

Hugtakið tekur einnig til steyptra eða glæddra vara, sömu lögunar og stærðar, sem að lokinni 

framleiðslu hafa verið frekar unnar (meira en svo að aðeins hafi verið fjarlægðar ójöfnur eða 

glóðarleifar), enda hafi þær ekki við það öðlast einkenni hluta eða vara í öðrum vöruliðum. 

b. Prófílar: 
Valsaðar, þrykktar, dregnar, þrýstimótaðar eða formaðar vörur, einnig í vafningum, með sama 

þverskurði alla lengd sína, sem svara ekki til neinnar skýrgreiningar á teinum, stöngum, vír, 

plötum, blöðum, ræmum, þynnum, leiðslum eða pípum. Hugtakið tekur einnig til steyptra eða 

glæddra vara, sömu lögunar, sem að lokinni framleiðslu hafa verið frekar unnar (meira en svo 

að aðeins hafi verið fjarlægðar ójöfnur eða glóðarleifar), enda hafi þær ekki við það öðlast 

einkenni hluta eða vara í öðrum vöruliðum. 

c. Vír: 

Valsaðar, þrykktar eða dregnar vörur, í vafningum, sem eru óholar alla lengd sína, að lögun 

sem hringur, ávalar, rétthyrningur (þ.m.t. ferningur), jafnhliða þríhyrningur eða reglulegur, 

íboginn fjölhliðungur (þ.m.t. „flattir hringir“ og „umbreyttir þríhyrningar“ þar sem gagnstæðar 

hliðar eru íbognar, hinar tvær beinar, jafnar að lengd og samsíða). Vörur með rétthyrndum 

(þ.m.t. ferningslaga), þríhyrndum eða fjölhliða þverskurði mega vera með rúnnuðum hornum 

alla lengd sína. Þykkt slíkra vara, sem eru með rétthyrndum (þ.m.t. „umbreyttum rétthyrnd- 

um“) þverskurði, er yfir einn tíundi breiddarinnar. 

d. Plötur, blöð, ræmur og þynnur: 
Vörur með flötu yfirborði (aðrar en óunnar vörur í nr. 8001), einnig í vafningum, óholar og 

rétthyrndar (þó ekki ferningslaga) í þverskurð, einnig með rúnnuðum hornum (þar með taldir 

„umbreyttir rétthyrningar“ sem eru með gagnstæðar hliðar íbognar, hinar tvær beinar, jafnar 

að lengd og samsíða) jafnar að þykkt, sem eru: 

— rétthyrndar að lögun (einnig ferningslaga) að þykkt ekki yfir einn tíundi breiddarinnar, 

— annarrar lögunar en rétthyrndrar eða ferningslaga og af hvaða stærð sem er, enda hafi þær 

ekki öðlast einkenni hluta eða vara í öðrum vöruliðum. 

Til nr. 8004 og 8005 teljast m.a. plötur, blöð, ræmur og þynnur með mynstri (t.d. grópum, 

gárum, ferhyrningum, dropum, tökkum, skífum) og vörur sem hafa verið gataðar, báraðar, 

fægðar eða húðaðar, enda hafi þær ekki við það öðlast einkenni hluta eða vara í öðrum 

vöruliðum. 
e. Leiðslur og pípur: 

Holar vörur, einnig vafðar, eins í þverskurð með aðeins einu lokuðu rými alla lengd sína, að 

lögun sem hringur, ávalar, rétthyrningur (þ.m.t. ferningur), jafnhliða þríhyrningur eða 

reglulegur ávalur marghyrningur og með sömu veggþykkt. Vörur með rétthyrndum (þ.m.t. 

ferningslaga), jafnhliða þríhyrndum eða reglulegum ávölum marghliða þverskurði, sem geta 

verið með rúnnuð horn á lengdina, teljast einnig leiðslur og pípur, enda sé innri og ytri 

þverskurðurinn sammiðja og að sama formi og útliti. Leiðslur og pípur með nefndan þverskurð 

geta verið fægðar, húðaðar, beygðar, snittaðar, boraðar, þrengdar, víkkaðar, keilusniðnar eða 

búnar nipplum, krögum eða hringjum.
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Athugasemd við undirlið: 
Í þessum kafla hafa eftirfarandi hugtök þá merkingu sem þeim er hér með gefin: 

a. Tin, án blendis: 

Málmur sem í er miðar við þunga a.m.k. 99% af tini, enda fari innihald sérhvers bismúts eða 

eirs ekki fram úr þeim mörkum sem tilgreind eru í eftirfarandi töflu: 

TAFLA — Önnur frumefni 
  

  
Frumefni Mörk innihalds í % miðað við þunga 

Bi Bismút 0,1 

Cu Kopar 0,4 
  

b. Tinblendi: 

Málmefni sem í er mest af tini miðað við þunga hvers annars frumefnis, að því tilskildu 

1. að heildarinnihald slíkra annarra frumefna sé meira en 1% miðað við þunga, eða 

2. að innihald annað hvort bismúts eða kopars miðað við þunga sé jafnt eða fara fram úr þeim 

mörkum sem tilgreind eru í undanfarandi töflu. 

  

A E 

8001 Óunnið tin: 
1000 — Tin, ánblendis................. 0000... 0 

2000 — Tinblendi ............... 0002. 0 0. 0 

8002 0000 Tinúrgangur ogtinrusl ................00... 0000. 0 

8003 Tinteinar, tinstengur, tinprófílar og tinvír: 

0001 — Holarstengur .................002.0 0 0 

0002 — Vír 20.00.0000 0 

0009 — Annað ............0.000 0 

8004 Tinplötur, tinblöð og tinræmur, meira en 0,2 mm að þykkt: 

0001 — Plötur, ræmur og þynnur, er vega, án undirlags, ekki yfir 1 kg/m“ 0 

0009 — Annað .............000. 0 

8005 Tinþynnur (einnig áprentaðar eða festar á pappír, pappa, plast eða 

áþekk undirlagsefni), ekki meira en 0,2 mm að þykkt (án undirlags); 

tinduft og tinflögur: 

— Þynnur: 

1001 — — Plötur, ræmur og þynnur er vega, án undirlags, yfir 1 kg/m ... 0 
1009 —— Aðrar .........0.0000 00 0 

2000 — Duftogflögur ...........02220.0200 00 0 

8006 0000 Leiðslur, pípur og leiðsluhlutar eða pípuhlutar (t.d. tengi, hné, 

múffur), úr timi ...............0..00. 0000. 0 

8007 Aðrar vörur úr tini: 

0001 — Skálpar(túpur) ............%.2.. nn 0 
0002 — Búsáhöld ...............22 0000 80 

0009 — Annars ...........000 00. 35
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81. KAFLI 

Aðrir ódýrir málmar; keramíkmelmi; vörur úr þeim 

Athugasemd við undirlið: 

Skýrgeiningar í 1. athugasemd við 74. kafla um teina og stengur, prófíla, vír og plötur, blöð, ræmur 
og þynnur skulu gilda að breyttu breytanda um þennan kafla. 

  

A E 
% % 

8101 Wolfram (tungsten) og vörur úr því, þar með talið úrgangur og rusl: 

1000 — Duft.............00000222n nr 0 
— Annað: 

9100 — — Óunnið wolfram, þar með talið teinar og stengur sem fengið er 
aðeins með glæðingu, úrgangur ogrusl ..................... 0 

9200 — — Teinar og stengur, þó ekki fengið aðeins með glæðingu, 

prófílar, plötur, blöð, ræmur og þynnur .................... 0 
9300 —— Vír ..........000 000 0 
9900 —— Annars ...........0022 000 0 

8102 Molybden og vörur úr því, þar með talið úrgangur og rusl: 

1000 — Duft............0.00 000 0 
— Annað: 

9100 — — Óunnið molybden, þar með talið teinar og stengur fengið 
aðeins með glæðingu; úrgangur ogrusl..................... 0 

9200 — — Teinar og stengur, þó ekki fengið aðeins með glæðingu, 
prófílar, plötur, blöð, ræmur og þynnur .................... 0 

9300 —— Vír .........0000 00 0 
9900 —— Annars ........00000 0000... 0 

8103 Tantal og vörur úr því, þar með talið úrgangur og rusl: 

1000 — Óunnið tantal, þar með talið teinar og stengur fengið aðeins með 

glæðingu; úrgangur og rusl;duft ...........0.0.0.0..00. 0... 0 

9000 — Annað ...........0...0000 nn 0 

8104 Magnesíum og vörur úr því, þar með talið úrgangur og rusl: 

— Óunnið magnesíum: 

1100 — — Semí er a.m.k. 99,8% af magnesíum miðað við þunga ....... 0 
1900 — — Annað ............%.0002 00 0 

2000 — Úrgangurogrusl ............0.......0. 00. 0 

3000 — Svarf, spænir og korn, flokkað eftir stærð, duft ................ 0 

9000 — Annað „.........0..2000 nn 0 

8105 Kóbaltsteinn og önnur millistigsframleiðsla frá kóbaltvinnslu; kóbalt 

og vörur úr því, þar með talið úrgangur og rusl: 

1000 — Kóbaltsteinn og önnur millistigsframleiðsla frá kóbaltmálm- 
vinnslu; óunnið kóbalt; úrgangur og rusl; duft................. 0 

9000 — Annað ..........0%%. 00... n 0 

8106 0000 Bismút og vörur úr því, þar með talið úrgangur ogrusl ............ 0 

8107 Kadmíum og vörur úr því, þar með talið úrgangur og rusl: 

1000 — Óunnið kadmíum; úrgangur og rusl;duft ..................... 0 
9000 — Annað ............00.2 nn 0 

8108 Títan og vörur úr því, þar með talið úrgangur og rusl: 

1000 — Óunnið títan; úrgangur ogrusl ........0..00.0....0. 0... 0 

9000 — Annað ............%%.. nn 0 
8109 Sirkon og vörur úr því, þar með talið úrgangur og rusl: 

1000 — Óunnið sirkon; úrgangur ogrusl;duft ....................... 0 

9000 — Annað ...........2 00 0
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8110 0000 Antímon og vörur úr því, þar með talið úrgangur ogrusl .......... 0 

8111 0000 Mangan og vörur úr því, þar með talið úrgangur ogrusl .......... 0 

8112 Beryllíum, króm, germaníum, vanadíum, gallíum, hafníum, indíum, 

níob (kolumbíum), reníum og tailíum, og vörur úr þessum málmum, 

þar með talið úrgangur og rusl: 

— Beryllíum: 

1100 — — Óunnið; úrgangur ogrusl:duft ........0.....00.0.0.. 0 

1900 —— Annað ............00000. 35 
2000 — Króm .........00..0 00... 0 
3000 — Germaníum ...........)...0.... 0 0 

4000 — Vanadíum ...........%%..0. 00. 0 

— Annað: 

9100 — — Óunnið; úrgangur ogrusl;duft .........000.00.0.0. 0 

9900 —— APnars ........000. 0. 0 

8113 0000 Keramíkmelmi og vörur úr því, þar með talið úrgangur og rusl ..... 0



Nr. 82 

Verkfæri, áhöld, eggjárn, skeiðar og gafflar, úr ódýrum málmi; hlutar til þeirra úr 

578 

82. KAFLI 

ódýrum málmi 

Athugasemdir: 

1. Þegar undan eru skildir lóðblásturslampar, hreyfanlegar smiðjur, slípihjól með grind, áhöld til 
hand- eða fótsnyrtingar, og vörur sem flokkast í nr. 8209, teljast til þessa kafla einungis vörur með 

blaði, brún, yfirborði eða öðrum vinnandi hluta úr eftirtöldu: 

a. Ódýrum málmi. 
b. Málmkarbíði eða keramíkmelmi. 

c. Eðalsteinum eða hálfeðalsteinum (náttúrlegum, syntetískum eða endurgerðum), á uppistöðu 

úr ódýrum málmi, málmkarbíði eða keramíkmelmi. 

d. Slípiefni, á uppistöðu úr ódýrum málmi, enda séu hlutirnir með skurðartönnum, skorum, 

grópum eða þess háttar, úr ódýrum málmi, og halda sérkennum sínum og notagildi eftir að 
slípiefnin hafa verið fest á. 

2. Hlutar úr ódýrum málmi til vara í þessum kafla flokkast með þeim vörum sem þeir eru hlutar til, 

þó ekki hlutar sérstaklega tilgreindir og verkfærafestingar fyrir handverkfæri (nr. 8466). Hlutar til 
almennra nota sem skýrgreindir eru í 2. athugasemd við flokk XV teljast þó aldrei til þessa kafla. 

15. október 1987 

Hausar, blöð og skurðplötur í rafmagnsrakvélar eða rafmagnshárklippur teljast til nr. 8510. 

3. Vörusamstæður úr einum eða fleiri hnífum í nr. 8211 og að minnsta kosti jafnmörgum vörum í nr. 

8215 skulu flokkast í nr. 8215. 

  

8201 

1000 
2000 

3001 
3009 
4000 
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6000 

9001 
9002 
9009 

8202 

1000 
2000 

3100 

3200 

4000 

Eftirtalin handverkfæri: Spaðar, skóflur, hakar, stingir, hlújárn, 

gafflar og hrífur; axir, bjúgaxir og áþekk höggverkfæri; hvers konar 

trjáklippur; ljáir, sigðir, heyskerar, limgerðisklippur, timburfleigar 

og önnur verkfæri til notkunar við landbúnað, garðyrkju eða 

skógrækt: 

— Spaðarogskóflur ...............00 0000 
— Gafflar ..............0. 0. 00 

— Hakar, stingir, hlújárn og hrífur: 
—— Hrífur .............0.. 0002. 

— — Afiað .........00.0 00 

— Axir, bjúgaxir og áþekk höggverkfæri ........................ 

— Annarrar handar trjáklippur (þar með taldar kjúklingaklippur) 

— Limgerðisklippur, beggja handa brumklippur og áþekkar beggja 

handa klippur .............02 0. 
— Önnur verkfæri til notkunar við landbúnað, garðyrkju eða 

skógrækt: 

— — Ljáirogljáblöð ...........0....00000. 00 
—— Off ......0... 0000 

—— ANNarS .......0.. 0000 
Handsagir; blöð í hvers konar sagir (fín- eða gróftennt eða tannlaus 

sagarblöð): 

— Handsagir .................0. 000. 

— Blöð í bandsagir ..............00000 0... 0 nn 

— Kringlótt sagarblöð (þar með talin fín- eða gróftennt sagarblöð): 

— — Með sagarflötúrstáli ................0.0........ 0... 0... 
— — Með sagarflöt úröðru efni ..........00.0.00 0000. 
— Keðjusagarblöð ...............00022 

— Önnur sagarblöð: 

% 

(
<
=
)
 

%
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9100 — — Bein sagarblöð fyrir málm ..............0.. 000... 0. 0 

9900 — — Annars ............002 00 0 

8203 Þjalir, raspar, tengur (þar með taldar klippitengur), griptengur, 

spennitengur, málmklippur, pípuskerar, boltaskerar, gattengur og 

áþekk handverkfæri: 

1000 — Þjalir, raspar og áþekk verkfæri .............0......0.. 0 

2000 — Tengur (þar með taldar klippitengur), griptengur, spennitengur 

og áþekk verkfæri ............0... 0000. 0 

3000 — Málmklippur og áþekk verkfæri ..................00 0 
4000 — Pípuskerar, boltaskerar, gattengur og áþekk verkfæri .......... 0 

8204 Skrúflyklar og skiptilyklar fyrir handafli (þar með taldir átaksmæli- 

lyklar en þó ekki tappalyklar); útskiptanleg lyklasæti, með eða án 

handfangs: 

— Skrúflyklar og skiptilyklar fyrir handafl: 
1100 — — Ekkistillanlegir ..............0.0. 020... 0 

1200 — — Stillanlegir .............20.. 0000 0 
2000 — Útskiptanleg lyklasæti, með eða án handfangs ................ 0 

8205 Handverkfæri (þar með taldir glerskerar), ót.a.; blásturslampar; 

skrúfstykki, þvingur og þess háttar, þó ekki fylgihlutir og hlutar til 

smíðavéla; steðjar; færanlegar smiðjur; hand- eða fótsnúin slípihjól 

með grind: 

1000 — Verkfæri til að bora, snitta eða skrúfuskera ................... 0 

2000 — Hamrarogsleggjur ...........%%2.. 0... 0 

3000 — Heflar, sporjárn, íbjúg sporjárn og áþekk bitjárn til trésmíða .... 0 

4000 — Skrúfjárn ...............00000 0. 0 
— Önnur handverkfæri (þar með taldir glerskerar): 

5100 — — Heimilisverkfæri ................. 0002. .0 0 

5900 —— Annars ...........0000 000 0 

6000 — Lóðlampar ...........20000.0.nð sr 0 
7000 — Skrúfstykki, þvingur og þess háttar .........0..0..0.0.00.0.... 0 

8000 — Steðjar; færanlegar smiðjur; hand- eða fótsnúin slípihjól með 
BEINA ........00022 nn 0 

9000 — Samstæður vara úr tveim eða fleiri undanfarandi undirliðum .... 0 

8206 0000 Verkfæri í tveimur eða fleiri af nr. 8202—-8205, umbúin í vörusam- 

stæður tilsmásölu ...................... 2000. 0 

8207 Skiptiverkfæri í handverkfæri, einnig aflknúin, eða í smíðavélar (t.d. 

til að pressa, stansa, höggva, gata, snitta, fræsa, stinga, mala, snúa 

eða skrúfa), þar með talin mót til að draga eða þrykkja málm, og 

verkfæri til að bora í berg eða jarðveg: 

— Verkfæri til að bora í berg eða jarðveg: 

1100 — — Með slitfleti úr glæddum málmkarbíði eða keramíkmelmi ..... 0 

1200 — — Meðslitfleti úr öðru efni .................. 0000. 0 
2000 — Mótttil að draga eða þrykkja málm ................0.0...0... 0 

3000 — Verkfæri til að pressa, stansa eða höggva ...............0..... 0 

4000 — Verkfæri til að snitta eða þræða ............00. 0000... 0 

5000 — Verkfæri til að bora, þó ekki bergborar ....................... 0 

6000 — Verkfæri tilað fræsaeðastinga ...........0...0.. 0000... 0 

7000 — Verkfæritilaðmala .............0..%.0.2 000 0 

8000 — Verkfæritilaðsnúa ............00.... 0000. 0 

9000 — Önnurskiptiverkfæri ........0..0....0.0 0000 0 
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Hnífar og skurðarblöð í vélar eða vélræn tæki: 

— Til vinnslu á málmi .............0..0...0.. 0 

— Tilvinnslu á viði ................ 00... 

— Til eldhúsáhalda eða véla sem notaðar eru í matvælaiðnaði ..... 

— Tillandbúnaðarvéla, garðyrkjuvéla eða skógarhöggsvéla ....... 

— Aflfað ............ 00. 

Plötur, stafir, oddar og þess háttar í verkfæri, óáfest, úr glæddum 

málmkarbíði eða keramíkmelmi .............................. 

Handknúin vélræn tæki, 10 kg að þyngd eða minna, til nota við 

tilbúning, meðferð eða framreiðslu á matvælum eða drykkjarföng- 

UM ......00.000 

Hnífar með skurðarblöðum, einnig sagtennt (þar með taldir sniðlar), 

þó ekki hnífar í nr. 8208, og blöð til þeirra: 

— Samstæður mismunandi vara ................. 0000. 

— Annað: 

— — Borðhnífar með föstu blaði: 

-— — Sköft úr ódýrum málmi ............).0..... 00... 

——— Annars .............. 000 

— — Aðrir hnífar með föstu blaði: 

-— — Sköftúr ódýrum málmi ................. 0000. 
-— — ANNAFS .......... 

— — Hnífar sem hafa annað en föst blöð: 

-— — Sköft úr ódýrum málmi ................... 00... 

-—— Annars ........... 0000 

—— Blöð ..........0.0.000000 0 

Rakhnífar og rakblöð (þar með talið efni í rakblöð í ræmum): 

— Rakhnífar ..................... 000. 

— Rakvélablöð, þar með talið efni í rakblöð íræmum ............ 

— Aðrir hlutar: 

— — Tilrakhnífa ...............0 0000. 

—— ANNarS .........0. 0 

Skæri, skraddaraskæri og áþekk skæri, og blöð til þeirra: 

— Ullar- og síldarklippur og blöð til þeirra ...................... 

— Afað .......... 

Önnur eggjárn (t.d. hárklippur, kjötaxir eða eldhúsaxir, saxarar, 

hakkarar, pappírshnífar); áhöld til hand- eða fótsnyrtingar, einnig í 

samstæðum (þar með taldar naglaþjalir): 

— Pappírshnífar, bréfahnífar, sköfur, blýantsyddarar og blöð til 
þeirra: 

— — Sköft úr ódýrum málmi ...............0.... 0000. 

— — ÖnNUr 0... 
— Áhöld til hand- eða fótsnyrtingar, einnig í samstæðum (þar með 

taldar naglaþjalir) ..........0.)...00 2000. 
— Annað: 

— — Sköft úr ódýrum málmi fyrir vörur í þessum undirlið ......... 

— — Skurðarblöð og kambar í fjárklippur ...................... 

—-— ARNAFS ...........0 0 

Skeiðar, gafflar, sleifar, gatasleifar, kökuspaðar, fiskhnífar, smjör- 

hnífar, sykurtengur og áþekkur eldhús- eða borðbúnaður: 

— Samstæður mismunandi vara með a.m.k. einum hlut sem húðaður 

er gÓÖMÁálmi ............00002 0. 

40 

40 

70 

40
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2000 — Aðrar samstæður mismunandi vara .............0.... 0000... 40 

— Annað: 

— — Húðað góðmálmi: 
9101 ——- — Sköftúr ódýrum málmi ...............%00 0000. n nn 25 
9109 ——- — Afnað.............. 0000 40 

— — Annars: 

9901 —— — Sköftúródýrum málmi ...............00000 000 nn 25 
9909 ——-— Annað.............0... 0. s ns 40



Nr. 82 

Athugasemdir: 

1. Í þessum kafla skulu hlutar úr ódýrum málmi flokkaðir með þeim vörum sem þeir tilheyra. Þó 

skulu vörur úr járni eða stáli í nr. 7312, 7315, 7317, 7318 eða 7320 eða hliðstæðar vörur úr öðrum 

málmum (74.—76. og 78.   

582 15. október 1987 

83. KAFLI 
Ýmsar vörur úr ódýrum málmi 

81. kafli) ekki teljast hlutar til vara í þessum kafla. 
2. Sem hjól í nr. 8302 teljast hjól sem eru ekki meira en 75 mm í þvermál (að meðtöldum slitfleti, þar 

sem við á), eða hjól sem eru meira en 75 mm í þvermál (að meðtöldum slitfleti, þar sem við á) að 

því tilskildu að breidd hjólsins eða slitflatarins sem á því er sé minna en 30 mm. 
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Hengilásar og læsingar (fyrir lykla, talnakerfi eða rafmagn), úr 

ódýrum málmi; hespur og rammar með hespum, með læsingum, úr 

ódýrum málmi; lyklar til allra ofangreindra vara úr ódýrum málmi: 

— Hengilásar „.............0.0. 000... 30 

— Læsingar til vélknúinnaðkutækja ..........0...00 00... 0... 30 
— Læsingar til húsgagna ................00 0000. 0 0 

— Aðrar læsingar: 

— — Húsgagna- og hurðarskrár til notkunar með lykli ............ 0 

— — Til bifreiða og annarra Ökutækja .........00000. 0000... 30 
— — Smekklásar ...............000 200 30 

—— ANNAFS .............. 30 
— Hespur og rammar með hespum, með læsingum ............... 30 

— Hlutar: 

— — Til húsgagna og hurðarskráa ..................000000000.. 0 
— — AÐFPIN ......... 0000 30 

— Stakirlyklar ........0...00.0 00 .n ns 0 

Festingar, áfellur (fittings) og áþekkar vörur úr ódýrum málmi fyrir 

húsgögn, hurðir, stiga, glugga, gluggatjöld, vagnsmíði, söðlasmíði, 

ferðakoffort, kistur, skrínur eða þess háttar; hengi, snagar, hilluhné 

og áþekkar festingar, úr ódýrum málmi; hjól með festingum úr 

ódýrum málmi; sjálfvirkar dyralokur úr ódýrum málmi: 

— Lamir: 

— — Til bifreiða og annarra ökutækja ...........0000.....0..... 30 
— — Aðrar ...........0. 000 0 

— Hjól .........0. 0022 30 
— Aðrar festingar, áfellur og áþekkar vörur til vélknúinna ökutækja 30 

— Aðrar festingar, áfellur og áþekkar vörur: 

— — Til bygginga: 
—-— — Gluggatjaldastengur ................. 0... 12 0 

- — — Klemmurtil festinga á rúðugleri í gróðurhúsum ........... 15 0 

-— — Affað ........00000 00 0 
— — Aðrar, tilhúsgagna ...........00....0.2 00 nr 0 

— — Annars: 

— — — Tilbifreiða og annarra Ökutækja ........................ 30 
— — — Smávarningur til reiðtygjasmíði ......................... 12 0 

-— — Anað.........0.000 0000 30 
— Hengi, snagar, hilluhné og áþekkar festingar: 
—— Fatahengi ..............200 0... 12 0 
—— Veggstatíf .................0. 0000. 12 0
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5009 —— Annað .............0.. 000. ið 30 
6000 — Sjálfvirkar dyralokur ...................... 000. 0 

8303 Brynvarðir eða styrktir peningaskápar, geymsluhólf og hurðir og 
læsingar fyrir geymsluklefa, peningakassa eða verðbréfakassa og 
þess háttar, úr ódýrum málmi: 

0001 — Öryggishurðir, með eða án karma, til innbyggingar í hús ........ 12 0 
0009 — Annað ..........2....00.0 000 80 

8304 Skjalakassar, spjaldskrárkassar, bréfabakkar, pappírshaldarar, 

pennabakkar, stimplastandar og áþekkur skrifstofu- eða skrifborðs- 

búnaður, úr ódýrum málmi, þó ekki skrifstofuhúsgögn í nr. 9403, 
skrifborðsbúnaður: 

— Skrifborðsbúnaður: 

0011 — — Skrautmumir ................0.. 0 80 
0012 — — Annað, úrblýi, sinki eðatini ................00..00....... 35 
0019 —— Annað ........0...0... 00 70 
0090 — Annað ...........0...00. 0 80 

8305 Smávarningur fyrir lausblaðabindi eða spjaldskrár, bréfaklemmur, 

bréfahorn, pappírsklemmur, spjaldskrármerki og áþekkar skrif- 

stofuvörur, úr ódýrum málmi; heftur í lengjum (t.d. fyrir skrifstofur, 

bólstrun, pökkun), úr ódýrum málmi: 

1000 — Smávarningur fyrir lausblaðabindi eða spjaldskrár ............. 0 
— Hettur í lengjum: 

2001 — — Úr€ir.........0....... 0. 0 
2009 — — Aðrar .......0.0..0... 0. 0 
9000 — Annað, þar með taldir hlutar „.................0.0.00.00.... 30 

8306 Bjöllur, bomböld (gongs) og þess háttar, ekki fyrir rafmagn, úr 
ódýrum málmi; myndastyttur og aðrir skrautmunir, úr ódýrum 

málmi; rammar fyrir ljósmyndir, málverk eða þess háttar, úr 

ódýrum málmi; speglar úr ódýrum málmi: 
1000 — Bjöllur, bomböld og þess háttar ...........0..0..00. 0. 80 

— Myndastyttur og aðrir skrautmunir: 
2100 — — Húðað góðmálmi .................. 0200... 60 

— — Annað: 

— — — Til notkunar utanhúss: 

2911 ---— Úrblýi,zinkieðatini ..............0...0..00.0.... 35 
2919 ———-— Anfað .........0)...0.0. 000 70 
2990 —— — Annars ............ 00. 80 
3000 — Rammar fyrir ljósmyndir, málverk eða þess háttar;speglar ..... 17 0 

8307 Sveigjanlegar pípur úr ódýrum málmi, með eða án tengja: 
1000 — Úrjárni eðastáli ..............0....0. 0 0 
9000 — Úr öðrum ódýrum málmi ..................000 00. 0 

8308 Spennur, rammar með spennum, sylgjur, sylgjuspennur, krókar, 

lykkjur, hringir og þess háttar, úr ódýrum málmi, notað til fatnaðar, 

skófatnaðar, yfirbreiðslna, handtaskna, ferðabúnaðar eða annarra 

tilbúinna vara; holhnoð eða klaufhnoð, úr ódýrum málmi; perlur og 

paljettur, úr ódýrum málmi: 

1000 — Krókar, lykkjur og hringir ..............0....0.00. 0... 0 
2000 — Holhnoð eðaklaufhnoð .................0. 0000 0 

9000 — Annað, þar með taldir hlutar ............0.0.0000.0.0..0.0 0
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Tappar, lok og hettur (þar með talið krónutappar, skrúftappar og 

aftapparar), hylki fyrir flöskur, vafspons, sponslok, innsigli og aðrir 

hlutar til pökkunar, úr ódýrum málmi: 

— Krónutappar ...........0.020 000. nn 

— Annað: 
— — Spons (einnig með skrúfgangi), sponslok ................... 
— — Flöskuhettur..............00.. 000. 

Áprentuð lok á dósir um útflutningsafurðir enda sé á þeim 
viðeigandi áletrun ..............0.2.. 0000. 0 nn nn 

— — Hettur á mjólkurflöskur og skyrumbúðir ................... 
Bindilykkjur tillokunar á pokum ........00000%. 0000... 

— — ANNARS .........000 0 

Merkispjöld, nafnspjöld, heimilisfangsspjöld og áþekk spjöld, tölu- 

stafir, bókstafir og önnur tákn, úr ódýrum málmi, þó ekki vörur í nr. 

9405 ........000 0. 

Vír, stengur, leiðslur, plötur, rafskaut og áþekkar vörur, úr ódýrum 

málmi eða málmkarbíði, húðað eða fyllt með flússefni, til notkunar 

við lóðun, brösun, logsuðu eða útfellingu á málmi eða málmkarbíði, 

vír og stengur úr mótuðu dufti úr ódýrum málmi, til notkunar við 

málmhúðun: 

— Húðuð rafskaut úr ódýrum málmi, tilrafbogasuðu ............. 

— Kjarnavír úr ódýrum málmi, tilrafbogasuðu .................. 

— Húðaður eða kjarnaður vír, úr ódýrum málmi, til lóðunar, 

brösunar eðalogsuðu ..........0000000000 0 0000. 
— Annað, þar með taldir hlutar ..............%%0 0... 0... 
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FLOKKUR XVI 

Vélbúnaður og vélræn tæki; rafbúnaður; hlutar til þessara vara; hljóðupptöku- og 

hljóðflutningstæki, mynda- og hljóðupptökutæki og mynda- og hljóðflutningstæki 

fyrir sjónvarp, og hlutar og fylgihlutir til þess konar vara 
Athugasemdir: 

1. Til þessa flokks telst ekki: 
a. 

0
0
3
.
 

p- 

Belti eða reimar fyrir drifbúnað eða færibönd, úr plasti í 39. kafla eða vúlkaníseruðu gúmmíi 
(nr. 4010); eða aðrar vörur úr óhertu vúlkaníseruðu gúmmíi sem notaðar eru í vélbúnað, 
vélræn tæki, rafmagnstæki eða til annarra tækninota (nr. 4016). 
Vörur úr leðri eða samsettu leðri (nr. 4204) eða úr loðskinni (nr. 4303) sem notaðar eru í 
vélbúnað, vélræn tæki eða til annarra tækninota. 

Kefli, spólur, snældur, keilur, leggir, rúllur eða áþekkar uppistöður úr hvers konar efni (t.d. 
39., 40., 44. eða 48. kafli eða flokkur XV). 

- Götuð spjöld í Jacquardvélar eða áþekkar vélar (t.d. 39. eða 48. kafli eða flokkur XV). 
- Belti fyrir drifbúnað eða færibönd úr spunaefni (nr. 5910) eða aðrar vörur úr spunaefni til 
tækninota (nr. 5911). 

„ Eðalsteinar eða hálfeðalsteinar (náttúrlegir, syntetískir eða endurgerðir) í nr. 7102—7104, eða 
vörur sem að öllu leyti eru gerðar úr slíkum steinum í nr. 7116, þó ekki óuppsettir unnir safírar 

og demantar í hljóðnálar (nr. 8522). 

Hlutar til almennra nota, eins og þeir eru skýrgreindir í 2. athugasemd við flokk XV, úr 

ódýrum málmi (flokkur XV) eða áþekkar vörur úr plasti (39. kafli). 
Borpípur (nr. 7304). 

- Endalaus belti úr málmvír eða málmræmum (flokkur XV). 
Vörur í 82. eða 83. kafla. 

- Vörur í flokki XVII. 
.„ Vörur í 90. kafla. 

. Klukkur, úr og aðrar vörur í 91. kafla. 

. Skiptiverkfæri í nr. 8207 eða burstar til nota sem hlutar til véla í nr. 9603. Á þekk skiptiverkfæri 

flokkast eftir meginefni í hinum vinnandi hluta þeirra (t.d. í 40., 42., 43., 45. eða 59. kafla eða 
nr. 6804 eða 6909). 
Vörur í 95. kafla. 

2. Leiði ekki annað af 1. athugasemd við þennan flokk, 1. athugasemd við 84. kafla og 1. 
athugasemd við 85. kafla flokkast hlutar til véla (sem ekki eru hlutar til vara í nr. 8484, 8544, 8545, 
8546 eða 8547) svo sem hér segir: 
a. 

b. 

C. 

Hlutar sem eru vörur meðtaldar í einhverju af vöruliðum 84. eða 85. kafla (þó ekki nr. 8485 og 

8548) flokkast alltaf í viðkomandi vöruliði. 

Aðrir hlutar sem eingöngu eða aðallega má nota við ákveðna vél eða fleiri vélar sem teljast til 
sama vöruliðar (þar með taldar vélar í nr. 8479 eða 8543) flokkast með þeim vélum. Hlutar sem 
jöfnum höndum má nota í vörur í nr. 8517 og nr. 8525—8528 teljast þó til nr. 8517. 

Allir aðrir hlutar teljast til nr. 8485 eða 8548. 
3. Leiði ekki annað af orðalagi flokkast vélasamstæður, settar saman í eina heild úr tveim eða fleiri 

vélum og aðrar vélar gerðar til að framkvæma tvö eða fleiri verkatriði, saman eða sér, eins og um 
væri að ræða þann vélarhluta eða þá vél sem gegnir höfuðhlutverkinu. 

4. Sé vél (þar með taldar samsettar vélar) gerð úr sjálfstæðum hlutum (hvort sem þeir eru aðskildir 
eða tengdir með pípum, tengslum, rafmagnsköplum eða öðrum búnaði), sem ætlað er sameigin- 

lega að framkvæma skýrt skilgreint verkatriði sem einn af vöruliðum 84. eða 85. kafla taka til, skal 

hún í heild flokkast undir þann vörulið sem höfðar til þess verkatriðis. 
5. Sem vél í athugasemdum þessum teljast hverskonar vélar; vélbúnaður, vélakostur, áhöld, 

tækjabúnaður eða tæki sem getið er í vöruliðum 84. eða 85. kafla.
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84. KAFLI 

Kjarnakljúfar, katlar, vélbúnaður og vélræn tæki; hlutar til þeirra 

Athugasemdir: 
1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Kvarnasteinar, hverfisteinar eða aðrar vörur í 68. kafla. 

b. Tæki eða vélbúnaður (t.d. dælur) eða hlutar til þeirra, úr leir (69. kafli). 

c. Búnaður úr gleri fyrir rannsóknarstofur (nr. 7017); vélbúnaður, tæki eða aðrar vörur til 

tækninota eða hlutar til þeirra, úr gleri (nr. 7019 eða 7020). 

d. Vörur í nr. 7321 eða 7322 eða áþekkar vörur úr öðrum ódýrum málmi (74.—76. eða 78.—8l. 

kafli). 

e. Vélræn rafmagnshandverkfæri í nr. 8508 eða vélræn rafmagnsheimilistæki í nr. 8509. 

f. Handknúnir vélrænir gólfsópar, án hreyfils (nr. 9603). 

2. Leiði ekki annað af 3. athugasemd við flokk XVI skal vél eða tæki sem svarar til lýsingar í einu eða 

fleiri af nr. 8401—-8424 og jafnframt lýsingar í einhverju af nr. 8425—-8480 teljast eftir því sem við 

á til einhvers af nr. 8401—8424. 
Til nr. 8419 telst þó ekki: 

Spírunartæki, útungunartæki eða ungamæður (nr. 8436). 

. Kornrakavélar (nr. 8437). 

. Flæðitæki (diffusing apparatus) til sykursafaframleiðslu (nr. 8438). 

Vélbúnaður til hitameðferðar á spunagarni, dúk eða tilbúnum spunavörum (nr. 8451). 

. Vélbúnaður eða vélakostur, hannað til vélrænnar vinnslu, þar sem hitabreytingar gegna 

aukahlutverki, jafnvel þótt nauðsynlegar séu. 

Til nr. 8422 telst ekki: 

a. Saumavélar til lokunar á pokum eða áþekkum ílátum (nr. 8452). 

b. Skrifstofuvélar í nr. 8472. 

3. Vélar til smíða úr hvers konar efni sem svara til lýsingar í nr. 8456 og jafnframt til lýsingar í nr. 

8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8464 eða 8465 skulu flokkast í nr. 8456. 

4. Til nr. 8457 teljast eingöngu vélar til smíða úr málmi (þó ekki rennibekkir) sem geta framkvæmt 

mismunandi vélavinnu annaðhvort 

a. með sjálfvirkri verkfæraskiptingu úr magasíni eða þess háttar í samræmi við vélvinnsluforrit 

(vélvinnslumiðstöð); 

b. með sjálfvirkri notkun, samtímis eða raðbundið, mismunandi staðalhausa sem vinna úr 

verkefni í ákveðinni stöðu (einingasmíðavélar, einstöðuvélar) eða 

með sjálfvirkum tilflutningi verkefnisins að mismunandi staðalhausum (fjölstöðufærsluvélar). 

. Sem sjálfvirkar gagnavinnsluvélar í nr. 8471 telst: 

Tölvur (digital machines), sem geta 1) geymt vinnsluforrit eða forrit og að minnsta kosti þau 

gögn sem beint eru nauðsynleg til að láta forritið vinna; 2) eru auðveldlega forritanlegar í 

samræmi við óskir notandans; 3) framkvæmt talnaútreikning samkvæmt ákvörðun notandans, 

og 4) framkvæmt, án mannlegra afskipta, vinnsluforrit sem gerir ráð fyrir að þær geti breytt 

úrvinnslu sinni með rökrænni ákvörðun á meðan á vinnslu stendur. 

b. Hliðstæðureiknar (analogue machines) sem geta gert eftirlíkingar af stærðfræðilegum líkönum 

og eru settir saman af að minnsta kosti eftirfarandi búnaði: Hliðstæðubúnaði, stýribúnaði og 

forritunarbúnaði. 

c. Vélar blandaðar að gerð (hybrid machines), annað hvort tölvur með hliðstæðubúnaði eða 

hliðstæðureiknar með búnaði til talnameðferðar. 

B. Sjálfvirkar gagnavinnsluvélar geta verið í formi kerfa sem samsett eru úr breytilegum fjölda 

sérstæðra eininga. Eining skal talin hluti af heildarkerfinu ef hún uppfyllir öll eftirtalin 

skilyrði: 
a. Hún sé tengjanleg við miðstöð, annaðhvort beint eða í gegnum aðra einingu eða einingar. 

b. Hún sé sérstaklega hönnuð til að vera hluti af slíku kerfi (nánar tiltekið verður hún að geta 

tekið á móti gögnum eða sent þau frá sér í því formi (tákn- eða merkjamáli) sem kerfið getur 

notað, nema hún hafi þann tilgang að sjá kerfinu fyrir orku). 
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Slíkar einingar sem fluttar eru inn stakar skulu einnig flokkast í nr. 8471. 
Til nr. 8471 teljast ekki vélar sem fela í sér eða vinna í tengslum við sjálfvirka gagnavinnsluvél 

og framkvæma tiltekið verkatriði. Slíkar vélar skulu flokkaðar í viðeigandi vörulið með tilliti til 
verkatriðis þeirra eða, verði því ekki komið við, í lokavörulið. 

Til nr. 8482 teljast m.a. fágaðar stálkúlur, enda sé frávik frá uppgefnu þvermáli hvergi meira en 
1% eða meira en 0,05 mm eftir því hvort er minna. Aðrar stálkúlur skulu flokkaðar í nr. 7326. 

- Vél sem notuð er í fleiri en einum tilgangi flokkast þannig að litið er á höfuðnotkun hennar sem 
einu notkunina. 

Leiði ekki annað af 2. athugasemd við þennan kafla og 3. athugasemd við flokk XVI, eða af 
orðalagi, flokkast vél í nr. 8479 ef höfuðnotkun hennar er ekki lýst í vörulið eða engin ein notkun 
hennar er höfuðnotkun. Til nr. 8479 teljast einnig vélar til framleiðslu á reipum eða köðlum (t.d. 
þættingar-, tvinnunar- og kaðalfléttivélar) úr málmvír, spunagarni eða hvers konar öðru efni eða 
úr blöndu slíkra efni. 

Athugasemd við undirlið: 
Undirliður 8482.4000 tekur aðeins til lega með sívölum keflum jöfnum að þvermáli sem er ekki 
yfir 5 mm og að lengd að minnsta kosti þrefalt þvermálið. Endar keflanna mega vera 
rúnnaðir. 

  

E 
% % 

8401 Kjarnakljúfar; eldsneyti (hylki), ógeislað, fyrir kjarnakljúfa; vélbún- 
aður og tæki til sundurgreiningar á samsætum: 

1000 — Kjarnakljúfar .........0.........0... 0. 0 
— Vélbúnaður og tæki til sundurgreiningar á samsætum, og hlutar 

til þeirra: 

2001 — — Vélar, tæki og vélasamstæður til meðferðar á efnum með 
aðferðum sem fela í sér hitabreytingu og hlutar til þeirra ...... 0 

2002 — — Miðflóttaaflsvindur og hlutar til þeirra ..................... 0 

2003 — — Vélar ogtæki til síunar og hreinsunar og hlutar til þeirra ...... 25 

2009 — — Rafmagnstæki oghlutartilþeirra ......................... 35 

3000 — Eldsneyti (hylki), Ógeislað ..................0.0..00 0. 0 
4000 — Hlutarkjarnakljúfa .................0..0.. 00... 0 

8402 Katlar til framleiðslu á vatnsgufu eða annarri gufu (þó ekki 

heitavatnsmiðstöðvarkatlar sem einnig geta framleitt lágþrýstigufu); 

háhitavatnskatlar: 

— Katlar til framleiðslu á vatnsgufu eða annarri gufu: 
1100 — — Vatnspípukatlar sem framleiða meira en 45 t/klst af gufu ..... 

1200 — — Vatnspípukatlar sem framleiða 45 t/klst af gufu eða minna .... 0 
1900 — — Aðrir katlar til framleiðslu á gufu, þar með taldir blendings- 

katlar ..............0000000. 0 0 
2000 — Háhitavatnskatlar „.............0.0.0.... 0. 0 
9000 — Hlutar ..........0............ 0 

8403 Katlar til miðstöðvarhitunar, þó ekki katlar í nr. 8402: 

1000 — Katlar ...............0000 0 10 0 
9000 — Hlutar ...............000 00 10 0 

8404 Aukavélakostur til nota með kötlum í nr. 8402 eða 8403 (t.d. 

forhitarar, háhitarar, sóthreinsitæki, tæki til endurheimtu gass); 

þéttar fyrir gufu- eða aðrar aflvélar: 

— Aukavélakostur til nota með kötlum í nr. 8402 eða 8403: 
1001 — — Fyrir miðstöðvarkatla aðra en þá er teljast tilnr. 8402 ........ 10 0 
1009 — — Annar .........0... 000 0 
2000 — Þéttar fyrir gufuvélar eða aðrar aflvélar ...................... 0 

— Hlutar:
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9001 — — Hlutartil vöru í nr. 8404.1001 .............0000 0. 10 0 

9009 — — Aðrir ..........0000000 nn 0 
8405 Tæki til framleiðslu á gasi eða vatnsgasi, einnig með hreinsitækjum, 

tæki til framleiðslu á acetylengasi og áþekk tæki til gasframleiðslu 

með vatnsaðferð, einnig með hreinsitækjum: 

1000 — Tæki til framleiðslu á gasi eða vatnsgasi, einnig með hreinsitækj- 

um; tæki til framleiðslu á acetylengasi og áþekk tæki til gasfram- 

leiðslu með vatnsaðferð, einnig með hreinsitækjum ............ 0 
9000 — Hlutar ..............00000.0n 0 

8406 Vatnsgufuaflshverflar og aðrir gufuaflshverflar: 

— Hverflar: 

1100 — — Tilaðknýjaskip ...........0.0.. 0000 0 nn 0 

1900 — — Aðrir ..........00.0.00 0. 0 
9000 — Hlutar .................200 0 

8407 Stimpil- eða hverfibrunahreyflar með neistakveikju: 

1000 — Flugvélahreyflar .............0....000 0000. 0 0 0 
— Skipsvélar: 

2100 — — Utanborðshreyflar ...............0...0000 000 25 

2900 —— Aðrar .........20000000 25 

— Brunahreyflar með stimpli til að knýja ökutæki í 87. kafla: 

3100 — — Með 50 em? sprengirými eða minna ................00...0... 25 

3200 — — Með meira en 50 em? sprengirými tilog með 250cm' ......... 25 

3300 — — Með méira en 250 cm? sprengirými til og með 1000cm' ....... 25 

3400 — — Með meira en 1000 em' sprengirými ....................... 25 
— Aðrir hreyflar: 

9001 — — Minna en 100hestöfl DIN ...........00000 0000. 25 

9002 — — 100—-399 hestöfl DIN .........0.0.20 2000 25 
9009 —— Annars .........00%. 200. 25 

8408 Stimpilbrunahreyflar með þrýstikveikju (dísil- eða hálfdísilhreyflar): 

— Skipsvélar: 

1001 — — Minna en 100hestöflDIN ...........0%. 0000. 0 25 

1002 — — 100--399 hestöfl DIN .............20 0000. 25 
1009 —— Aðrar ..........0%%.2. 000 0 

— Hreyflar til knýja ökutæki í 87. kafla: 
2001 — — Minna een 100hestöflDIN ............%%2 0000... 25 

2002 — — 100—399hestöflDIN ............... 0000... 25 
2009 — — Aðrir ............0.. 00 25 

— Aðrir hreyflar: 

9001 — — Minna en 100hestöflDIN ................ 0000... 25 

9002 — — 100—-399hestöflDIN ...........00% 000. n nn 25 
9009 —— Annars .........2.000000 nn 25 

8409 Hlutar eingöngu eða aðallega nothæfir til hreyfla í nr. 8407 eða 8408: 

1000 — Tilflugvélahreyfla ...................0 0. 0 
— Aðrir: 

9100 — — Eingöngu eða aðallega nothæfir til stimpilbrunahreyfla með 

neistakveikju ............00.2220. 0000 25 
9900 — — Annars ............. 0000. 25 

8410 Vökvahverflar, vatnshjól, og gangráðar til þeirra: 

— Vökvahverflar og vatnshjól: 

— — Fyrir 1000 kW afl eða minna: 
1101 ——— Vatnshverflar ...........0....00...n 25 
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1109 ——— Annað .............0...0 0000. 0 
1200 — — Fyrir meira en 1000 kW afl til og með 10000kW ............. 25 

1300 — — Fyrir meira en 10000kWafl ............00.0..000. 000. 0 

9000 — Hlutar, þ. m. t. gangráðar ..............0...0...00.0. 00. 0 
8411 Þrýstihverflar, skrúfuhverflar og aðrir gashverflar: 

— Þrýstihverflar: 

1100 — — Fyrir 25kN þrýstingeða minni ................0.......00... 0 
1200 — — Fyrir meiri þrýstingen25kKN ............00.000 0000. 0 

— Skrúfuhverflar: 
2100 — — Fyrir 1100kWafleðaminna ............0...0..00. 00. 0 
2200 — — Fyrir meiraen 1100kWafl ..............0.....0. 00... 0 

— Aðrir gashverflar: 
— — Fyrir 5000 kW afl eða minna: 

8101 —- — — Gashverflartilbifreiða .................0........0 0... 25 
8109 —-—— Aðrir ..............0.00 0000 25 
8200 — — Fyrir meira en 5000kWafl ..........0..0... 0000... 25 

— Hlutar: 
9100 — — Til þrýstihverfla eða skrúfuhverfla ........................ 0 

9900 — — Aðrir ............0000 0. 25 
8412 Aðrar vélar og hreyflar: 

1000 — Þotuhreyflar, aðrir en þrýstihverflar ......................... 0 
— Vökvaaflsvélar og -hreyflar: 

2100 — — Línuvirkir (strokkar) .................0.. 00... 0 
— — Annað: 

2901 —— — Vatnsþrýstivélar (hydrojets) fyrir báta ................... 4 
2909 ——-— Annars ............0.. 000 0 

— Lottaflsvélar og -hreyflar: 
3100 — — Línuvirkir (strokkar) ...................0. 0. 25 
3900 —— Annað .........2...0..0.000 00 25 

— Annars: 

8001 — — Stimpilgufuvélar, einnig með katli ........................ 0 

8009 — — Annað .........2..00%.0 0000 25 
— Hlutar: 

9001 — — Tilgufustimpilvéla .............0....... 000. 0 
9002 — — Til vökvaþrýstivéla og hreyfla ..................000.000... 0 
9003 — — Til þotuhreyfla og skrúfuþotuhreyfla ...................... 0 
9009 —— Aðrir ............0..000 0. 25 

8413 Vökvadælur, einnig með mælitækjum; vökvalyftur: 

— Dælur með eða hannaðar fyrir mælitæki: 
1100 — — Dælur fyrir eldsneyti eða smurefni, til nota á bensínstöðvum 

eða verkstæðum .....................0. 000. 25 
1900 —-— Aðrar ..........0%..0.00 00 0 
2000 — Handdælur, þó ekki dælur í nr. 8413.1100 eða 8413.1900 ....... 0 

— Dælur í stimpilbrunahreyfla fyrir eldsneyti, smurefni eða kæli- 
miðla: 

3010 — — Tvívirkar dælur (stimpildælur o.þ.h.) ...................... 0 
3020 — — Miðflóttaaflsdælur .....................0....00. 000 0 

— — Snúningsdælur: 
3031 —- — — Tannhjóladælur ..................... 00... 0 
3039 —-—— Aðrar .............0.000 000 0 
3090 — — Aðrar ..........0.....000 0 0
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4000 — Steypudælur „............000. 20 0 
5000 — Aðrar tvívirkar dælur með viðlægri færslu (positive displacement) 0 

— Aðrar snúningsdælur með viðlægri færslu: 
6001 — — Tannhjóladælur .................0.00 0000. n ann 0 

6009 — — Aðrar ........0...000 000 0 

— Aðrar miðflóttaaflsdælur: 
7001 — — Fiskidælur ................. 0000 0 0 0 
7002 — — Dælur úr ryðfríu stáli og/eða plasti, Ót.a. ................... 0 

7009 —— Annars ...........00.00 nn 0 
— Aðrar dælur; vökvalyftur: 

8100 —- Dælur ...........0...00. 0000 0 

8200 —— Vökvalyftur ..........22.0000000 00 0 

— Hlutar: 

— — Til pumpna: 
9101 — — — Ínr. 8413.3031, 8413.6001, 8413.7001 og 8413.7002 ........ 0 
9109 ——— Aðrir .........00%0. 0000 0 

9200 — — Tilvökvalyftna .........0....20. 0000 0 

8414 Loft- eða lofttæmidælur, loft- eða aðrar gasþjöppur og viftur; 

loftræstiháfar eða gufugleypar með innbyggðri viftu, einnig með 

síum: 
1000 — Lofttæmidælur ................0 0... 0 
2000 — Hand- eða fótknúnarloftdælur .............0.00...... 000... 0 

3000 — Þjöppur til nota í kælibúnað .............000.00 0000... 0 

— Loftþjöppur á undirvagni á hjólum til dráttar: 

4001 — — Meðaalltað 2 m* vinnuafköst á mínútu ..................... 0 

4009 —— Aðrar „.........000..0n nn 0 

— Viftur: 

— — Borð-, gólf-, vegg-, glugga-, loft- eða þakviftur, með innbyggð- 

um rafhreyfli með 125 W úttaki eða minna: 

5101 — — — Heimilisloftræstitæki og herbergisviftur .................. 40 
5109 ——-— Aðrar ............2. 000. 0 

— — Aðrar: 

5901 — — — Heimilisloftræstitæki og herbergisviftur með innbyggðum 
rafmagnshreyfli ................00. 000. n nr 40 

5902 — — — Súgþurrkunarblásarar ..............0000000 0000. 0... 4 0 

5909 ——-— Annars ............000 00 0 
— Háfar með 120 em láréttri hlið að hámarki eða minni: 

6001 — — Loftræstitæki til heimilisnota með innbyggðum rafmagnshreyfli 40 
6009 — — Aðrir ............0000 00 0 

— Annað: 
8010 — — Loftþjöppur með allt að 2 m? vinnsluafköst á mínútu ......... 0 

— — Loftræsti- eða gufugleypar með innbyggðri viftu og síum: 

8021 — — — Tilheimilisnota ..................00..nnn err 40 

8029 ——-— Annað .........0...2 0000 25 

8090 — — Annars .........00.2 000 0 

— Hlutar: 

9001 — — Fyrir loft- og gasþjöppur í nr. 8414.3000, 8414.4001 og 
8414.8010 ..........000 0000 0 

9002 — — Fyrir súgþurrkunarblásara .................000 0000... 4 0 
9003 — — Fyrir viftur og blásara í nr. 8414.5101, 8414.59010g 8414.6001 40 
9004 — — Eyrirloftræsti- og gufugleypa ínr. 8414.8021 ................ 40 
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9005 — — Fyrir loftræsti- og gufugleypa í nr. 8414.8029 ................ 25 
9009 — — Aðrir ...........000 00. 0 

8415 Loftjöfnunartæki með hreyfilknúinni viftu og búnaði til að breyta 

rakastigi og hitastigi, þar með taldar vélar þar sem ekki er siálfstætt 

hægt að stjórna rakastigi: 

1000 — Fyrir glugga eða veggi, sjálfstæðar ........................... 9 0 
— Önnur: 

8100 — — Með kælibúnaði og loka til að snúa við kæli-/hitarásinni ...... 9 0 

8200 — — Önnur, meðinnbyggðu kælitæki .......................... 9 0 
8300 — — Áninnbyggðskælitækis ............0.0...000..00 0. 9 0 

9000 — Hlutar ..............0...0. 9 0 

8416 Brennarar fyrir fljótandi eldsneyti, malað fast eldsneyti eða gas; 

vélkyndarar, vélristar, vélræn öskuhreinsitæki og áþekk tæki: 

— Brennarar fyrir fljótandi eldsneyti: 

1001 — — Brennarar með vélrænni úðun (atomizers) ................. 0 
1009 — — Aðrir .........0...000 0 25 
2000 — Aðrir brennarar, þar með taldir fjölvirkir brennarar ........... 25 

3000 — Vélkyndarar, vélristar, vélræn öskuhreinsitæki og áþekktæki ... 25 

— Hlutar: 

9001 — — Tilbrennara í nr. 8416.1001 ...........0000.0. 00. 0 

9009 — — Aðrir .........0.00 000 25 
8417 Ofnar fyrir iðnað og rannsóknarstofur, þar með taldir líkbrennslu- 

ofnar, ekki fyrir rafmagn: 

1000 — Bræðsluofnar og ofnar til steikningar, bræðslu eða annarrar 
hitameðferðar á málmgrýti, brennisteinskís eða málmum ....... 0 

2000 — Ofnar fyrir brauðgerðarhús, þar með taldir ofnar til kexgerðar .. 0 
8000 — Aðrir ............ 0 0 
9000 — Hlutar .............0 0000. 0 

8418 Kæliskápar, frystar og annar kæli- eða frystibúnaður, einnig fyrir 

rafmagn; varmadælur, þó ekki loftjöfnunartæki í nr. 8415: 

— Samvirkir kælar-frystar, með aðskildum ytri hurðum: 

1001 — — Tilheimilisnota, ekki meira en 650 lað rúmtaki ............. 15 

1009 — — Aðrir .......0.0..... 0 5 0 
— Kæliskápar, til heimilisnota: 

2100 — — Meðþjöppu ..........%...0. 0000 15 
2200 — — Með ísogi, fyrir rafmagn ...............0.. 000... 15 
2900 — — Aðfir ..........00 15 

— Frystikistur, 800 | að rúmtaki eða minni: 

3001 — — Til heimilisnota, ekki meira en 650 lað rúmtaki ............. 15 

3009 —— Aðrar ..........000.00 00. 5 0 

— Frystiskápar, 900 | að rúmtaki eða minni: 
4001 — — Tilheimilisnota, ekki meira en 650 lað rúmtaki ............. 15 

4009 —— Aðrir ...........00.0 0 5 0 

5000 — Kæliborð eða frystisýningarborð, -skápar, -kistur og þess háttar 35 

— Annar kæli- eða frystibúnaður; varmadælur: 

— — Af þjöppugerð, með þétta sem eru hitaskiptar: 

- — — Ísvélar: 

ólll —-—-—- - Til veitingareksturs .............0........ 35 

6112 —— — — Ísmolavélar til veitingareksturs ....................... 7 

6119 —-—-—-— Aðrar ..............0 000 5 0 
6190 ——- - Annað..........0.%%..0r rr 5 0
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— — Annars: 

— — — Ísvélar: 

6911 — — — — Til veitingareksturs ...............0.0 0000. 35 

6912 — — - — Ísmolavélar til veitingareksturs ....................... 7 

6919 —-—-— Aðrar ..........00%.00 00 5 0 
6990 ——-— Annað...........0.0000 0000 nn 5 0 

— Hlutar: 

— — Húsgögn hönnuð fyrir kæli- eða frystibúnað: 
9101 — — — Til tækja í nr. 8418.1001, 8418.2100, 8418.2200, 8418.2900, 

8418.3001 0g 8418.4001 .......0.0.00 000 40 
9102 — — — Tiltækja ínr. 8418.5000, 8418.6111 og 8418.6911 .......... 35 
9109 —— — Aðrir ........000%. 0000 0 

— — Aðrir: 

9901 — — — Til tækja í nr. 8418.1001, 8418.2100, 8418.2200, 8418.2900, 
8418.3001 og 8418.4001 .........0000 0. 40 

9902 — — — Tiltækja ínr. 8418.5000, 8418.6111 og 8418.6911 .......... 35 
9909 ——— Annars ..........0..000 0 0 

8419 Vélbúnaður, vélakostur eða búnaður fyrir rannsóknarstofur, einnig 

rafmagnshitaður, til vinnslu á efnum með aðferðum sem fela í sér 

hitabreytingu, svo sem með hitun, suðu, stiknun, eimingu, hreinsun, 

dauðhreinsun, gerilsneyðingu, eimvætingu, þurrkun, uppgufun, 

gufugerð, þéttingu eða kælingu, þó ekki vélbúnaður eða vélakostur 

til heimilisnota; hrað- eða geymavatnshitarar, ekki fyrir rafmagn: 

— Hrað- eða geymavatnshitarar, ekki fyrir rafmagn: 
1100 — — Gaskyntir hraðvatnshitarar ............0.... 0000... 10 0 
1900 — — Aðrir .............02. 000 10 0 
2000 — Dauðhreinsarar til læknisfræðilegra nota, skurðlækninga eða 

rannsóknarstofa ..........0.0....20 0000 0 
— Þurrkarar: 

3100 — — Fyrir landbúnaðarvörur ............2.0.00000 000... 0 
3200 — — Fyrir við, pappírsdeig, pappír eða pappa ................... 0 

— — Aðrir: 

3901 — — — Vélartilfiskiðnaðar oghvalvinnslu ...................... 7 

3902 —— — Mjólkurvinnsluvélar .................00 0000... 2 
3909 ——— Annars ..........0000020 0 

— Vélakostur til eimingar eða hreinsunar: 

4001 — — Vélartil fiskiðnaðar og hvalvinnslu ........................ 7 

4002 — — Mjólkurvinnsluvélar ...............0. 200... 2 
4009 — — Annar „.........00020 nn 0 

— Hitaskiptar: 

5001 — — Vélartil fiskiðnaðar og hvalvinnslu .................00..... 7 
5002 — — Mjólkurvinnsluvélar ..............0. 0. .n nan 2 
5009 — — Aðrir ...........000000 0 0 
6000 — Vélbúnaður til að þétta lofteða gas ...........000.....0000... 0 

— Annar vélbúnaður, vélakostur og tæki: 

— — Til að laga heita drykki eða elda eða hita matvæli: 

8101 — — — Stórkaffikönnur, steikarpönnur, hitaborð og stóreldavélar til 

veitingareksturs ............0000.0 20 9 0 
8102 — — — Önnur tæki til veitingareksturs ......................... 7 
8109 ——- — Annað ...........20000 0 0 
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8901 — — — Vélarttil fískiðnaðar og hvalvinnslu ...................... 7 
8902 — — — Mjólkurvinnsluvélar ............00...0000.00 0... 2 

8909 ——— Annað ..........0.000 000 0 

— Hlutar: 

9001 — — Fyrir hrað- og geymavatnshitara .................0......... 10 0 

9002 — — Fyrir vélar til fiskiðnaðar og hvalvinnslu ................... 7 
9003 — — Fyrir mjólkurvinnsluvélar ................... 0000. 2 

9004 — — Fyrir stórkaffikönnur, steikarpönnur, hitaborð og stóreldavélar 

til veitingareksturs .............0..0. 00 9 0 

9005 — — Fyrir önnur tæki til veitingarekstrar ....................... 7 

9009 — — Aðrir .........0000 0. 0 
8420 Sléttipressur eða aðrar völsunarvélar, þó ekki fyrir málma eða gler, 

og valsar til þeirra: 

1000 — Sléttipressur eða aðrar völsunarvélar ........................ 0 

— Hlutar: 

9100 —— Valsar ...........00.200 nn 0 

9900 — — Aðfir ..........0000.0 0. 0 

8421 Miðflóttaaflsvindur, þar með taldir miðflóttaaflsþurrkarar; vél- og 

tækjabúnaður til síunar eða hreinsunar á vökvum og lofttegundum: 

— Miðflóttaaflsvindur, þar með taldir miðflóttaaflsþurrkarar: 

1100 — — Rjómaskilvindur ...................0.. 2 

— — Tauþurrkarar: 

1201 — — — Einkumtilheimilisnota ................... 0... 80 

1209 ——— Aðrir .............. 0. 35 
1900 —— Annað .............00 00. 0 

— Vél- og tækjabúnaður til síunar eða hreinsunar á vökvum: 
2100 — — Til síunar eða hreinsunar á vatni .................0.....00.. 25 

2200 — — Til síunar eða hreinsunar á öðrum drykkjarvörum en vatni .... 25 

2300 — — Olíu- eða bensínsíur fyrir brunahreyfla..................... 25 

— — Annar: 

2901 ——-— Fiskkökupressur ...........0.%...... 000 7 

2902 — — — LýsisSíur .............0.. 0000 0 

2909 ——-— Annars ...........000 25 

— Vél- og tækjabúnaður til hreinsunar á lofttegundum: 
3100 — — Loftinntakssíur fyrir brunahreyfla ......................... 25 

— — Annar: 

3901 — — — Einkum tilheimilisnota .................0....0.0.0000... 40 
3909 ——-— Annars .........0.00 0000 25 

— Hlutar: 

— — Til miðflóttaaflsvindna, þar með talið miðflóttaaflsþurrkara: 

9110 — — — Fyrir mjólkurskilvindur ..................0.0.00 000... 7 

— — — Fyrir miðflóttaaflsvindur til þurrkunar á þvotti: 

9121 — — — — Fyrir miðflóttaaflsvindur ínr.8421.3901 ............... 40 

9129 —-—-—-— Aðrir ........0....0. 000. 25 
9190 ——-— Aðrir ...........00..00 00 0 

— — Aðrir: 

9901 — — — Fyrir síunar- og hreinsunartæki til heimilisnota ............ 40 
9902 — — — Fyrir fiskkökupressur ...............000. 0000 7 
9903 ——— Fyrirlýsissíur ...............0.000 0000 0 

9909 ——— Annars ...........0 0000 25
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8422 Uppþvottavélar; vélbúnaður til að hreinsa eða þurrka flöskur eða 

önnur ílát; vélbúnaður til að fylla, loka, innsigla eða festa tappa eða 

merkimiða á flöskur, dósir, öskjur, poka eða önnur ílát; annar 

vélbúnaður til pökkunar eða umbúða; vélbúnaður til blöndunar 

kolsýru í drykkjarvörur: 

— Uppþvottavélar: 

1100 — — Tilheimilisnota ..........00.... 0... 15 

1900 —— Aðrar .............00 000 35 

2000 — Vélbúnaður til að hreinsa eða þurrka flöskur eða önnur ílát ..... 0 

3000 — Vélbúnaður til að fylla, loka, innsigla eða festa tappa eða 
merkimiða á flöskur, dósir, öskjur, poka eða önnur ílát; vélbún- 

aður til blöndunar kolsýru í drykkjarvörur ..............00.... 0 

4000 — Annar vélbúnaður til pökkunar eða umbúða .................. 0 

— Hlutar: 

9001 — — Fyrir uppþvottavélar, þó ekki fylgihlutir ................... 40 

9009 — — Aðrir .........%%0..0 0000 0 

8423 Vogir (þó ekki vogir með 5 cg nákvæmni eða meiri), þar með taldar 

talningar- og eftirlitsvogir; vogarlóð alls konar: 

1000 — Fólksvogir, þar með taldar ungbarnavogir; vogir til heimilisnota 7 

2000 — Vogir til sleitulausrar vigtunar á vörum á færibandi ............ 7 

3000 — Fastavogir og vogir sem setja fyrirfram ákveðinn þunga af efni í 

poka eða ílát, þar með taldar skammtavogir ..........0....... 7 

— Aðrar vogir: 
8100 — — Sem að hámarki geta vigtað30kg ........0000%%. 0000... 7 

8200 — — Sem að hámarki geta vigtað meira en 30 kg til og með 5000 kg 7 

8900 —— AnNAarS ..........000 00 7 

9000 — Vogarlóð alls konar; vogarhlutar ..........2.0.0.. 0000... 7 

8424 Vélræn tæki (einnig fyrir handafl) til sprautunar, dreifingar eða 

úðunar á vökvum eða dufti; slökkvitæki, einnig hlaðin; úðabyssur og 

áþekk tæki; gufu- eða sandblástursvélar og áþekkar blástursvélar: 

1000 — Slökkvitæki, einnig hlaðin ............2.0.0000 0000. 0... 7 

2000 — Úðabyssur og áþekk tæki ............0...0... 0... 7 

3000 — Gufu- eða sandblástursvélar og áþekkar blástursvélar .......... 7 

— Önnur tæki: 
8100 — — Tillandbúnaðar eða garðyrkju ..........000.00000 0000... 7 

8900 —— Annars ..........02 0000 7 

9000 — Hlutar .............00 000 7 

8425 Blakkir og talíur, þó ekki skúffubönd; vindur og koppavindur; 

tjakkar: 
— Blakkir og talíur, þó ekki skúffubönd eða talíur til að lyfta 

ökutækjum: 
— — Knúnar rafhreyfli: 

1101 — — — Hlaupakettir með færibúnaði,lausir ..................... 0 

1109 ——— Aðrar .............00 00 0 

— — Aðrar: 

1901 — — — Hlaupakettir með færibúnaði, lausir ..................... 0 

1909 ——— Annars .........00000 0 0 

2000 — Námuvindur; vindur sérstaklega hannaðar til nota neðanjarðar 4 0 

— Aðrar vindur; koppavindur: 

— — Knúnar með rafhreyfli: 

3101 — — — Vindurtildráttarbrauta .............0.000. 0000... 4 
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3109 ——-— Aðrar ...........%..00 000 4 0 

—- — Annars 

3901 — — — Kraftblakkir til fiskiskipa og vindur til dráttarbrauta ....... 4 
3909 ——— Aðrar .............%..0000 00 4 0 

— Tjakkar,; talíur til að lyfta ökutækjum: 

4100 — — Innbyggðir tjakkar til nota á bifreiðaverkstæðum ............ 35 

— — Aðrir tjakkar og vindur, vökvaknúið: 
4201 —— — Palllyftur á bifreiðar (sturtur) .......................... 10 0 
4209 —— — ApNArS ...........000 0 35 

4900 —— Annað .........00000 000. 35 
8426 Hegrar, kranar, þar með taldir kapalkranar; hreyfanlegar lyfti- 

grindur, klofberar og kranabúnir vinnuvagnar: 

— Brautarkranar í loft, flutningakranar, gálgakranar, brúarkranar, 

hreyfanlegir lyftikranar og klofberar: 
1100 — — Brautarkranar í loft á fastri undirstöðu ..................... 35 

— — Hreyfanlegar lyftigrindur á hjólum með hjólbörðum og klof- 
berar: 

1201 ——— Klofberar ..............0..0 0 18 

1209 —-—- — Annað ..............0 35 

1900 — — Annað ............000 0 35 
2000 — Turnkranar .................. 0000. 18 

3000 — Bómukranar á súlufótum .................. 0000 00 18 

— Annar vélbúnaður, sjálfknúinn: 

— — Á hjólum með hjólbörðum: 
4101 — — — Vinnuvagnar búnirkrana .............0...... 000... 00... 18 

4109 ——— Annar ............ 000 35 

4900 —— Annars ..........0.0 35 

— Annar vélbúnaður: 

9100 — — Tilfestingar á ökutæki fyrir vegi .......................... 35 

9900 — — Annars ............ 0 35 
8427 Gaffallyftarar; aðrir vinnuvagnar með búnaði til lyftingar eða 

meðhöndlunar: 

1000 — Sjálfknúnir vagnar knúnir rafmagnshreyfli .................... 18 
2000 — Aðrir sjálfknúnir vagnar ..................0 0000... 18 

— Aðrir vagnar: 

9001 — — Handvagnar með lyftibúnaði ................0....0.0.0.... 30 
9009 —— Annars ............. 00 35 

8428 Annar vélbúnaður til lyftingar, meðhöndlunar, hleðslu eða losunar 

(t.d. lyftur, rennistigar, færibönd, togbrautir): 

— Lyftur og skúffubönd: 

1001 — — Tilvöru- og mannflutninga .................0 0000. 40 
1009 —— Annað .............00000 00 35 

— Loftknúnar lyftur og færibrautir: 

2001 — — Heyblásarar (tilað færa hey) ............00.000 0000. 4 0 
2009 —— Annað .............2000 00 35 

— Aðrar sívinnslulyftur og -færibönd, fyrir vörur eða efni: 

3100 — — Sérstaklega hannað til nota neðanjarðar ................... 35 

3200 —— Annað afskóflugerð ..................00 0000... 35 

3300 — — Annað afbeltagerð ..................000 00 9 0 
— — Annars: 

3901 ——— Sniglar ...........0..00...0 0000 9 0
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8429 

8430 

8431 

3909 
4000 
5000 

6000 

9000 

1100 
1900 

2001 

2009 

3000 

4000 

5101 

5109 

5200 

5900 

1001 

1009 

2000 

3100 

3900 

4100 

4900 

5000 

6100 
6200 

6901 

6909 

1001 

1009 

2001 

2002 

—-— — Affað.........00. 00 

— Rennistigar og rennigangbrautir ............0....0.0. 0... 

— Námuvagnaýtur, eimreiðar- eða vagnfærslur, vagnsturtur og 
áþekkur búnaður til að meðhöndla járnbrautarvagna .......... 

— Strengjabrautir, stólalyftur, skíðatoglínur; dráttarbúnaður fyrir 

teinabrautir ..............0...0 000 

— Annar vélbúnaður ..........0%..200. 000. 

Jarðýtur, vegheflar, jöfnunarvélar, skafarar, vélskóflur, gröfur, 

ámokstursvélar, vélþjöppur og valtarar, sjálfknúið: 

— Jarðýtur: 
— — Ábeltum............. 0... 

— — AÖFar .........0 00 

— Vegheflar og jöfnunarvélar: 

—— Vegheflar ...............0.00. 0 snar 

— — Annað ...........0 0. 

— Skafarar .............0.00. 00 

— Vélþjöppur og valtarar .........2..000000.0 000. 

— Vélskóflur, gröfur og ámokstursvélar: 

— — Framenda ámokstursvélar: 

-— — Tilaðgrafaíjörð ..........2...2000 000 0n nn 
——— Aðrar .........20000 0 

— — Vélbúnaður með yfirbyggingu sem snúist getur 360 gráður .... 
— — Afar .........0 000 
Annar vélbúnaður til að færa, hefla, jafna, skafa, grafa, þjappa, 

binda, vinna eða bora í mold, steinefni eða málmgrýti; fallhamrar og 

stauratogarar; snjóplógar og snjóblásarar: 

— Fallhamrar og stauratogarar: 

—— Fallhamrar .............0.00 000. 

— — Annað ...........0 0. 

— Snjóplógar og snjóblásarar .............0...0 0000 rn 

— Kola- eða bergskerar og gangnagerðarvélar: 

— — Sjálfknúið ............%... 000 
—— Annað ..........00 000 

— Aðrar bor- eða brunnavélar: 

— — Sjálfknúnar ...............0 000 n 0 nn 

— — ANNAFS ...........0 00 

— Annar vélbúnaður, sjálfknúinn .................0 000... 0. 

— Annar vélbúnaður, ekki sjálfknúinn: 

— — Vélbúnaður til þjöppunar eða bindingar ................... 

—— Sköfur ..............0 000 
— — Annars: 

— - —- Ámoksturstæki fyrir almennar hjóladráttarvélar ........... 

——— Annar ...........000 00 

Hlutar eingöngu eða aðallega nothæfir til vélbúnaðar í nr. 8425- 

8430: 
— Til vélbúnaðar í nr. 8425: 

— — Til véla og tækja í nr. 8425.4100, 8425.4209 og 8425.4900 ..... 
— — AÖFir ...........000 0 

— Til vélbúnaðar í nr. 8427: 

— — Til véla og tækja í nr. 8427.1000 og 8427.2000 ......0......... 
— — Til véla og tækja í nr.8427.9001 ........0000 0000... 

25 

35 

25 

25 

% 

 



  

15. október 1987 597 Nr. 82 

A E 
% % 

2009 — — Aðrir ............0.0.00 0. 35 
— Til vélbúnaðar í nr. 8428: 

3100 — — Í lyftur, skúffubönd eða rennistiga ...............0....0.... 35 
—- — Aðrir: 

3901 — — — Til véla og tækja í nr. 8428.2001, 8428.3300 og 8428.3901 0 

3909 ——-— Annars ..........0..000.. 0 35 

— Til vélbúnaðar í nr. 8426, 8429 eða 8430: 

— — Fötur, skóflur, gripskóflur og griptæki: 
4101 —— — Skúffur, skóflur, grip o.þ.h. til véla í nr. 8429 og 8430, þó 

ekki tiltækja í nr. 8420.5109 .............0...0 0. 25 
4109 ——— Annað ...........0..00..0 00 35 

4200 — — Ýtublöð .................. 000 25 
4300 — — Hlutar til bor- eða brunnavéla í nr. 8430.41 eða 8430.49 ...... 25 

— — Aðrir: 

4901 — — — Tilvéla og tækja í nr. 8426.1201 og 8426.4101 ............. 18 
4902 — — — Tilannarra véla ogtækjaínr.8426 ...................... 35 

4909 —— — Annars ..........0...0... 25 

8432 Landbúnaðar-, garðyrkju- eða skógræktarvélbúnaður til vinnslu 

jarðvegs og ræktunar; valtarar fyrir húsgarða eða íþróttavelli: 

1000 — Plógar .............0..0.... 0000 2 

— Herfi, hreykivélar, arfatætarar og vélar til að skrapa og losa 
jarðveg: 

2100 — — Diskaherfi...................... 2 

2900 —— Afað .......0..0.000 00 2 

3000 — Vélar til að sá, planta og umplanta ............)....00 0000... 2 

4000 — Mykjudreifarar og áburðardreifarar ......................... 2 

8000 — Annar vélbúnaður .............0...... 00... 2 

9000 — Hlutar .............0.... 0. 2 

8433 Uppskeru- eða þreskivélar, þar með taldar strá- eða fóðurbaggavél- 

ar; gras- eða heysláttuvélar; vélar til að hreinsa, aðgreina eða flokka 

egg, ávexti eða aðrar landbúnaðarafurðir, þó ekki vélbúnaður í nr. 

8437: 
— Sláttuvélar fyrir húsgarða, útivistarsvæði eða íþróttavelli: 

1100 — — Vélknúnar, með sláttubúnaði sem snýst í láréttum fleti ....... 35 
1900 —— Aðrar ..........%.... 0 35 
2000 — Aðrar sláttuvélar, þar með talin sláttuhjól fyrir dráttarvélar ..... 2 

— Aðrar heyvinnuvélar: 

3001 — — Rakstrar- og snúningsvélar ............0....0...0...0 2 

3009 —— Annars ........0..000. 0 2 

4000 — Strá- eða fóðurbaggavélar, þar með taldar baggatínur .......... 2 

— Aðrar uppskeruvélar; þreskivélar: 

5100 — — Sambyggðar uppskeruþreskivélar ......................... 2 

5200 — — Aðrarþreskivélar .............0.......0... 0 2 
5300 — — Rótar- eða hnýðisuppskeruvélar ............0...000.0. 0. 2 

5900 — — Annars ...........00.. 0000 2 

- Vélar til að hreinsa, aðgreina eða flokka egg, ávexti eða aðrar 
landbúnaðarafurðir: 

6001 — — Flokkunarvélar ...................... 000. 2 
6009 —— Aðrar ............00.0. 000. 2 

— Hlutar: 

9001 — — Til sláttuvéla í nr. 8433.1100 og 8433.1900 .................. 35 
9009 —— Aðrir ..........0...0 00. 2
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8434 Mjaltavélar og mjólkurbúsvélar: 

1000 — Mjaltavélar ..............0000 0000 2 
— Mjólkurbúsvélar: 

2001 — — Mjólkurvinnsluvélar ............000.000.0 00 2 

2009 — — Aðrar .............00.0n 0 2 

9000 — Hlutar ............00.. 00. 2 

8435 Pressur, marningsvélar og áþekkur vélbúnaður til framleiðslu á víni, 

ávaxtamiði, ávaxtasafa eða áþekkum drykkjarvörum: 

1000 — Vélbúnaður ...............000.2. 00 7 

9000 — Hlutar .............0.2 000 7 

8436 Annar vélbúnaður til landbúnaðar, garðyrkju, skógræktar, alifugla- 

eða býflugnaræktar, þar með talin spírunartæki með vélrænum 

útbúnaði eða hitabúnaði; útungunarvélar og ungamæður: 

1000 — Vélbúnaður til að laga dýrafóður ...........0.0...0..00.0000.. 4 

— Vélbúnaður til alifuglaræktar; útungunarvélar og ungamæður: 

2100 — — Útungunarvélar og ungamæður ............0..0.0. 0. 0000. 4 

2900 — — Annað ..........0.. 000 4 

8000 — Annar vélbúnaður .............0..2 0002 4 

— Hlutar: 

9100 — — Til vélbúnaðar til alifuglaræktar eða útungunarvéla og unga- 

MÆðFA ...........0. 4 

9900 — — Aðrir ..........00 00. 4 
8437 Vélbúnaður til að hreinsa, aðgreina eða flokka fræ, korn eða 

þurrkaða belgávexti; vélbúnaður til nota í mölunariðnaði eða til 

vinnslu á korni eða þurrkuðum belgávöxtum, þó ekki vélbúnaður 

fyrir býli: 

— Vélbúnaður til að hreinsa, aðgreina eða flokka fræ, korn eða 
þurrkaða belgávexti: 

1001 — — Tiliðnaðarframleiðslu ............... 0000... 7 

1009 = — Annar ............ 000 2 

8000 — Annar vélbúnaður ...............0 0000. 7 

— Hlutar: 

9001 — — Til véla og tækja í nr. 8437.1001 ......000000000 0 7 
9009 — — AðPIr ......0....2 000 2 

8438 Vélbúnaður, ót.a. í þessum kafla, til iðnaðarvinnslu eða iðnaðar- 

framleiðslu á matvöru eða drykkjarvöru, þó ekki vélbúnaður til 

vinnslu eða aðvinnslu á feiti eða olíu úr dýra- eða jurtaríkinu: 

1000 — Brauðgerðarvélar og vélbúnaður til framleiðslu á makkarónum, 
spaghetti eða áþekkum vörum ............0.00000 0 0 

2000 — Vélbúnaður til framleiðslu á sælgæti, kakaói eða súkkulaði ...... 0 

3000 — Vélbúnaður tilsykurvinnslu ..........0.00....0 000... 0 

4000 — Ölgerðarvélar ................. 0... 0 
5000 — Vélbúnaður til vinnslu á kjöti eða alifuglum .................. 0 
6000 — Vélbúnaður til vinnslu á ávöxtum, hnetum eða matjurtum ...... 0 

— Annar vélbúnaður: 

8001 — — Flökunarvélar, flatningsvélar, roðflettingarvélar, hausninga- 

vélar og slægingarvélar til vinnslu á fiski; síldarsöltunarvélar .. 4 0 

8009 —— Annars ........00...00 0 0 

9000 — Hlutar ............... 20. 0 
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8439 Vélbúnaður til framleiðslu á deigi úr trefjakenndum sellulósa eða til 

framleiðslu eða vinnslu á pappír eða pappa: 

1000 — Vélbúnaður til framleiðslu á deigi úr trefjakenndum sellulósa ... 0 
2000 — Vélbúnaður til framleiðslu á pappír eða pappa ................ 0 

3000 — Vélbúnaður til vinnslu á pappír eða pappa .............0..2... 0 

— Hlutar: 

9100 — — Til vélbúnaðar til framleiðslu á deigi úr trefjakenndum sellu- 
lÓsa ...........0000 0 0 

9900 — — Aðrir ..........200000 00 0 

8440 Vélbúnaður til bókbands, þar með taldar bókasaumavélar: 

1000 — Vélbúnaður .............220000000 0 0 
9000 — Hlutar ...........0...2.200 0 0 

8441 Annar vélbúnaður til vinnslu á pappírsdeigi, pappír eða pappa, þar 

með taldar hvers konar pappírs- eða pappaskurðarvélar: 

— Skurðarvélar: 

— — Til að skera ljósmyndir á pappír, pappírsumgjarðir fyrir 

ljósmyndir o.þ.h., sem notað er í ljósmyndagerð: 

1011 — — — Tilljósmyndaiðnaðar ............2.00 00... 7 
1019 ——-— Aðrar ...........2000.22 50 

1090 —— Aðrar ............0000 000 0 
2000 — Vélar til framleiðslu á pokum, sekkjum eða umslögum ......... 0 
3000 — Vélar til framleiðslu á öskjum, kössum, kirnum, pípum, fötum 

eða áþekkum ílátum, þó ekki meðmótun .................... 0 

4000 — Vélar til að móta vöru úr pappírsdeigi, pappír eða pappa ....... 0 

8000 — Annar vélbúnaður ..............0.000. 0200 0 

— Hlutar: 

— — Í skurðarvélar í nr. 8441.1011 og 8441.1019 : 

9011 — — — Íiðnaðarvélar ...............00000.. 0. 7 
9019 ——-— Aðrir ........0.%0. 0000 50 
9090 — — Aðrir .........200000 0 0 

8442 Vélbúnaður, tækjabúnaður og tæki (þó ekki smíðavélar í nr. 8456— 

8465), til að steypa eða setja prentletur, til aðvinnslu eða framleiðslu 

á prentmyndamótum, -plötum, -völsum eða öðrum prenthlutum,; 

prentletur, -blokkir, -plötur, -valsar og aðrir prenthlutir; blokkir, 

plötur, valsar og steinprentssteinar, búið til prentunar (t.d. sléttað, 

kornað eða fágað): 

1000 — Ljóssetningar- og ljósuppsetningarvélar ...................... 0 

2000 — Vélbúnaður, tækjabúnaður og tæki til letursetningar eða setning- 

ar með annarri aðferð, einnig með steypubúnaði .............. 0 

3000 — Annar vélbúnaður, tækjabúnaður ogtæki .................... 0 

4000 — Hlutar til framangreinds vélbúnaðar, tækjabúnaðar eða tækja ... 0 

— Prentletur, -blokkir, -plötur, -valsar og aðrir prenthlutar, blokk- 
ir, plötur, valsar og steinprentssteinar, búið til prentunar (t.d. 

sléttað, kornað eða fágað): 
5001 — — Fyrir vélar til að prenta á spunavörur, leður, veggfóður, 

umbúðapappír, línóleum og annars konar efni, endurtekin tákn 

eða stafi, eða lita allt yfirborð þeirra ....................... 0 

5009 — — Annað .........0..0000 000 0 
8443 Vélbúnaður til prentunar; hjálparvélar við prentun: 

— Offsetprentvélar: 

— — Fyrir pappírsrúllur:
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1101 — — — Vélarttil að prenta á spunavörur, leður, veggfóður, umbúða- 

pappír, línóleum og annars konar efni, endurtekin tákn eða 
stafi, eða lita allt yfirborð þeirra ........................ 0 

1109 ——-— Annað ..............20000 0 0 

1200 — — — Fyrir arkir, af skrifstofugerð (arkarstærð ekki meira en 22x36 
OM) 0... 0 

— — Aðrar: 
1901 — — -— Vélar til að prenta á spunavörur, leður, veggfóður, umbúða- 

pappír, línóleum og annars konar efni, endurtekin tákn eða 

stafi, eða lita allt yfirborð þeirra ........................ 0 
1909 —— — ANNarS ...........000 0 0 

— Hæðarprentvélar, þó ekki hverfiprentvélar: 

— — Fyrir pappírsrúllur: 

2101 — — — Vélartil að prenta á spunavörur, leður, veggfóður, umbúða- 

pappír, línóleum og annars konar efni, endurtekin tákn eða 

stafi, eða lita allt yfirborð þeirra ........................ 0 
2109 ——— Aðrar .............00000 0 0 

— — Aðrar: 

2901 — — — Vélar til að prenta á spunavörur, leður, veggfóður, umbúð- 

apappír, línóleum og annars konar efni, endurtekin tákn eða 
stafi, eða lita allt yfirborð þeirra ........................ 0 

2009 ——— Annars ...........00..220 000 0 

— Hverfiprentvélar: 
3001 —— Vélar til að prenta á spunavörur, leður, veggfóður, umbúða- 

pappír, línóleum og annars konar efni, endurtekin tákn eða 

stafi, eða lita allt yfirborð þeirra ..................0...... 0 

3009 —— Aðrar ........00.0..20.n nr 0 

4000 — Djúpprentvélar ................00.2 000 0 

— Aðrar prentvélar: 

5001 — — Vélar til að prenta á spunavörur, leður, veggfóður, umbúða- 
pappír, línóleum og annars konar efni, endurtekin tákn eða 
stafi, eða lita allt yfirborð þeirra .......................... 0 

5002 — — Aðrarflatpressur ..............22...2.00 00 0 
5009 —— Annars ..........0..000n nr 0 

6000 — Hjálparvélar viðprentun ............0..000. 000. 0 

9000 — Hlutar .............00022000.n nr 0 
8444 0000 Vélar til að þrýsta út, draga út, hrýfa, eða skera tilbúin spunaefni .. 0 

8445 Vélar til að vinna spunatrefjar; spuna-, tvöföldunar- eða tvinningar- 

vélar og annar vélbúnaður til framleiðslu á spunagarni; spunaspól- 

unar- eða spunavindisvélar (þar með taldar ívafsvindivélar) og vélar 

til að vinna spunagarn til nota í vélar í nr. 8446 eða 8447: 

— Vélar til að vinna spunatrefjar: 

1100 —— Vélkembur .............0000 000. 0 

1200 —— Vélgreiður ..................0000 00 0 
1300 — — Togeðasnúðvélar .............00.000000 0000. 0 
1900 —— Aðrar ..............00000 00 0 
2000 — Spunavélar ................0....2nn 0 
3000 — Vélar til að tvinna eða snúa spunavörur ...................... 0 

4000 — Spunavindivélar (þar með taldar ívafsvindivélar) eða -spólunar- 
Vélar .............00000 00 0 

9000 — Aðrar ...........0..220 000 0  
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8446 Vefstólar: 

1000 — Tilað vefa dúk 30 cm eða mjórri ............0000 0000. 0 

— Til að vefa dúk meira en 30 cm breiðan, fyrir skyttu: 

2100 — — Vélknúnir vefstólar ..............0...0000.00 0 

2900 — — Aðrir ..........00000 00 0 
3000 -— Til að vefa dúk meira en 30 cm breiðan, skyttulausir ........... 0 

8447 Prjónavélar, stungubindivélar og vélar til framleiðslu á yfirspunnu 

garni, tylli, laufaborðum, útsaumi, leggingum, fléttum eða netefnum 

og vélar til að límbinda (tuft): 

— Hringprjónavélar: 

1100 — — Með valsaþvermál ekki meira en l6Smm................... 0 

1200 — — Með valsaþvermál meira en l6Smm ....................... 0 

2000 — Flatprjónavélar; stungubindivélar .......................00.. 0 

9000 — Aðrar ............%....n nn 0 
8448 Hjálparbúnaður við vélar í nr. 8444, 8445, 8446 eða 8447 (t.d. 

skeftivélar, Jaquardvélar, sjálfvirkur stopp- og stýribúnaður, skyttu- 

skiptibúnaður); hlutar og fylgihlutir sem eingöngu eða aðallega má 

nota við vélar í þessum vörulið eða í nr. 8444, 8445, 8446 eða 8447 

(t.d. snældur og snælduleggir, kambar, greiður, spunamunnstykki, 

skyttur, höföld, hafaldagrindur, prjónar): 

— Hjálparbúnaður við vélar í nr. 8444, 8445, 8446 eða 8447: 

1100 — — Skeftivélar og Jaquardvélar; vélar til nota með þeim til að 

minnka, eftirmynda, gata eða safna saman spjöldum ......... 0 

1900 —— Annar ...........000.0 00 0 

2000 — Hlutar og fylgihlutir til véla í nr. 8444 eða í hjálparbúnað við þær 0 

— Hlutar og fylgihlutir til véla í nr. 8445 eða í hjálparbúnað við þær: 
3100 —— Kambar.............%. 2200. 0 0 0 
3200 — — Til véla til vinnslu á spunatrefjum, þó ekki kambar .......... 0 

3300 — — Snældur, snælduleggir, spunahringir og hringfarar ........... 0 

3900 — — Aðrir ..........00000 0 0 
— Hlutar og fylgihlutir til vefstóla eða í hjálparbúnað við þær: 

4100 — — Skyttur ...........0000 00 0 

4200 — — Vefjaskeiðar í vefstóla, höföld og hafaldagrindur ............ 0 
4900 — — Aðrir .........0.%. 220 0 

— Hlutar og fylgihlutir til véla í nr. 8447 eða í hjálparbúnað við þær: 

5100 — — Sökkur, nálar og aðrir hlutir, notað til að mynda saumspor .... 0 
5900 — — Aðrir .......2.000..2 00 0 

8449 Vélbúnaður til framleiðslu eða frágangs á flóka eða vefleysum í 

metramáli eða stykkjum, þar með taldar vélar til framleiðslu 

flókahatta; hattamót: 

0001 — Vélar til að flétta höfuðfatnað ....................0000 00. 25 

0009 — Aðrar ...........0.000 00 0 

8450 Þvottavélar fyrir heimili eða þvottahús, þar með taldar vélar sem 

bæði þvo og þurrka: 

— Vélar sem taka ekki meira en 10 kg af þurru líni: 

— — Alsjálfvirkar vélar: 

1101 — — — Fyrir þvottahús, sem taka meira en 6 kg af þurru líni ....... 35 

1109 ——-— Aðrar ..............0 2. 15 

— — Aðrar vélar, með innbyggðum miðflóttaaflsþurrkara: 

1201 — — — Fyrir þvottahús, sem taka meira en 6 kg af þurru líni ....... 35 

1209 —-—-— Aðrar ..............00 0 15
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— — Aðrar: 

1901 — — — Fyrir þvottahús, sem taka meira en 6 kg af þurru líni ....... 35 
1909 ——-— Annars ...........0.20 000 n 0 15 

2000 — Vélar sem taka meira en 10 kg af þurrulíni ................... 35 

— Hlutar: 

9001 — — Fyrir vélar sem taka meira en 6 kg af þurru líni .............. 35 

9009 — — Aðrir ...........0%.0 0... 40 
8451 Vélbúnaður (þó ekki vélar í nr. 8450) til að þvo, hreinsa, vinda, 

þurrka, strauja, pressa (þar með taldar suðupressur), bleikja, lita, 

steina, ganga frá, húða eða gegndreypa spunagarn, spunadúk eða 

tilbúnar spunavörur og vélar til að bera efni á undirstöðudúk eða 

annað undirlag við framleiðslu á gólfefni eins og línóleum, vélar til að 

vinda, afvinda, brjóta, skera eða takka spunadúk: 

1000 — Þurrhreinsivélar ...............0.. 0000. 35 

— Þurrkarar: 

— — Sem taka ekki meira en 10 kg af þurru líni: 
2101 —— — Semtaka meiraen7 kgaf þurrulíni ..................... 15 

2109 ——— Aðrir ................. 00 nn 35 

2900 —— Aðrir .............0..00. 0. 35 

— Strauvélar og pressur (þar með taldar suðupressur): 

3001 — — Tilheimilisnota ...............0.. 0000 15 

3009 —— Aðrar ................0 000 0 

— Þvotta-, bleiki- eða litunarvélar: 

4001 — — Þvottavélar ................00. 0000 35 

4009 — — Aðrar ...........0..00. 00. 0 

5000 — Vélartil að vinda, afvinda, brjóta, skera eða takka spunadúk .... 0 
— Annar vélbúnaður: 

8001 — — Til eftirvinnslu á garni og spunavörum ..................... 0 

8009 — — Annars .............000 00 25 

— Hlutar: 

9001 — — Fyrir vélarínr. 8451.2101 0g 8451.3001 .................... 40 

9002 — — Fyrir vélar í nr. 8451.2109, 8451.4001 og 8451.8009 .......... 35 

9009 — — Aðrir .............. 000. 0 

8452 Saumavélar, þó ekki bókasaumavélar í nr. 8440; húsgögn, undirstöð- 

ur og yfirbreiðslur sérstaklega hannað fyrir saumavélar; saumavél- 

análar: 

1000 — Saumavélar tilheimilisnota ..............00... 0000... 0 

— Aðrar saumavélar: 

2100 — — Sjálfvirkar einingar ................0.. 0000. 0 nn 0 

2900 —— Aðrar ................. 00. e nn 0 

3000 — Saumavélanálar ..............0..0..0. 000 n en 0 

4000 — Húsgögn, undirstöður og yfirbreiðslur fyrir saumavélar og hlutar 
tilþeirra ...........0..0022 00 0 

9000 — Aðrir hlutar tilsaumavéla .............0.00.0%2 00... 0 0 

8453 Vélbúnaður til forvinnslu sútunar eða vinnslu á húðum, skinnum eða 

leðri eða til framleiðslu eða viðgerðar á skófatnaði eða öðrum vörum 

úr húðum, skinnum eða leðri, þó ekki saumavélar: 

1000 — Vélbúnaður til framleiðslu sútunar eða vinnslu á húðum, skinnum 

eðaleðri ................0..0 00 0 

2000 — Vélbúnaður til framleiðslu eða viðgerðar á skófatnaði .......... 0 
8000 — Annar vélbúnaður ...............00.2 000. n 0 

9000 — Hlutar .............000.. 000 0
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8454 Málmbreytiofnar (converters), bræðslusleifar (ladles), hrámálms- 

steypumót og steypuvélar til nota í málmvinnslu og málmsteypu: 

1000 — Málmbreytiofnar ................0.00.0 0000 0 
2000 — Hrámálmssteypumót og bræðslusleifar ....................... 0 

3000 — Steypuvélar ................2...0000 00. 0 

9000 — Hlutar ...............%.... 00. 0 
8455 Málmvölsunarvélar og valsar til þeirra: 

1000 — Pípuvölsunarvélar .................0%...0.0 0 0 
— Aðrar völsunarvélar: 

2100 — — Tilheitvölsunar eða bæði heit- og kaldvölsunar ............. 0 
2200 — — Tilkaldvölsunar ...................... 0000. 0 

3000 — Valsar til völsunarvéla ................00.. 0... 0 

9000 — Aðrirhlutar .....................0... 0... 0 

8456 Vélar til smíða úr hvers konar efni með efnistöku, með leysi- eða 

öðrum ljós- eða ljóseindargeisla, hátíðni-, rafhleðslu-, rafkemískri-, 

rafeindageisla-, jóngeisla- eða plasmabogaaðferð: 

— Sem vinna með leysi- eða öðrum ljós- eða ljóseindageislaað- 
ferðum: 

1001 — — Vélar til að bora eða skera málma og önnur hörð efni með 

leysi- eða öðrum ljós- eða ljóseindageislaaðferðum .......... 0 
1009 —— Aðrar ...............00. 0. 25 

2000 — Sem vinna með hátíðniaðferð ..................... 0000. 0 

3000 — Sem vinna með rafhleðsluaðferð ............................ 0 

— Aðrar: 

9001 — — Smíðavélar sem vinna með rafgreiningaaðferð .............. 35 
9009 —— Annars ........00%..0020 0 

8457 Vélsmíðamiðstöðvar, einingasmíðavélar (einstöðu) og fjölstöðufærsl- 

uvélar, til framleiðslu úr málmi: 

1000 — Vélsmíðamiðstöðvar ...............0...0... 0 0 

2000 — Einingasmíðavélar (einstöðu) ..............0...0.. 000. 0 
3000 — Fjölstöðufærsluvélar .................0....00. 0. 0 

8458 Rennibekkir til vinnslu á málmi: 

— Láréttir rennibekkir: 

1100 — — Tölustýrðir .....................0 00. 0 

1900 —— Aðrir ............0000. 00. 0 

— Aðrir rennibekkir: 

9100 — — Tölustýrðir .................0.0..0. 0 

9900 —— Annars ...........0.0.0 0. 0 

8459 Smíðavélar (þar með taldir lausir vinnsluhausar með leiðara), til að 

bora, gata, fræsa, snitta eða skrúfuskera með því að fjarlægja málm, 

þó ekki rennibekkir í nr. 8458: 

1000 — Lausir vinnsluhausar meðleiðara ........................... 0 

— Aðrar borvélar: 
2100 — — Tölustýrðar ....................00 0. 0 
2900 —— Annars ..............00 00. 0 

— Aðrar götunar-fræsivélar: 
3100 — — Tölustýrðar .....................00 0000 0 
3900 —— Annars ............... 00 0 

4000 — Aðrar götunarvélar ......................n nn 0 

— Fræsarar, af hnégerð: 

5100 — — Tölustýrðir .................0.... 00. 0
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5900 — — Aðrir ............00000 0 0 
— Aðrar fræsivélar: 

6100 — — Tölustýrðar .............0%..00.. 0. 0 
6900 — — Annars ............... 00... 0 
7000 — Aðrar snittvélar eða skrúfuskerar ........................... 0 

8460 Smíðavélar til að slétta, skerpa, slípa, brýna, fága eða fínpússa á 

annan hátt málm, glæddan málmkarbíð eða keramíkmelmi með slípi- 

steini, slípi- eða fægiefnum, þó ekki vélar í nr. 8461 til að skera, slípa 

eða fínslípa tannhjól: 

— Láréttar slípivélar sem hægt er að stilla í stöðu hvers mönduláss 
með að minnsta kosti 0,01 mm nákvæmni: 

1100 — — Tölustýrðar .............0000 00 0 

1900 —— Aðrar ..............0. 000 0 
— Aðrar slípivélar sem hægt er að stilla í stöðu hvers mönduláss með 

að minnsta kosti 0,01 mm nákvæmni: 

2100 — -— Tölustýrðar ...............0000 nn 0 
2900 —— Annars ..............0.. 00. 0 

— Skerpivélar: 

3100 — — Tölustýrðar ..........0....20 0000 0 
3900 —— Aðrar ...............00 0. 0 

4000 — Vélar til að brýna eða fága ................0.. 000... nn. 0 
9000 — Aðrar ............0.. 000 0 

8461 Smíðavélar til að hefla, móta, grópa, snara úr, skera, slípa eða 

fínslípa tannhjól, saga, skera af og aðrar smíðavélar til vinnslu á 

málmi, glæddum málmkarbíðum eða keramíkmelmi, ót.a.: 

1000 — Heflar ............... 00. 0000 0 

2000 — Vélar til að móta eða grópa ..........0.....0 0000 rr nn 0 
3000 — Úrsnarar ...........0....0.0 00 0 
4000 — Vélartil að skera, slípa eða fínpússa tannhjól ................. 0 
5000 — Sagir eða afskurðarvélar .................00 000... 0... 0 

9000 — Aðrar ................ 000 0 
8462 Vélar (þar með taldar pressur) til smíða úr málmi með fallsmíði, 

hömrun eða stönsun; vélar (þar með taldar pressur) til að beygja, 

brjóta saman, rétta, fletja, skera, gata eða skora málm; pressur til 

smíða úr málmi eða málmkarbíðum, ekki tilgreindar að framan: 

1000 — Vélar til fallsmíði eða stönsunar (þar með taldar pressur) og 

hamrar ............0... 0022 0 

— Vélar til að beygja, brjóta saman, rétta eða fletja (þar með taldar 

pressur): 
2100 — — Tölustýrðar ..............000. 00 0 
2900 —— Aðrar „...........20002 00 0 

— Skurðvélar (þar með taldar pressur), þó ekki sambyggðar vélar til 
að gata og skera: 

3100 — — Tölustýrðar ...............0002 00 0 

3900 — — Aðrar ............2. 000 0 

— Vélar til að gata eða skora, (þar með taldar pressur), þar með 
taldar sambyggðar vélar til að gata og skera: 

4100 — — Tölustýrðar ...............0000 00 0 
4900 — — Aðrar ..............00. 000 0 

— Aðrar: 

9100 —— Vökvapressur .............00000 0 0 

9900 — — Annars ............0002 000 0
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8463 Aðrar vélar til smíða úr málmi, glæddum málmi eða keramíkmelmi, 
án þess að efni sé fjarlægt: 

1000 — Dragbekkir fyrir stangir, pípur, prófíla, vír eða þess háttar ...... 0 

2000 — Skrúfugangsvölsunarvélar .............0..0......0.. 0... 0 
3000 — Vírvinnsluvélar ...............0...... 0. 0 

9000 — Annars ..........0....0.00 0 0 

8464 Vélar til smíða úr steini, leir, steinsteypu, asbestsementi eða svipuð- 

um jarðefnum eða til kaldvinnslu á gleri: 

1000 — Sagir ..............00.0. 0 
2000 — Slípunar- eða fágunarvélar .................00...... 000. 0 

9000 — Aðrar ............00.. 000. 0 

8465 Vélar til smíða úr viði, korki, beini, harðgúmmíi, harðplasti og 

áþekkum hörðum efnum (þar með taldar vélar til að negla, hefta, 

líma eða til annarrar samsetningar): 

— Vélar sem framkvæmt geta mismunandi vélavinnu án þess að 
skipt sé um verkfæri milli verkþátta: 

1001 — — Trésmíðavélar ............0....0.0..0. 00. 0 

1009 —— Aðrar ...........0..... 00... 0 
— Aðrar: 

—-— Vélsagir: 
9101 — - — Trésmíðavélar ....................0.. 00. 0 

9109 ——— Aðrar ...........0.00. 00. 0 
—— Vélar til að hefla, skera eða móta (með skurði): 

9201 ——- — Trésmíðavélar ....................... 0 0 

9209 —-—— Aðrar .............00. 000 0 
—— Vélar til að slípa, pússa eða fága: 

9301 — — — Trésmíðavélar ....................... 0. 0 

9309 —-—-— Aðrar ...............00... 0 0 
— — Beygju- eða samsetningarvélar: 

9401 — — — Trésmíðavélar ...............0....0..000 0. 0 

9409 ——-— Aðrar ...........0..0.. 0. 0 
—- — Vélar til að bora eða grópa: 

9501 — — — Trésmíðavélar ...................0 000... 0 

9509 ——-— Aðrar ........0..0..00. 000 0 
-— Vélar til að kljúfa, sneiða eða birkja: 

9601 —— — Trésmíðavélar ...................... 0... 0 
9609 ——-— Aðrar ........0..0..0.0. 00. 0 

— — Annars: 

9901 —— — Trésmíðavélar .................0...0..0 0 0 

9909 ——— Aðtar ..........0..0.0. 00. 0 
8466 Hlutar og fylgihlutir sem eingöngu eða aðallega má nota við vélar í 

nr. 8456—-8465, þar með taldar efnis- eða verkfærafestingar, sjálf- 

opnandi skurðarhausar, deilihausar og annar sérhæfður aukabúnað- 

ur fyrir smíðavélar; verkfærafestingar fyrir hvers konar handverk- 
færi: 

1000 — Verkfærafestingar og sjálfopnandi skurðarhausar .............. 0 
2000 — Efnisfestingar .....................0.0. 0 0 
3000 — Deilihausar og annar sérhæfður aukabúnaður fyrir smíðavélar ... 0 

— Annað: 

9100 — — Tilvélaínr.8464 ................... 00... 0 
9200 — — Tilvélaínr.8465 .................0. 000... 0
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— — Til véla í nr. 8456—8461: 

9301 — — — Tilvélaínr. 8456.1009 .........00000 0000 0 nn 25 
9302 — — — Tilvélaínr. 8456.9001 .........0000 0000 00 nn 35 
9309 ——— Aðrir ..........000000 00 0 
9400 — — Tilvéla ínr. 8462 eða8463 ..............0. 0000 0 

8467 Handverkfæri, loftknúin eða með innbyggðum hreyfli sem ekki er 

fyrir rafmagn: 

— Loftknúin: 

1100 — — Snúningsverkfæri (þar með talin snúningshöggverkfæri) ...... 0 

1900 — — Önnur .............0 000. 0 

— Önnur verkfæri: 
8100 —— Keðjusagir ...........0....2. 0000. 0 
8900 —— Annars ............0000n nr 0 

— Hlutar: 

9100 — — Fyrir keðjusagir ............0.0.0 0. 0 

9200 — — Fyrirloftverkfæri .................0 0000... 0 
9900 — — Aðrir ............... 00 nn nn 0 

8468 Vélbúnaður og áhöld til lóðunar, brösunar eða logsuðu, einnig til 

skurðar, þó ekki búnaður í nr. 8515; gasknúnar vélar og tæki til 

yfirborðsherslu: 

1000 — Blásturspípur til nota í höndunum .................00000000.. 0 

2000 — Annar vélbúnaður og tæki, gasknúin ..................0....... 0 
8000 — Annar vélbúnaður ogtæki .............00.00 000... rn 0 
9000 — Hlutar ................ 0... nn 0 

8469 Ritvélar og ritvinnsluvélar: 

1000 — Sjálfvirkar ritvélar og ritvinnsluvélar ......................... 35 

— Aðrar ritvélar, fyrir rafmagn: 
— — Að þyngd ekki meira en 12 kg, án ritvélakassa: 

2101 —— — Ferðaritvélar ...........00...00. 20. 35 
2102 —— — Meðblindraletri ..............0..... 000. 0 

2109 ——-— Aðrar ..........2.0000.. 35 
—— Annars: 

2901 — — — Meðblindraletri .................. 000... n nn 0 

2909 ——— Aðrar ...........0000 0000 nn 35 
— Aðrar ritvélar, ekki fyrir rafmagn: 
— — Að þyngd ekki meira en 12 kg, án ritvélakassa: 

3101 — — — Ferðaritvélar ...............%.00. 000. 35 

3102 —— — Meðblindraletri ..............0... 0000. 0 

3109 ——— Aðrar .............000 00 35 

— — Annars: 

3901 —— — Meðblindraletri ..............00000 0000 n nn 0 

3909 ——— Aðrar ...........00000 002 35 

8470 Reiknivélar; bókhaldsvélar, stimpilpeningakassar, frímerkjavélar, 

aðgöngumiðavélar og áþekkar vélar, með reiknibúnaði: 

1000 — Rafmagnsreiknivélar sem geta gengið án ytri orkugjafa ......... 35 
— Aðrar rafmagnsreiknivélar: 

2100 — — Meðinnbyggðum prentbúnaði ....................00000.. 35 
2900 —— Annars ...........0000n nn 35 

3000 — Aðrarreiknivélar ...................22 0... 35 

4000 — Bókhaldsvélar .............00.. 000 n nr 35 

5000 — Stimpilpeningakassar .............00..00 0000 rn. 35 
9000 — Annað ...........0 0. 35 
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8471 Sjálfvirkar gagnavinnsluvélar og einingar til þeirra; lesarar fyrir 

segulletur eða ritletur, vélar til að umskrá gögn á gagnamiðla á 

táknmáli og vélar til að vinna úr slíkum gögnum, ót.a.: 

1000 — Hliðstæðureiknar og vélar blandaðrar gerðar til gagnavinnslu ... 7 

2000 — Tölvugagnavinnsluvélar sem hafa að geyma í sama vélarhúsi 
a.m.k. miðstöð og inntaks- og úttakseiningu, einnig samtengdar 7 

— Aðrar: 

9100 — — Tölvuvinnslueiningar, einnig framvísað með öðrum hlutum 

kerfis, sem í geta verið í sama vélarhúsi ein eða tvær neðan- 

greindra gerða eininga: minni, inntakseiningar, úttakseiningar 7 
9200 — — Inntaks- eða úttakseiningar, sem framvísað er með eða án 

annarra hluta kerfis og einnig með minni í sama vélarhúsi ..... 7 
9300 — — Minni, einnig með öðrum hlutum kerfis .................... 7 

9900 — — Annars ...........00 0 7 

8472 Aðrar skrifstofuvélar (t.d. fjölritarar eða stensilvélar, áritunarvélar, 

sjálfvirkir peningaseðlaskammtarar, myntflokkunar-, mynttalning- 

ar- eða myntpökkunarvélar, blýantsyddarar, götunar- eða hefti- 

vélar): 

1000 — Fjölritunarvélar ..............2.00..0 00 35 

2000 — Áritunarvélar og vélar til að rita með upphleyptu letri á áritunar- 

Plötur .............. 35 
3000 — Vélar til að flokka eða brjóta póst eða setja póst í umslög eða 

bönd, vélar til að opna, loka eða innsigla póst og vélar til að setja 
á eða stimpla frímerki ................... 0000 35 

— Annars: 

9001 — — Tékkaritvélar ................. 000. 35 

9009 —— Aðrar .............. 000. 35 

8473 Hlutar og fylgihlutir (þó ekki hlífar, handtöskur og þess háttar), sem 

eingöngu eða aðallega má nota til véla í nr. 8469—8472: 

1000 — Hlutar og fylgihlutir til véla ínr. 8469 ....................0... 35 

— Hlutar og fylgihlutir til véla í nr. 8470: 
2100 — — Til rafreiknivéla í nr. 8470.1000, 8470.2100 eða 8470.2900 35 

2900 — — Aðrir ..............000 nn 35 
3000 — Hlutar og fylgihlutir til vélaínr.8471 ........................ 7 

4000 — Hlutar og fylgihlutir til véla ínr.8472 ..........0............ 35 
8474 Vélbúnaður til að flokka, sálda, aðskilja, þvo, mylja, mola, blanda 

eða hnoða mold, stein, málmgrýti eða önnur jarðefni, í föstu formi 

(þar með talið duft eða deig); vélbúnaður til að pressa, forma eða 

móta eldsneyti úr steinaríkinu, leirdeig, óharðnað sement, gipsefni 

eða aðrar vörur úr steinaríkinu í duft- eða deigformi; vélar til 

framleiðslu á málmsteypumótum úr sandi: 

1000 — Vélar til að flokka, sálda, aðskilja eða þvo .....0.....000.00. 18 

2000 — Vélar tilmulnings eða mölunar ..............000.. 0... 18 

— Vélar til að blanda eða hnoða: 

3100 — — Steypuhrærivélar .............0... 00 0 
3200 — — Vélartil að blanda steinefnum í bítúmen ................... 0 

— — Aðrar: 

3901 — — — Vélar og tæki til leirvörugerðar og framleiðslu á steypu- 
mótum úr sandi ............0.00 00 0 

3909 —— — Annars ..........00000 0 

8000 — Annar vélbúnaður ............0....002 0000 18 

9000 — Hlutar .............2.. 00. 0
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8475 Vélar til að setja saman rafmagns- eða rafeindalampa, -túbur eða 

„loka eða leifturlampa í glerhylki; vélar til framleiðslu eða heitvinnslu 

á gleri eða glervörum: 

1000 — Vélar til að setja saman rafmagns- eða rafeindalampa, -túbur eða 

-loka eða leifturlampa í glerhylki ............0..0..... 0 
2000 — Vélar til framleiðslu eða heitvinnslu á gleri eða glervörum ...... 0 
9000 — Hlutar .............00.00. 0. 0 

8476 Sjálfsalar (t.d. fyrir frímerki, vindlinga, matarvörur eða drykkjar- 

vörur), þar með taldir myntskiptar: 

— Vélar: 

1100 — — Meðinnbyggðum hita- eða kælibúnaði ..................... 40 
1900 —— Aðrar ............00000 00 40 
9000 — Hlutar ...............00022 000 40 

8477 Vélbúnaður til vinnslu á gúmmíi eða plasti eða til framleiðslu á 

vörum úr þessum efnum, ót.a. í þessum kafla: 

1000 — Sprautumótunarvélar ...................... ll 0 
2000 — Dragvélar ...........0.%..00.00.200 0 0 
3000 — Blástursmótunarvélar ....................0.0 0 

4000 — Lofttæmimótunarvélar og aðrar hitamótunarvélar ............. 0 

— Annar vélbúnaður til að forma eða móta á annan hátt: 

5100 — — Til að móta eða endursóla lofthjólbarða eða móta eða forma 
slöngur á annan hátt „...........00.0000.0 0000 0 

5900 —— Annars ..........0000000 0 0 

8000 — Annar vélbúnaður .................00 000... 0 
9000 — Hlutar ..............0.0.0.. 0 

8478 Vélbúnaður til að vinna eða framleiða tóbak, ót.a. í þessum kafla: 

1000 — Vélbúnaður ...............0.00000 00 25 
9000 — Hlutar ...............000.0 00 25 

8479 Vélar og vélræn tæki til sérstakra nota, ót.a. í þessum kafla: 

1000 — Vélbúnaður til opinberra verklegra framkvæmda, mannvirkja- 

gerðaro.þ.h. ................0... 25 
2000 — Vélbúnaður til úrvinnslu eða vinnslu á fastri feiti eða olíu úr dýra- 

eða jurtaríkinu ..................00000 000 0 

3000 — Pressur til framleiðslu á spónaplötum eða trefjabyggingarplötum 
úr viði eða öðrum viðarkenndum efnum og annar vélbúnaður til 

meðferðar á viði eða korki ...................0.. 0. 0 

4000 — Reipis- eða kaðlagerðarvélar „..........0.0.......... 0. 25 

— Aðrar vélar og vélræn tæki: 

8100 — — Tilmeðferðar á málmi, einnig keflisvindur fyrir rafmagnsvír .. 0 

8200 — — Vélar til að blanda, hnoða, mola, mylja, sálda, sigta, jafn- 

blanda, fleyta eða hræra ....................00.00 0... 25 
— — Annars: 

8911 — — — Neðansjávartæki með búnaði til að mynda loftrúm í vatni eða 

sjó, þannig að eldur geti logað; háhitatæki, sem brenna járni 

og stáli í súrefni til að bræða stein eða steinsteypu ......... 0 

8912 —— — Þjónustusjálfsalar ...................0 000... 0... 40 

8913 — — — Vélar og tæki til trjávöru- og húsgagnaiðnaðar og bursta- og 

körfugerðar,Ót.a. ..........00.0.0000 0 0 

8914 — — — Málmkassar fyrir handklæðarúllur ....................... 18 0 
8915 ——- — Hreinlætistæki,Ót.a. ..............000 000 80 

8916 — —- — Stýrisvélartilskipa .................0.. 000. 4 
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8917 —— — Vélar ogtæki til efnaiðnaðar,ót.a. ...................... 0 

8918 — — — Búnaður til björgunar úr eldsvoða, eftir nánari skýrgreiningu 
og ákvörðun fjármálaráðuneytisins ...................... 0 

8919 — —— Vélar með stillanlegu snúningsátaki ásamt verkfær afesting- 

UM 20.00.0000 0 

8921 — — — Spónsugur með áföstum pokum til að safna í spænum og sagi 
frá trésmíðavélum .............00000. 0. 0 

8922 — — — Sjóstýrður losunarbúnaður fyrir björgunarbáta ........... 0 

8920 ——-— Annað .........00000 0000 25 

— Hlutar: 

9001 — — Til véla og tækja í nr. 8479.8011 ........0.000000 00. 0 

9002 — — Til véla ogtækja í nr. 8479.8012 .........00000 0000... 40 
9003 — — Til véla og tækja í nr. 8479.1000, 8479.4000, 8479.8200, 

8479.8914 og 8479.8929 ......0%.. 0 25 
9009 — — Aðrir .........000000 0 

8480 Mótakassar til málmsteypu; mótaundirstöður; mótamynstur; steypu- 

mót fyrir málm (þó ekki hrásteypumót), málmkarbíð, gler, jarðefni, 

gúmmí eða plast: 

1000 — Mótakassar tilmálmsteypu ...........00... 000 (0) 

2000 — Mótaundirstöður ..........0.00.0000 0. 0 

— Mótamynstur: 

3001 —— Úr grófmótuðu steypujárni og steypustáli; einnig annarri 

grófmótaðri eða stansaðri járn- og stálsmíði ................ 0 
3009 — — Önnur .......0.0.. 0 70 

— Mót fyrir málm eða málmkarbíð: 

4100 — — Sprautu- eða þrýstimót ...........0.. 00. 0 

4900 — — Önnur ........... 0. 0 
5000 — Mótfyrir gler ...........%...000 0. 0 
6000 — Mótfyrir jarðefni ..............00000. 0. 0 

— Mót fyrir gúmmí eða plast: 

7100 — — Sprautu- eða þrýstimót ............00000 00. 0 
7900 — — Önnur .......0.0.. 0. 0 

8481 Kranar, hanar, lokar og áþekk tæki fyrir pípur, katla, tanka, ker eða 

þess háttar, þar með taldir þrýstiléttar og hitastilltir lokar: 

— Þrýstiléttar: 

— — Úr járni eða stáli: 

1011 — — — Fyrir gas, einnig með þrýstimæli ........................ 0 

1012 —-- — Úrryðfríustáli .................. 0... 0 
1019 ——— Aðrir ......0.0...0. 00 35 

— — Úr kopar eða koparblendi: 

1021 — — — Fyrir gas, einnig með þrýstimæli ........................ 0 

1029 ——— Aðrir .............0 0 35 
— — Úr öðrum málmum: 

1031 — — — Þrýstijafnarar fyrir lofttegundir, úr álieðasinki ........... 0 

1039 —— — Aðrir .............00 35 
1040 — — Úrplasti .......0...0...0. 00. 0 
1090 — — Aðrir .........0.0 0 35 

— Lokar fyrir olíuvökva- eða loftskiptingar: 

—- — Úr járni eða stáli: 

2011 -- — Úrryðfríustáli ................0.0.. 0 

2019 —— — Aðrir ......0.00.00 0000 35
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2020 — — Úrkopareðakoparblendi ................0....0 0... 000. 35 
2030 - - Úröðrum málmum .................. 00. 35 

2040 — — Úrplasti ................. 00. ð 0 
2090 —— Aðrir ..........0000 0... 35 

— Eftirlitsventlar: 
— — Úr járni eða stáli: 

3011 — — — Fyrir gas, einnig með þrýstimæli ........................ 0 
3012 -- - Úrryðfríustáli ..............0...0..0.00 00. 0 
3019 ——-— Aðrir .......0.....000n0r rr 35 

— — Úr kopar eða koparblendi: 
3021 — — — Fyrir gas, einnig með þrýstimæli ........................ 0 

3029 ——— Aðfir.............000 000 35 
3030 — — Úröðrummálmum ..........0))....... 00. 35 
3040 —— Úrplasti ........0......0... 0. 0 
3090 — — Aðrir .......0.00000 000 35 

— Öryggis- eða léttilokar: 
— — Úr járni eða stáli: 

4011 — — — FEyrir gas, einnig með þrýstimæli ........................ 0 

4012 —-—- — Úrryðfríustáli .............0....0.0.0. 0. 0 
4019 ——— Aðrir ............0000 00 35 

— — Úr kopar eða koparblendi: 
4021 — — — Fyrir gas, einnig með þrýstimæli ........................ 0 

4029 —— — Aðrir .........0000 0 35 
4030 — — Úröðrum málmum ................ 0000... 35 
4040 — — Úrplasti ..............00. 0... 0 
4090 — — Aðrir .........0000 000. 35 

— Önnur tæki: 
— — Úr járni eða stáli: 

8011 — — — Fyrir gas, einnig með þrýstimæli ........................ 0 

8012 —-—- - Úrryðfríustáli .............0....0.0. 00. 0 
8013 — —- — Hanarogkranar,ót.a. .........000..... 0000. 35 
8014 — — — Hitastilltirlokar .................0 0000 0000n 35 
8019 —— — Önnur ..........0..0 000 35 

— — Úr kopar og koparblendi: 
8021 — — — Fyrir gas, einnig með þrýstimæli ........................ 0 

8022 — — — Hanar, kranar og blöndunartæki ........................ 35 

8023 —— — Hitastilltirlokar ................00. 0000... 0 35 

8029 —— — Önnur .............00. 00. 35 
8030 — — Úröðrum málmum ................... 00... 35 
8040 —— Úrplasti ...........0.00. 00. 0 
8090 —— Annars .......0.000. 00 35 

— Hlutar: 

9001 — — Fyrir þrýstilétta, loka, ventla og önnur tæki úr járni, stáli, 

kopar eða koparblendi fyrir gas, einnig aðrir úr ryðfríu stáli eða 

plasti ...........00. 00 0 

9009 — — Aðrir .......000000 0000. 35 
8482 Kúlu- eða keflaleg: 

1000 — Kúluleg ...............0000 2000 ð 0 

2000 — Nállaga keflaleg, þar með taldar keilu- og nállaga keflalegsett ... 0 

3000 — Kúlulaga keflaleg ............0000000 0000 0000 0 
4000 — Nálaleg ..............000...2 00 0 

 



  

15. október 1987 611 Nr. 82 

A E 
% % 

5000 — Önnursívölkeflaleg ...........0....000 0000. 0 
8000 — Önnur, þar með talin samsett kúlu-, keflaleg .................. 0 

— Hlutar: 

9100 — — Kúlur,nálarogkefli ...............0.. 0000. nn unn 0 
9900 — — Aðrir ...........0.20 000 0 

8483 Drifásar (kambásar og sveifarásar) og -sveifar; leghús og ásleg; 

tannhjól og tannhjólasamstæður; spindilboltar; gírkassar og aðrir 

hraðabreytar, þar með taldir átaksbreytar; kasthjól og reimhjól, þar 

með talin sambyggð reimhjól; tengsl og ástengsli (þar með taldir 

hjöruliðir): 

— Drifásar (kambásar og sveifarásar) og drifsveifar: 
1001 — — Tilflugvéla ..........0..0..0 000 0 
1002 —— Skrúfuásar ..............000.0.nnnn nr 4 
1009 —— Annað ............0000 2 0 

— Leghús, með kúluleg eða keflaleg: 

2001 — — Tilflugvéla ............... 0000. n 0 

2009 —— Önnur ...............0 0. 0 
— Leghús, án kúlulegs eða keflalegs; ásleg: 

3001 — — Tilflugvéla ..............0.0000 000 0 
3002 — — Skutpípur og skutpípufóðringar ...............0...0..00.. 4 
3009 —-— Annað ............. 0200. 0 

— Tanngírahjól og tannhjólasamstæður, þó ekki tannhjól, keðju- 
hjól og aðrir drifhlutar sem framvísað er aðskildum; spindilbolt- 

ar; gírkassar og hraðabreytar, þar með taldir átaksbreytar: 

4001 — — Tilflugvéla ..............00 0000 0 

4002 — — Heil hjólahús (marine gear, complete) til notkunar með 
aflvélum skipa, enda beri hver slíkur hlutur það með sér að 
hann sé ætlaður til þeirranota ...............00 0000... 4 

4009 — — Annað ............00 02 0 

— Kasthjól og reimhjól, þar með talin sambyggð reimhjól: 

5001 — — Tilflugvéla .............. 0000... 0 
5009 — — Önnur ..........0.. 0000 0 

— Tengsl og ástengsl (þar með taldir hjöruliðir): 
6001 — — Tilflugvéla .............. 20... 0 0 0 

6009 — — Önnur ........0..... 0... 0 

— Hlutar: 
9001 — — Tilflugvéla ..........0.00 0022. 0 
9009 — — Aðrir .........0... 000 0 

8484 Þéttingar og áþekk tengi úr málmplötum í sambandi við annað efni 

eða úr tveimur eða fleiri málmlögum; samstæður eða úrval af 

þéttingum og þess konar tengjum af mismunandi gerðum, í pokum, 

hylkjum eða áþekkum umbúðum: 

1000 — Þéttingar og áþekk tengi úr málmplötum í sambandi við annað 
efni eða út tveimur eða fleiri málmlögum ..................... 0 

9000 — Annað .............0000 000 0 
8485 Hlutar til vélbúnaðar, ekki búnir rafmagnstenglum, einöngrurum, 

spólum, snertum eða öðrum rafmagnsbúnaði, ót.a. í þessum kafla: 

1000 — Skipsskrúfur og blöð til þeirra ............0..00.00 0000... 4 

— Aðrir: 

9001 — — Skrúfuásþéttar ............0....2. 00... 4 

9002 — — Þéttingarogpakkdósir ...............0..0. 0000. enn. 0 

9009 —— Annars .........%..20nn nn 25



Nr. 82 612 15. október 1987 

85. KAFLI 
Rafbúnaður og -tæki og hlutar til þeirra; hljóðupptöku- og hljóðflutningstæki, 

mynda- og hljóðupptökutæki og mynda- og hljóðflutningstæki fyrir sjónvarp, og 

hlutar og fylgihlutir til þess konar vara 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 
a. Rafmagnshitaðar ábreiður, hitapúðar, fótahitarar eða þess háttar; rafmagnshitaður fatnaður, 

skófatnaður eða eyrnaskjól eða aðrar rafmagnshitaðar vörur sem menn hafa á sér eða um sig. 

b. Glervörur í nr. 7O11. 
c. Rafmagnshituð húsgögn í 94. kafla. 

Til nr. 8501—-8504 teljast ekki vörur sem lýst er í nr. 8511, 8512, 8540, 8541 eða 8542. 
Kvikasilfursafriðlar, innbyggðir í málmhylki, teljast þó til nr. 8504. 

. Til nr. 8509 teljast aðeins eftirgreindar rafmagnsvélar sem almennt eru til heimilisnota: 

a. Ryksugur, bónvélar, hakkavélar og hrærivélar fyrir matvæli, og ávaxtapressur eða jurtasafa- 

pressur, hver sem þungi þeirra er. 

b. Aðrar vélar, enda séu þær ekki meira en 20 kg að þyngd. 

Til nr. 8509 teljast þó ekki viftur eða loftræstiháfar eða gufugleypar, einnig með síu (nr. 8414), 

miðflóttaaflsþurrkarar fyrir tau (nr. 8421), uppþvottavélar (nr. 8422), heimilisþvottavélar (nr. 

8450), valsa- eða aðrar strauvélar (nr. 8420 eða 8451), saumavélar (nr. 8452), rafmagnsskæri (nr. 

8508) eða rafmagnshitatæki (nr. 8516). 

Sem prentrásir í nr. 8534 teljast rásir sem gerðar eru með því að mynda á einangrandi undirlagi, 

með hvers konar prentunaraðferð (t.d. upphleypingu, málmhúðun eða ætingu) eða með 
himnurásatækni, leiðara, snertur eða aðrar prentaðar einingar (t.d. spólur, viðnám eða þétta), 
einar sér eða samtengdar eftir fyrirfram ákveðnu mynstri, þó ekki einingar sem geta framleitt, 
afriðað, mótað eða magnað rafmagnsmerki (t.d. hálfleiðarar). 

Orðið prentrásir nær ekki til rása í sambandi við aðrar einingar en þær sem fengnar eru við 
prentunina. Prentrásir mega þó hafa tengiliði sem ekki eru prentaðir. 

Þunn- eða þykkhimnurásir, sem samanstanda af virkum og óvirkum einingum sem myndaðar 
eru á sama tæknilega framleiðslustigi, skulu teljast til nr. 8542. 

Í nr. 8541 og 8542 er með 

A. díóðum, smárum og áþekkum hálfleiðurum átt við búnað sem vinnur samkvæmt breytingum á 

eðlisviðnámi, vegna áhrifa rafsviðs; 
B. rafeindasamrásum og -dvergrásum átt við 

a. einsteina samrásir (monolithic integrated circuits) þar sem rásaeiningarnar (díóður, smárar, 
viðnám, þéttar, millitengingar o.s.frv.) eru myndaðar í massa (fyrst og fremst) og á yfirborði 

hálfleiðara (t.d. íblönduðu sílíkoni) og eru óaðskiljanlega tengdar; 
b. blandaðar samrásir (hybrid integrated circuits) þar sem hinar óvirku rásaeiningar (viðnám, 

þéttar, millitengingar o.s.frv.), myndaðar með þunn- eða þykkhimnutækni, og hinar virku 

rásaeiningar (díóður, smárar, einsteina samrásir o.s.frv.), myndaðar með hálfleiðaratækni, 
eru sameinaðar á bókstaflega órjúfanlegan hátt á einu einangrandi undirlagi (gleri, leir 

o.s.frv.). Þessar rásir mega einnig innihalda aðgreinda hluta; 

c. dvergrásir, innsteyptar, smækkaðar eða af svipaðri gerð, sem samanstanda af aðgreindum, 

virkum eða bæði virkum og óvirkum samrásahlutum sem eru sameinaðir og samtengdir. 
Við flokkun á vörum, sem skýrgreindar eru í þessari athugasemd, skulu nr. 8541 og 8542 ganga 

fyrir öllum öðrum vöruliðum í tollskránni sem kunna að eiga við um þær einkum með tilvísun til 

tilgangs þeirra. 

. Hljómplötur, hljómbönd og aðrir miðlar í nr. 8523 eða 8524 flokkast í þessa vöruliði, einnig þegar 
þeim er framvísað með tækjunum sem þau eru ætluð fyrir. 
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8501 Rafhreyflar og rafalar (þó ekki rafalasamstæður) : 

— Hreyflar með 37,5 W útafli eða minna: 

1001 - — Tilleikfanga .............%..2....llr 20 0 
1002 — — Aðrir, fyrir riðstraum €iNngÖNgu ............0.... 00... 10 0 

1009 — — Aðrir ............ 0000. 35 

2000 — Alstraums rafhreyflar með meira en 37,5 W útafli.............. 35 
— Aðrir rakstraumshreyflar; rakstraumsrafalar: 

3100 — —- Með 750 W útafli eða minna ..............0 00... nn... 35 

3200 — — Með meira en 750 W til og með 75 KW útafli ................ 35 

3300 — — Með meira en 75 kW til og með 375 kW útafli ............... 35 

3400 — — Meðmeiraen37S kWútafli .................. 0000... 35 

4000 — Aðrir riðstraumshreyflar, €infasa .............0.0.0. 0... 10 0 

— Aðrir riðstraumshreyflar, fjölfasa: 
5100 —- — Með 750 W útafli eða minna ...............0 000... 10 0 

5200 — — Með meira en 750 W til og með 75 KW útafli ................ 10 0 
5300 — — Meðmeira en 7S kW útafli .............00..00 0000... 10 0 

— Riðstraumsrafalar: 

6100 — —- Með7SkVA útafli eðaminna ............... 0000... 35 

6200 — — Með meira en 75 KVA til og með 375 KVA útafli ............ 35 

6300 — — Með meira en 375 KVA til og með 750 KVA útafli ........... 35 

6400 — — Með meira en 7SOKVA útafli .............. 0000. 35 

8502 Rafalasamstæður og hverfistraumbreytar: 

— Rafalasamstæður búnar stimpilbrunahreyflum með þrýstikveikju 

(dísil- eða hálfdísilvélar): 
1100 — — Með7S kVA útaflieðaminna ................ 0000... 35 

1200 — — Með meira en 75 KVA til og með 375 KVA útafli ............ 35 

1300 — — Meðmeira en375S KVA útafli ............. 00.00.0000. 35 

2000 — Rafalasamstæður búnar stimpilbrunahreyfli með neistakveikju 35 

3000 — Aðrarrafalasamstæður ................2000. 0 35 

— Hverfistraumbreytar: 
4001 — — Rafsuðuvélar .............0... 0000... 0 

4009 —— Aðrir ..........0.... 00 35 
8503 Hlutar eingöngu eða aðallega nothæfir til véla í nr. 8501 eða 8502: 

0001 — Tilleikfangahreyfla .................. 00 .0ð nr 20 0 
0009 — Annað ...........0.200 00 35 

8504 Rafmagnsspennar, stöðustraumbreytar (t.d. afriðlar) og spankefli: 

— Ballöst í úrhleðslulampa eða úrhleðslutúbur: 

1001 — — Straumfestar ..............0.02 0000. 0 

1009 —— Annað .........0.0000 0 10 0 

— Vökvatorleiðispennar: 
2100 — — 650kVA eða minni ..............2 0000. 10 0 

— — Stærri en 650 kVA til og með 10.000 KVA: 
2201 ——- — Tilogmeð125S0KVA .........0...00 000 10 0 
2209 ——- — Aðrir ...........222 2 35 
2300 — — Stærri en 10.000KVA ........0000.2 00 35 

— Aðrir spennar: 

— — 1 KVA eða minni: 
3101 — —- — Tilleikfanga ................0... 0000. 20 0 

3102 — — — Rafsuðuspennar ............0.%.00 0000 0 

3109 ——-— Aðrir .............220 10 0 
— — Stærri en Í KVA til og með 16 kVA:
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3201 —— — Tilleikfanga ...............%....00 00 20 0 
3202 — — — Rafsuðuspennar ................0002 0000 0 
3209 —— — Aðrir .........0000 0000 10 0 

— — Stærri en 16 KVA til og með 500 kVA: 

3301 — — — Rafsuðuspennar ..............00000 000. 0 

3309 ——— Aðrir ........000000 0000 10 0 

3400 — — Stærri en SOOKVA ..........000 000 10 (0) 

4000 — Stöðustraumbreytar ..............00000 000 35 

5000 — Önnurspankefli .................00. 35 
— Hlutar: 

9001 — — Tilleikfangaspenna .............0.00000 000 20 0 
9009 — — Aðrir .........2000000 35 

8505 Rafseglar; síseglar og vörur sem ætlað er að verða síseglar eftir 

segulmögnun; rafsegul- eða sísegulhöldur, -þvingur og áþekkar 

festingar; rafsegulkúplingar, -tengsli og -hemlar; rafsegullyftihausar: 

— Síseglar og vörur sem ætlað er að verða síseglar eftir segul- 
mögnun: 

— — Úr málmi: 

1101 — — — Segulsmellur með tilheyrandi mótstykki fyrir húsgögn ...... 0 

1109 ——— Annað ............00 000 25 

1900 —— Annað .........%.00 0 25 

2000 — Rafmagnskúplingar, -tengsli og -hemlar ...................... 25 

3000 — Rafsegullyftihausar ................00.0000 0 25 

9000 — Annað, þar með taldir hlutar ...............0.. 000... 25 

8506 Frumrafhlöð og frumrafhlöður: 

— Að ytra rúmmáli 300 em? eða minna: 

1100 — — Mangandíoxíð .............000. 000 40 

— — Kvikasilfuroxíð: 

1201 — —— Fyrirheyrnartæki .............000000 000... 15 
1209 ——- — Annað ......000000 000 40 

1300 — — Silfuroxíð .............0 0 40 
1900 — — Annað ......200.00. 40 

2000 — Að ytra rúmmáli yfir 300. cm! .........000000 0000. 40 

— Hlutar: 

9001 — — Fyrir rafhlöður í heyrnartæki ...........0.0.0.0.00..0 0. 15 
9009 — — Aðrir ..........0.00. 40 

8507 Rafgeymar, þar með taldar skiljur til þeirra, einnig rétthyrndir 

(þ. m. t. ferningslaga) : 

1000 — Blýsýrugeymar, til að gangsetja stimpilvélar .................. 12 0 
2000 — Aðrir blýsýrugeymar ...............000 0. 12 0 

3000 — Nikkilkadmíum .............0..0 0000 12 0 
4000 — Nikkiljárn ...........0.00 0000 12 0 
8000 — Aðrirgeymar ........22.0.....l 12 0 
9000 — Hlutar .........000. 0000. 0 

8508 Rafmagnshandverkfæri, með innbyggðum rafhreyfli: 

1000 — Borar, hverskonar ............0.... 0000 0 

2000 — Sagir .........00.000 0 

8000 — Önnur verkfæri ..........0.......... 0 0 
9000 — Hlutar .............0..0 00. 0 

8509 Rafmagnsheimilistæki, með innbyggðum rafhreyfli: 

1000 — Ryksugur .........0..00000 0000 15
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2000 — Bónvélar ................22 0000 15 

3000 — Eldhússorpkvarmir ...............0200. 0. 15 
— Hakka- og hrærivélar fyrir matvæli; ávaxta- eða matjurtasafa- 

pressur: 
4001 — — Hrærivélar .............0..0 0. 15 

4009 —— Aðrar .............00. nn 15 

8000 — Önnurtæki ..........0...0....0. 0 15 
9000 — Hlutar ...........00..0.0 0 40 

8510 Rakvélar og hárklippur, með innbyggðum rafhreyfli: 

1000 — Rakvélar ..............000 0000 40 
— Hárklippur: 

2001 — — Hárklippur fyrir mannshár ..............000.0. 0... 25 

2002 — — Sauðaklippur .............0.000 000 0 

2009 —— Aðrar ..............00 40 

— Hlutar: 

— — Fyrir rafmagnsrakvélar: 

9011 — — — Hnífar og aðrir skurðarhlutar fyrir rafmagnsrakvélar ....... 80 
9019 ——-— Aðrir .........000%. 0000 50 

— — Fyrir rafmagnshárklippur: 

9021 — — — Skurðarhlutar fyrir hárklippur og ullarklippur ............ 25 
9029 ——-— Aðrir .......0....0. 2000 25 

9090 — — Aðrir ..........00000 0 40 
8511 Rafræsi- eða rafkveikibúnaður fyrir brunahreyfla með neista- eða 

þrýstikveikju (t.d. kveikiseglar, kveikirafalar, kveikispólur, kveiki- 

kerti og glóðarkerti, ræsihreyflar); rafalar (t.d. dínamóar og altern- 

atorar) og straumrofar til notkunar við slíka hreyfla: 

1000 — Kveikikerti ............2.....0000000 00 35 

2000 — Kveikiseglar; kveikirafalar; rafsegulkasthjól .................. 35 

3000 — Kveikjur; kveikispólur ...............0.%. 000. 0 rðr 35 

4000 — Ræsihreyflar og tvívirkirræsirafalar ......................... 35 
5000 — Aðrirrafalar ................000.. 0... 35 

8000 — Annar búnaður ..............0%.200 00. nn 35 

9000 — Hlutar ...........00000 00... 35 
8512 Rafmagnsljósa- eða merkjabúnaður (þó ekki vörur í nr. 8539), 

rafmagnsrúðuþurrkur, íseyðar og móðueyðar fyrir hjól eða vélknúin 

ökutæki: 

1000 — Ljósa- eða öryggismerkjabúnaður fyrir reiðhjól ............... 35 

— Annar ljósa- eða öryggismerkjabúnaður: 

2001 — — Vinnu- og aðvörunarljós, tengjanlegt við rafkerfi bifreiða 35 

2009 —— Annað ........00%% 000 35 
3000 — Hljóðmerkjabúnaður .....................0ll nr 35 
4000 — Rúðuþurrkur, íseyðar og móðueyðar ..............000..0. 35 

9000 — Hlutar ...........0.0.. 00... 35 

8513 Ferðaraflampar hannaðir fyrir eigin orkugjafa (t.d. þurrrafhlöður, 

geyma, segulrafala), þó ekki ljósabúnaður í nr. 8512: 

— Lampar: 

1001 — — Duflaljósker .............0000 00. 11 
1002 —— Vatnsþétt bjargbeltaljós með sjórafhlöðu .................. 0 

1009 —— Aðrir ........00....220 00 80 
— Hlutar: 

9001 — — Tilduflaljóskera ............00%%. 00... nn 11 

9009 — — Aðrir .......0..00000 00 80
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8514 Rafbræðslu- eða rafhitunarofnar (þar með taldir fyrir span- eða 

torleiði) fyrir iðnað eða rannsóknastofur; önnur span- eða torleiði- 

hitunartæki fyrir iðnað eða rannsóknastofur: 

1000 — Viðnámshitaðir bræðslu- og hitunarofnar ..................... 0 
2000 — Span- eða torleiðihitaðir bræðslu- og hitunarofnar ............. 0 

3000 — Aðrir bræðslu- og hitunarofnar ............200000 000... 0 

4000 — Önnur span- eða torleiðihitunartæki ......................... 0 
9000 — Hlutar ..............00 00. 0 

8515 Vélar og tækjabúnaður til lóðunar, brösunar, eða rafsuðu, einnig 

nothæfar til skurðar, fyrir rafmagn (þar með talið rafmagnshitað), 

leysi- eða annan ljós- eða ljóseindageisla, úthljóð, rafeindageisla, 

rafsegulpúlsa eða plasmaboga; rafmagnsvélar og -tækjabúnaður til 

heitúðunar málma eða glæddra málmkarbíða: 

— Vélar og tækjabúnaður til brösunar eða lóðunar : 
1100 — — Lóðboltar og lóðbyssur ...........202000 000 0 
1900 —— Annað ..........%.000 000 0 

— Vélar og tækjabúnaður til viðnámsrafsuðu málma: 
2100 — — Sjálfvirkar að öllu eða nokkru leyti ...........0....000000.. 0 
2900 — — Annað ..........0.2 0000 0 

— Vélar og tækjabúnaður til bogarafsuðu málma (þar með talin 

plasmabogasuða): 

3100 — — Sjálfvirkar að öllu eða nokkru leyti ..........0.0.00.000000... 0 

3900 — — Annað ..........0%. 0000 0 

— Aðrar vélar og tækjabúnaður: 

8001 — — Vélar og tæki til að sprauta bráðnum málmi og sindruðum 

málmkarbíðum ...........0..000. 0 7 

8002 — — Vélar og tæki til að skeyta saman málma eða plast með 
úthljóðum (ultrasonic) .........%...... 0 

8003 — — Vélar og tæki til að skeyta saman önnur efni með úthljóðum 

(ultrasonNic) ........%%..00 0 25 
8009 — — Annars ...........00 0. 0 

— Hlutar: 

9001 — — Tilvéla ogtækja ínr.8515.8001 ........0000.0 0000... 0. 7 
9002 — — Til vélaogtækja ínr.8515.8003 ......0.0..0.0.0.000 0000... 25 
9009 — — Aðrir ................ 0 0 

8516 Hrað- eða geymavatnshitarar og hitastautar fyrir rafmagn; raftækja- 

búnaður til hús- og jarðvegshitunar; rafmagnshituð hársnyrtitæki 

(t.d. hárþurrkur, hárliðunartæki, hitunartæki fyrir hárliðunarjárn) 

og rafmagnsstraujárn; önnur rafhitunartæki til heimilisnota; raf- 

magnshitamótstöður, þó ekki í nr. 8545: 

1000 — Hrað- eða geymavatnshitarar og hitastautar fyrirrafmagn ...... 35 

— Raftækjabúnaður til hús- og jarðvegshitunar: 
2100 — — Rafhitaðir varmageymar .............000 00. 35 

— — Annar: 

2901 — — — Aðrir rafmagnsofnar og rafbúnaður til húshitunar ......... 35 
2909 —— — Annars ........0.000 00 80 

— Rafmagnshituð tæki til hársnyrtingar eða handþurrkunar: 

3100 — - Hárþurrkur............ 2000... 40 

3200 — — Önnur hársnyrtitæki ............0..00..00 0. 40 
3300 — — Handþurrkur ..........0..000 0. .n nn 40 

— Rafmagnsstraujárn: 
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4001 — — 1700geðameira .........0%2.....0ll 0 
4009 — — Önnur ........0...0. 00. 15 
5000 — Örbylgjuofnar ................. 0. 18 0 

— Aðrir ofnar; eldavélar, eldahellur, suðuhringir, grill og steikar- 

ofnar: 

6001 — — Rafmagnseldavélar og eldunarhellur ...................... 18 0 
6002 — — Aðrirofnar ...........0%200.. 0 18 0 

6009 — — Annað ............2. 000 40 

— Önnur rafhitunartæki: 
— — Kaffi- eða tevélar: 

1101 ——- — Kaffivélar ............0....0 000 15 

7109 —-— — Aðrar ..........00..0 0. 40 

— — Ristar: 

7201 —— — Brauðristar .............0000..0 00. 15 

7209 ——— Aðrar ..........200000 2 40 

— — Annars: 

7901 — — — Þvottasuðupottar ..........0%%.0.00 00 18 0 
1902 ——-— Katlar ................. 0000. 15 

7903 ——— Pönnur ...........0.. 000. 40 

7904 — — — Heimilissána ................ 00.00.0000 35 

7909 ——- — Afað............ 0000 40 
— Rafmagnshitamótstöður: 

8001 — — Tiltækja í þessum vörulið ................0 000. 35 

8009 — — Aðrar .............0 00 0 

— Hlutar: 

9001 — — Kaffíikönnupokar úr plasti og gylltum málmi ................ 35 

9009 — — Aðrir ........00000 35 
8517 Raftækjabúnaður fyrir talsíma eða ritsíma, á línu, þar með talinn 

tækjabúnaður við burðarbylgjusímakerfi á línu: 

1000 — Símtæki ............... 220 40 

2000 — Fjarritar ..............0... 0... 40 
3000 — Tengibúnaður fyrir tal- eða ritsíma ....................0...... 40 

4000 — Annar tækjabúnaður, fyrir burðarbylgjusímakerfi á línu ........ 40 

— Annar tækjabúnaður: 

8100 — — Fyrirtalsíma ..............00.2 000. 40 

8200 — — Fyrirritsíma .............2.000000 0 40 
9000 — Hlutar ...........0.0. 00. 40 

8518 Hljóðnemar og standar fyrir þá; hátalarar, einnig í hátalaraboxi; 

heyrnartól, eyrnatól og sambyggð hljóðnema/hátalarasett; rafmagns- 

heyrnartíðnimagnarar; rafmagnshljóðmagnarasett: 

1000 — Hljóðnemar og standar fyrir þá ..............00.. 0000... 40 

— Hátalarar, einnig í hátalaraboxi: 

2100 — — Einfaldir hátalarar, í boxi ...........0....0.. 00... 40 

2200 — — Margfaldir hátalarar, uppsettir í einu boxi .................. 40 
2900 — — Aðrir ...........002 00 40 

— Heyrnartól, eyrnatól og sambyggð hljóðnema/hátalarasett: 

3001 — — Talsímatæki .............. 000... 40 

3002 — — Heyrnarhlífar með þráðlausum segulsviðsmóttakara ......... 0 

3009 —— Önnur .........0... 0... 35 

4000 — Rafmagnsheyrnartíðnimagnarar ..............0.......0..... 40 
5000 — Rafmagnshljóðmagnarasett ........0.0.0....00.. 0 40
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— Hlutar: 

9001 — — Tiltækjaínr.8518.3009 ...........00000 000 35 

9009 — — Aðrir .........0.%%.20. 0000 40 
8519 Snúðar (plötusnúðar), plötuspilarar, snælduspilarar og önnur hljóð- 

flutningstæki, án hljóðupptökubúnaðar: 

1000 — Mynt- eða skífustýrðir plötuspilarar ......................... 40 
— Aðrir plötuspilarar: 

2100 — — Ánhátalara ..............00.. 000 ð 40 
2900 —— Annars ...........0. 0000. 40 

— Snúðar (plötusnúðar): 
3100 — — Með sjálfvirkum plötuskiptibúnaði ........................ 40 

3900 —— Aðrir ..........%... 0000 40 
4000 — Umritunarbúnaður ..................00000 0 40 

— Önnur hljóðflutningstæki: 
9100 — — Fyrirsnældur .............0..%. 0022. 40 

— — Annars: 

— — — Hljóðflutningstæki fyrir kvikmyndasýningarvélar: 

9911 — —- — — Til tengingar við sýningarvélar fyrir mjórri filmur en 16 

MM 000... 40 

9919 — — — — Tiltengingar við aðrar sýningarvélar .................. 15 
9990 ——- — Annað .........0.0000... IR 40 

8520 Segulbandsupptökutæki og önnur hljóðupptökutæki, einnig með 

búnaði til endurskila á hljóði: 

1000 — Talritar sem geta ekki gengið án ytri orkugjafa ................ 40 

2000 — Símsvarar ...........000.22. 0 40 

— Önnur segulbandstæki með búnaði til endurskila á hljóði: 

3100 — — Fyrirsnældur ..............0....0. 20 40 

3900 —— Annars ...........00 0. 40 

— Önnur: 
— — Hljóðupptökutæki fyrir kvikmyndatökuvélar: 

9011 — — — Tiltengingar við tökuvélar fyrir mjórri filmur en 16 mm, þar 

með taldar tökuvélar fyrir tvöfaldar 8 mm filmur .......... 40 
9019 — — — Tiltengingar við aðrartökuvélar ........................ 15 
9090 — — Annars ........00.000 000. 40 

8521 Myndbandsupptökutæki eða myndbandsflutningstæki: 

— Fyrir segulband: 

1001 — — Fyrir sjónvarpsstarfssemi ..............0. 0... 35 

1009 —— Annað ...........22. 0000 40 

— Önnur: 
9001 — — Fyrir sjónvarpsstarfsemi ..................... 0. 35 
9009 —— Annars ..........000000 0. 40 

8522 Hlutar og fylgihlutir til tækjabúnaðar í nr. 8519-8521: 

— Nemar (pick-up cartridges): 
1001 — -— Tiltækja, sem sérstaklega eru notuð við sjónvarpsstarfsemi ... 35 
1009 —— Aðrir ..........%..200000 40 

— Annað: 

9001 — — Tiltækja ínr. 8519.9911 0g 8520.9011 ................0.0.. 15 
9002 — — Tiltækja í nr. 8519.9919 0g 8520.9019 ........0.000..0..... 15 
9003 — — Tiltækja ínr.8521.1001 0g 8521.9001 ........0..0000...... 35 
9009 —— Annars ..........00.20n nn 40 
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8523 Fullgerðir óáteknir miðlar til hljóðupptöku eða áþekkrar upptöku á 

öðrum merkjum, þó ekki vörur í 37. kafla: 

— Segulbönd: 
— — Ekki meira en 4 mm að breidd: 

1101 — — — Fyrir gagnavinnsluvélar ............00.... 0000... 25 
1109 --- Önnur ARI 50 

— — Meira en 4 mm til og með 6,5 mm að breidd: 
1201 — — — Fyrir gagnavinnsluvélar ...............0. 0000... 25 
1209 —-—-— Önnur ...........0.0.0. 0. 50 

— — Meira en 6,5 mm að breidd: 

1301 — — — Fyrir gagnavinnsluvélar .............0.%% 0000... 25 
1309 ——- — Önnur ........0.0.. 000. 50 

— Seguldiskar: 

2001 — — Fyrir gagnavinnsluvélar ...........%... 0000. 25 
2009 — — Aðrir ...............00nnn 50 

— Aðrir: 

9001 — — Segulkort fyrir gagnavinnsluvélar ......................... 25 
9009 —— Annars ..........0.000 20. 50 

8524 Hljómplötur, bönd og aðrir áteknir miðlar fyrir hljóð eða önnur 

merki upptekin á áþekkan hátt, þar með talin mót og frumgerðir 

(masters) til framleiðslu á upptökum, þó ekki vörur í 37. kafla: 

— Hljómplötur: 
1001 — — Meðíslensku efni ................20 0000 20 
1002 — — Meðkennsluefni ...............0.2 0000 0 

1009 —— Aðrar .............0000 000 50 

— Segulbönd: 

— — Ekki meira en 4 mm að breidd: 

2101 — — — Meðíslensku€fni ..............0.. 000 0n ne 20 

2102 —-— — Meðkennsluefni ..............0...000 00 0 

2103 — — — Fyrir gagnavinnsluvélar ...............0...0 00.00.0000. 25 
2104 — - — Með lleturbirgðum fyrir tölvusetningu .................... 0 
2109 -—-— Önnur ...........0.0. 000. 50 

— — Meira en 4 mm til og með 6,5 mm að breidd: 

2201 ——- — Meðíslenskuefni.................. 0000. 20 

2202 —— — Meðkennslu€fni ..................200000 nn 0 
2203 — — — Fyrir gagnavinnsluvélar ...............0.000. 0... 000. 25 
2204 — — — Með leturbirgðum fyrir tölvusetningu .................... 0 

2209 -—— Önnur ...........0... 0000. 50 

— — Meira en 6,5 mm að breidd: 

2301 —— — Meðíslenskuefni.............0...000 0... 20 

2302 ——- — Með kennsluefni ..................0 0000 0 

2303 — — — Fyrir gagnavinnsluvélar ................... 0000... 25 

2304 — — — Með leturbirgðum fyrir tölvusetningu .................... 0 

2309 —— — Önnur .........0..... 00. 50 

— Annað: 
9001 — — Meðíslensku€fni..............00.. 0000. 20 

9002 — — Meðkennslu€fni ..............0..2 0020. 0 

9003 — — Fyrir gagnavinnsluvélar .................0.. 0000... 25 

9004 — — Með leturbirgðum fyrir tölvusetningu ...................... 0 

9009 — — Annars ...........00000 0 50
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8525 Senditæki fyrir firðtal, loftskeytasendingar, útvarpssendingar eða 

sjónvarp, einnig með móttökubúnaði eða hljóðupptöku- eða hljóð- 

flutningsbúnaði; sjónvarpsmyndavélar: 

— Senditæki: 

1001 — — Til neyðarsendinga, viðurkennd af Siglingamálastofnun ríkisins 4 
1009 — — Önnur .......0...... 0... 35 

— Senditæki búin móttökubúnaði: 

2001 — — Til neyðarsendinga og móttöku, viðurkennd af Siglingamála- 

stofnun ríkisins ...........2..0000. 000. 4 

2009 — - Önnur ........0.... 0... 35 
3000 — Sjónvarpsmyndavélar .............%...00ðs nn 35 

8526 Ratsjár, radíómiðunartæki og radíófjarstýribúnaður: 

1000 — Ratsjár .............0.020 0000 4 

— Annað: 

9100 — — Radíómiðunartæki ................00.00 00. 4 
— — Radíófjarstýribúnaður: 

9201 —— - Tilleikfanga .................00 0000 20 0 
9209 ——— Annar ..........0000.00 0 35 

8527 Móttökutæki fyrir firðtal, loftskeytasendingar eða útvarpssendingar, 

einnig sambyggð, í sama hylki, með hljóðupptöku- eða hljóðflutn- 

ingstæki eða klukku: 

— Útvarpsviðtæki sem geta gengið án ytri orkugjafa þar með talin 

tæki sem einnig geta tekið á móti firðtali eða loftskeytasend- 
ingum: 

1100 — — Sambyggð hljóðupptöku- eða hljóðflutningstækjum ......... 40 

1900 — — Önnur ..........0.0.. 0... 40 
— Útvarpsviðtæki sem geta ekki gengið án ytri orkugjafa, til nota í 

ökutæki, þar með talin tæki sem einnig geta tekið á móti firðtali 

eða loftskeytasendingum: 

2100 — — Sambyggð hljóðupptöku- eða hljóðflutningstækjum ......... 40 

2900 —— Önnur ......0.0..0. 00. 40 
— Önnur útvarpsviðtæki, þar með talin tæki sem einnig geta tekið á 

móti firðtali eða loftskeytasendingum: 

3100 — — Sambyggð hljóðupptöku- eða hljóðflutningstækjum ......... 40 
3200 — — Ekki sambyggð hljóðupptöku- eða hljóðflutningstækjum en 

sambyggð klukku ................00 00 40 

3900 —— AÐNArS ...........00 40 

— Önnur tæki: 
9001 — — Sérhönnuð viðtæki fyrir neyðarmerki frá skipum og flugvélum 4 
9009 —— Annars .......00.0 00 35 

8528 Sjónvarpsviðtæki (þar með taldir myndskjáir (videomonitors) og 

myndvörpur (video projectors), einnig sambyggð, í sama hylki, 

útvarpsviðtæki eða hljóð- eða myndbandsupptökutæki eða -flutn- 

ingstæki: 

— Fyrir lit: 

— — Mynda- og hljóðflutningstæki fyrir sjónvarp: 

1011 — — — Fyrir sjónvarpsstarfssemi .............0. 0 35 

1019 ——-— Önnur .......0..0.. 00. 40 

1090 — — Önnur .........0. 0 40 
— Fyrir svart og hvítt eða einlit: 
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— — Mynda- og hljóðflutningstæki fyrir sjónvarp: 

2011 — — — Fyrir sjónvarpsstarfssemi ...........0.....0 0... 35 
2019 ——- — Önnur ..........0.0.0 000. 40 
2090 —— Önnur .............0. 0... 40 

8529 Hlutar eingöngu eða aðallega nothæfir til tækja í nr. 8525—8528: 

— Loftnet og loftnetsdiskar hvers konar; hlutar nothætir til þeirra: 
— — Loftnet og loftnetsdiskar: 

1011 --- Ti sjónvarps- og útvarpsviðtækja .................. 35 

1012 — — — Til tækja í nr. 8525.1001, 8525.2001, 8526.1000, 8526.9100, 
8526.9209 08 8527.9001 20... 4 

1019 ——— Annað ..............00. 35 

— — Hlutar til loftneta og loftnetsdiska: 
1021 — — — Tilloftneta og loftnetsdiska í nr. 8529.1011 og 8529.1019 ... 35 
1029 — —- — Aðrir ............. 00 4 

— Aðrir: 

9001 — — Til tækja í nr. 8527.1100, 8527.1900, 8527.2100, 8527.2900, 
8527.3100, 8527.3200, 8527.3900, 8528.1090, og 8528.2011 .... 75 

9002 — — Til tækja í nr. 8525.1001, 8525.2001, 8526.1000, 8526.9100, 
8526.9209 0g. 8527.9001 .......00.0000 0 4 

9003 — — Til tækja í nr. 8525.1009, 8525.2009, 8525.3000, 8527.9009, 
8528.1011 0g 8528.2011 ........00..0 000 35 

9004 — — Tiltækja í nr. 8526.9201 ..........0000 0000... 20 0 
9009 — — Annars ..........0.. 00 75 

8530 Rafknúin merkja-, öryggis- eða umferðarstjórnbúnaður fyrir járn- 

brautir, sporbrautir, vegi, vatnaleiðir, bílastæði, hafnarmannvirki 

eða flugvelli (þó ekki búnaður í nr. 8608): 

1000 — Búnaður fyrir járnbrautir eða sporbrautir .................... 35 

8000 — Annar ............00 000 35 

9000 — Hlutar .............00.00 0. 35 

8531 Rafmagnshljóðtæki eða rafmagnsljósmerkjatæki (t.d. bjöllur, síren- 

ur, merkjatöflur, innbrota- eða brunaviðvörunarkerfi), þó ekki 

vörur í nr. 8512 eða 8530: 

— Innbrota- eða brunaviðvörunarkerfi og áþekk tæki: 
1001 — — Innbrota- eða brunaviðvörunarkerfi ....................... 7 

1009 — — Önnur ........0.0.. 35 
2000 — Merkjatöflur búnar vökvakristalsbúnaði (LCD) eða ljósdíóðum 

(LED) „0... 35 
8000 — Önnurtæki ...........00...0. 0 35 

— Hlutar: 

9001 — — Tilinnbrota- eða brunaviðvörunarkerfa .................... 7 

9009 —— Aðrir ..........0.0. 0 35 
8532 Rafmagnsþéttar, óbreytilegir, breytilegir eða stillanlegir (forstilltir): 

1000 — Óbreytilegir þéttar til nota í 50/60 riða rafrás og hafa ekki minna 

en 0,5 kVar raunaflsrýmd (aflþéttar) ................00.... 0 

— Aðrir óbreytilegir þéttar: 

2100 —— Tantal ................. 0000 0 

2200 —- — Álraflausnar .................0. 2. 0 

2300 — — Rafeinangrandi postulín, einlaga ......................... 0 

2400 — — Rafeinangrandi postulín, marglaga ........................ 0 

2500 — — Rafeinangrandi úr pappír eðaplasti ...................0... 0 
2000 —— Annars ..........0.. 0. 0
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3000 — Breytilegir eða stillanlegir þéttar (forstilltir) .................. 0 

9000 — Hlutar ..............0000 000 0 

8533 Rafmagnsviðnám (þar með talin renniviðnám (rheostats) og spennu- 

deilar), þó ekki hitamótstöður: 

1000 — Óbreytileg kolefnisviðnám, samsett eða úr filmu .............. 0 
— Önnur óbreytileg viðnám: 

2100 —— 20 Weðaminni ..........00%.000 000 0 

2900 —— Annars ...........20002 000 0 

— Vafin breytileg viðnám, þar með talin renniviðnám og spennu- 

deilar: 

3100 —— 20 Weðaminni .........0..00% 0000 0 

3900 — — Önnur .......0..00. 00. 0 
4000 — Önnur breytileg viðnám, þar með talin renniviðnám og spennu- 

deEilar ...........0.0 0000 0 

9000 — Hlutar ...........0..... 0000 0 
8534 0000 Prentrásir ...................200000.2nn 0 

8535 Raftækjabúnaður til að breyta eða vernda rafrásir, eða til tengingar 

við eða í rafrásum (t.d. rofar, vör, eldingarvarar, spennutakmarkar- 

ar, yfirspennurásir, klær, greinikassar), fyrir yfir 1000 volta spennu: 

1000 — Vör ..........%.000..0 0 35 
— Sjálfvirkir rofar fyrir rafrásir: 

2100 - — Fyrir minna en72,SkVspennu ............0.0 0000... 35 

2900 —— Aðrir ..........0.. 0000 35 

3000 — Einangrandi rofar og rofar tilað tengja ogrjúfa ............... 35 

4000 — Eldingarvarar, spennutakmarkarar og yfirspennurásir .......... 35 

— Annar: 

9001 — — Tengikassar ................%2. 20. 0 nn 10 0 

9009 — — Annars ............000 00 35 

8536 Raftækjabúnaður til að breyta eða vernda rafrásir, eða til tengingar 

við eða Í rafrásum (t.d. rofar, vör, eldingarvarar, spennutakmarkar- 

ar, yfirspennurásir, klær, greinikassar), fyrir 1000 volta spennu eða 

minni : 

— Vör: 

1001 — — Vör og varhús til og með 5 amper og 30 — 200 amper fyrir 660 

V spennu eða Minni .............2. 0000. 0 

1009 — — Önnur ......0.0..000. 0 35 
— Sjálfvirkir rofar fyrir rafrásir: 

2001 — — Með snertum til og með 5 amper og 30 — 200 amper, fyrir 660 

V spennu eða Minni ..............0.0 000 0 

2009 — — Aðrir ..............0.. 00. 35 
3000 — Arnar búnaður tilað vernda rafrásir ........................ 35 

— Liðar: 

4100 — — Fyrir60 Vspennueðaminni .............. 000... 0 
4900 — — Aðrir .........%%..0 0. 0 

— Aðrir rofar: 

5001 — — Með snertum til og með 5 amper og 30 — 200 amper, fyrir 66! 
V spennu eða minni;skiptar ...........0.0 000... . 0 

5009 —— Annars ..............0 000 35 

— Lampafalir, klær og innstungur: 
6100 — — Lampafálir ................0 000. 0 

— — Annað: 
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6901 — — — Klær og tenglar til og með 5 amper og 30 — 200 amper. 
Fjöltengi með fleiri en þremsnertum .................... 0 

6909 —— — Annars ..........2..00 0 35 

— Annar búnaður: 

9001 — — Tengiræmur ................000 000 0 

9002 — — „Krónutengi“;tengikassar ..............20.0000 0... 10 0 

9009 — — Annars ...........0000 35 

8537 Bretti, töflur (þar með taldar talnastjórntöflur), stjórnborð, borð, 

skápar og aðrar undirstöður, búið tveim eða fleiri tækjum í nr. 8535 

eða 8536, til rafstýringar eða dreifingar á rafmagni, þar með talinn 

búnaður sem búinn er áhöldum eða tækjum í 90. kafla, þó ekki 

rafbúnaður í nr. 8517: 

— Fyrir 1000 V spennu eða minni: 
1001 — — Forritanlegir stillar (programmable controller) .............. 0 

1009 — — Annað ..........2.00 02 35 

— Fyrir meira en 1000 V spennu: 

2001 — — Forritanlegir stillar (programmable controller) .............. 0 

2009 — — Annað ...........0%.. 0 35 
8538 Hlutar eingöngu eða aðallega nothæfir til tækja í nr. 8535, 8536 eða 

8537: 
1000 — Bretti, töflur, stjórnborð, borð, skápar og aðrar undirstöður fyrir 

vörur í nr. 8537, ekki búiðtækjum ...............0.. 0000. 35 

— Aðrir: 

9001 — — Til tækja í nr. 8536.1001, 8536.2001, 8536.4100, 8536.4900, 
8536.5001, 8536.6100, 8536.6901 og 8536.9001 .............. 0 

9009 — — Annars .........0.2 000 35 

8539 Rafmagnsgló- eða úrhleðslulampar, þar með taldar einangraðar 

geislalampaeiningar og útfjólubláir eða innrauðir lampar; boga- 

lampar: 

— Einangraðar geislalampaeiningar: 
1001 — — Tilökutækja ........0.200.000. 35 
1009 — — Aðrar ............00. nn 40 

— Aðrir glólampar, þó ekki útfjólubláir eða innrauðir lampar: 

2100 —— Wolfram halógen ..............200.. 00. 40 

2200 — — Aðrir fyrir 200 W afl eða minna og 100 V spennu eða minni ... 40 
2000 —— Annars 20.00.2002... 40 

— Úrhleðslulampar, þó ekki útfjólubláir lampar: 

3100 — — Flúrlampar, bakskautsgeislandi .......................0... 40 

3900 — — Aðrir .........00.... 40 
4000 - Útfjólubláir eða innrauðir lampar; bogalampar ................ 40 

— Hlutar: 

9001 — -— Hlutar í geislalampaeiningar fyrir ökutæki .................. 35 
9009 — — Aðrir ........00.00 00 40 

8540 Varmskauts-, kaldskauts- eða ljósskautsrafeindalokar og -lampar 

(t.d. lofttæmdir eða gufu- eða gasfylltir lokar og lampar, kvikasilf- 

ursafriðilslokar og -lampar, sjárör, sjónvarpsmyndavélalampar): 

— Sjárör fyrir sjónvarpsmynd, þar með talið sjárör fyrir mynd- 

bandsskjái: 
1100 — — Fyrirlit .............00000 0. 35 
1200 — — Fyrir svart og hvítteða €inlit .............0.0.00...0. 0. 35 

2000 — Sjónvarpsmyndavélalampar; myndbreytar og myndskerpar; aðrir 
myndlampar ........%%%%.2 22 35 A 40
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3000 — Önnursjárör ...........0.....0... 00. 35 
— Örbylgjulampar (t.d. magnetrónu-, klýstrónu-, farbylgju-, kar- 

sinotrónulampar), þó ekki grindarskautsstýrðir lampar: 

4100 — — Magnetrónu ............2%%...0.lnnl 35 
4200 —— Klýstrónu ...........0... 0000... 35 

4900 —— Aðrir ..........000..200n nn 35 
— Aðrir lokar og lampar: 

8100 — — Viðtækja- eða magnaralokarog-lampar ................... 35 
8900 —— Annars .........00%.00 nn 35 

— Hlutar: 

9100 —— Fyrirsjárör ..................0.0000 00 35 
9900 — — Aðrir ........0.00000 00 35 

8541 Díóður, smárar og áþekkir hálfleiðarar; ljósnæmir hálfleiðarar, þar 

með taldar ljósrafhlöður, einnig í samsettum einingum eða í töflum; 

ljósgjafadíóður; uppsettir þrýstirafmagnskristallar: 

1000 — Díóður, þó ekki ljósnæmar eða ljósgefandi díóður ............. 0 
— Smárar, þó ekki ljósnæmir smárar: 

2100 — — Meðminnaen1 Wdreifingu ...........0...0.000......... 0 

2900 — — Aðrir .......0..000000 000. 0 
3000 — Hálfleiðaraafriðlar, þar með taldir diacs og triacs, þó ekki 

ljósnæmur búnaður ..............00...... nn nn 0 

4000 — Ljósnæmir hálfleiðarar, þar með taldar ljósrafhlöður, einnig í 

samsettum einingum eða töflum; ljósgjafadíóður .............. 0 

5000 — Aðrir hálfleiðarar ...................0.0000 00... 35 

6000 — Uppsettir þrýstirafmagnskristallar ........................... 0 
9000 — Hlutar ..........0.....000.0. 000 35 

8542 Rafeindasamrásir og rafeindadvergrásir: 

— Órofa samrásir: 
1100 —— Stafrænar ...............00000 00 0 

1900 —— Aðrar ..........%%.2... nn 0 

2000 — Blandaðar samrásir ...................0. 0200. 0 

8000 — Aðrar .........20.000 0 

9000 — Hlutar ...........000000 000 35 

8543 Rafmagnsvélar og -tækjabúnaður, til sérstakra nota, ót.a. í þessum 

kafla: 

1000 — Rafeindahraðlar (particle accelerators) ...................... 0 

2000 — Merkjarafalar ...............0.0.00 0... 35 

3000 — Vélar og tækjabúnaður til rafhúðunar, rafsundrunar eða rafdrátt- 
EIR 35 

— Aðrar vélar og tækjabúnaður: 

8001 — — Ljóskristalstafir í rafeindabúnað .......................... 0 

8009 —— Annars ...........0200 35 

— Hlutar: 

9001 — — Tilflýta fyrir rafeindir .......................0.. 00... 0 
9009 — — Aðrir ...........0000 00 35 

8544 Einangraður (þar með talinn gljábrenndur eða skauthúðaður) vír, 

kaplar (þar með taldir samása kaplar) og aðrir einangraðir rafleiðar- 

ar, einnig með tengihlutum; optískir trefjakaplar úr sérslíðruðum 

trefjum, einnig búnir rafleiðurun eða með tengihlutum: 

— Vindivír (winding wire): 
1100 —- Úreir...........0... 0000 0 
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1900 — — Annar „...........20000 0 0 

2000 — Samása kaplar og aðrir samása rafleiðarar .................... 0 
3000 — Kveikjuraflagnasett og önnur raflagnasett til nota í ökutækjum, 

loftförum eðaskipum .............000 0000 0 

— Aðrir rafmagnsleiðarar fyrir 80 V spennu eða minni: 

— — Með tengihlutum: 
4101 —— — Jarð-ogsæstrengir ............0..0.0 0000 35 

4109 ——— Aðrir ............00 0000 0 
—— Annars: 

4901 — — — Jarð-ogsæstrengir ................0 00. 35 

4909 —— — Aðrir ..........202 0 
— Aðrir rafmagnsleiðarar fyrir meira en 80 V spennu til og með 

1000 V: 
— — Með tengihlutum: 

5101 ——-— Jarð-ogsæstrengir ............%.. 000... 35 

5109 ——-— Annars .........0000 0000. 0 

—- — Annars: 

5901 ——— Jarð-ogsæstrengir ............%.2. 0000... 35 
5909 —— — Aðrir .............000 000 0 

— Aðrir rafmagnsleiðarar fyrir meira en 1000 V spennu: 

6001 — — Jarð-ogsæstrengir ..............00. 00. 35 

6009 — — Annars .......000..020 nn 0 

— Optískir trefjakaplar: 

7001 — — Ekki optísktumnir ..............00.0 00 50 
7002 — — Með áfestumtengjum ............00000 00. 50 

7009 = — Aðrir .........00000. 0 35 
8545 Rafskautskol, burstakol, lampakol, rafhlöðukol og aðrar vörur úr 

grafít eða öðru kolefni, einnig með málmi, til rafmagnsnotkunar: 

— Rafskaut: 

1100 — — Fyrirbræðsluofna .............00% 000... 9 0 
1900 — — Önnur ........0..00. 00. 9 0 
2000 — Burstar ..............0 0000. 9 0 

9000 — Annað .........0..0.. 0 9 0 

8546 Einangrarar úr hvers konar efni: 

1000 — Úrgleri .............0.... 0. 0 
2000 — Úrleir .........00000.. 0. 0 
9000 — Aðrir ............0.. 0 0 
4909 ——— Annað ..........0%%00 00 0 

Aðrir rafmagnsleiðarar fyrir meira en 80 V spennu til og með 1000 V: 
— — Með tengihlutum:
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8547 Einangrandi tengihlutir í rafmagnsvélar, -tæki eða -búnað sem eru 

að öllu leyti úr einangrandi efni, einnig þótt við mótun þeirra hafi 

eingöngu vegna samsetningar verið notaðir minni háttar efnisþættir 

úr málmi (t.d. innstungur með skrúfugangi), þó ekki einangrarar í 

nr. 8546; rafmagnsrör og tengi til þeirra, úr ódýrum málmi fóðrað 

með einangrandi efni: 

1000 — Einangrandi tengihlutir úrleir .............................. 0 
2000 — Einangrandi tengihlutir úr plasti ............................. 0 

9000 — Annað ..........00.0000 0 0 
8548 0000 Rafmagnshlutar til vélbúnaðar eða tækjabúnaðar, ót.a. í þessum 

kafla ...............000. 000 35 
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FLOKKUR XVII 

Ökutæki, loftför, fljótandi för og hliðstæð flutningatæki 

Athugasemdir: 

1. Til þessa flokks teljast ekki vörur í nr. 9501, 9503 eða 9508 eða langsleðar (bobsleighs), snjóbretti 

(toboggans) eða þess háttar í nr. 9506. 
2. Sem hlutar og fylgihlutir teljast ekki neðangreindar vörur, þótt þær séu augsýnilega fyrir vörur í 

þessum flokki: 

a. Tengi, skinnur eða þess háttar úr hvers konar efni (flokkast eftir efni eða í nr. 8484) eða aðrar 
vörur úr vúlkaníseruðu gúmmíi öðru en harðgúmmíi (nr. 4016). 

b. Hlutar til almennra nota, eins og þeir eru skýrgreindir í 2. athugasemd við flokk XV, úr 

ódýrum málmi (flokkur XV), eða áþekkar vörur úr plasti (39. kafli). 
c. Vörur í 82. kafla (verkfæri). 
d. Vörur í nr. 8306. 
e. Vélar eða tæki í nr. 8401—8479, eða hlutar til þeirra. Vörur í nr. 8481 eða 8482 eða vörur í nr. 

8483, enda séu þær óaðskiljanlegur hluti vélar eða hreyfils. 

f. Rafbúnaður eða -tæki (85. kafli). 
g. Vörur í 90. kafla. 
h. Vörur í 91. kafla. 

. Vopn (93. kafli). 
Lampar eða ljósabúnaður í nr. 9405. 

. Burstar sem eru hlutar í ökutæki (nr. 9603). 

3. Sem hlutar eða fylgihlutir í 86.—88. kafla teljast ekki hlutar eða fylgihlutir sem ekki eru eingöngu 

eða aðallega hæfir til nota með vörum í þeim köflum. Hluti eða fylgihlutur sem svarar til lýsingar 
tveggja eða fleiri vöruliða þessara kafla flokkast í þann vörulið sem höfðar til aðalnotkunar þess 

hluta eða fylgihlutar. 
4. Loftfarartæki sérstaklega byggð þannig að hægt er að nota þau jafnframt sem ökutæki á vegum 

flokkast sem loftfarartæki. 

Vélknúin ökutæki fyrir láð og lög flokkast sem vélknúin ökutæki. 

5. Loftpúðafarartæki flokkast í þessum flokki á eftirfarandi hátt með þeim ökutækjum sem þau eru 

skyldust: 

a. Í 86. kafla, ef þau eru hönnuð til ferða eftir spori (loftpúðalestir). 

b. Í 87. kafla, ef þau eru hönnuð til ferða yfir láð eða bæði yfir láð og lög. 

c. Í 89. kafla, ef þau eru hönnuð til ferða yfir vatn, einnig þótt þau geti lent á fjörum eða 

lendingarstöðum, eða geta líka ferðast yfir ís. 

Hlutar og fylgihlutir fyrir loftpúðafarartæki flokkast á sama hátt og hlutar og fylgihlutir fyrir 

farartæki í vöruliðum sem loftpúðafarartæki flokkast í samkvæmt ákvæðunum hér á undan. 
Sporbúnaður og -tengihlutar fyrir loftpúðalestir flokkast eins og sporbúnaður og -tengihlutar 

fyrir járnbrautir, og merkja-, Öryggis- eða umferðarstjórnbúnaður fyrir flutningakerfi loftpúða- 
lesta flokkast eins og merkja-, Öryggis- eða umferðastjórnbúnaður fyrir járnbrautir. 

86. KAFLI 
Eimreiðar, vagnar og hlutar til þeirra fyrir járnbrautir eða sporbrautir; sporbúnaður 

og tengihlutar fyrir járnbrautir eða sporbrautir og hlutar til þeirra; hvers konar 

vélrænn umferðamerkjabúnaður (þar með talinn rafknúinn) 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Brautarbitar fyrir járnbrautir eða sporbrautir úr trjáviði eða steinsteypu, eða steinsteyptar 

brautareiningar fyrir loftpúðalestir (nr. 4406 eða 6810). 

b. Brautarbyggingarefni fyrir járnbrautir eða sportbrautir, úr járni eða stáli, í nr. 7302. 
c. Rafknúinn tækjabúnaður til merkjasendinga í nr. 8530.
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2. Til nr. 8607 telst meðal annars: 
a. Öxlar, hjól, hjólasamstæður (hjól og öxlar), hjólhringir úr málmi, gjarðir og nafir og aðrir 

hlutar til hjóla, úr málmi. 

Vagngrindur, undirvagnsgrindur, fjölöxlagrindur og einöxlagrindur. 

Öxulleg; gírhemlar. 
Höggpúðar fyrir vagna; krókar og önnur vagntengi og tengigangar. 

e. Vagnyfirbyggingar. 
3. Leiði ekki annað af 1. athugasemd hér að ofan telst til nr. 8608 meðal annars: 

a. Samsettir brautarteinar, snúningskringlur, brautarpallshöggpúðar og hleðslumælar. 

b. Merkisarmstengur, vélrænar merkjakringlur, búnaður til að stjórna slám, merkja- og 

brautarskiptastillum, og annar vélrænn merkja- öryggis- eða umferðarstjórnbúnaður (þar með 
talinn rafknúinn), einnig hæfur til raflýsingar, fyrir járnbrautir, sporbrautir, vegi, vatnaleiðir, 

bifreiðastæði, hafnarmannvirki eða flugvelli. 

o
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8601 Eimreiðar knúnar utanaðkomandi raforku eða með rafhlöðu: 

1000 — Knúnar utanaðkomandi raforku ...........0.0.0..0 0000. 0 

2000 — Knúnar meðrafhlöðu ...............0.0.00 00... nr 0 

8602 Aðrar eimreiðar; kolavagnar: 

1000 — Dísilrafmagnseimreiðar ................... 000 0 

9000 — Annað ..........0.. 0. 0 

8603 Sjálfknúnir fólks- eða vöruflutningavagnar fyrir járnbrautir eða 

sporbrautir, þó ekki vagnar í nr. 8604: 

1000 — Knúnir utanaðkomandi raforku ..............0.. 00.00.0000... 0 

9000 — Aðrir ........... 00. 0 

8604 0000 Járnbrauta- eða sporbrauta- viðgerðar- eða þjónustuvagnar, einnig 

sjálfknúnir (t.d. verkstæðisvagnar, kranavagnar, undirlagsþjöppu- 

vagnar, viðhaldsvagnar, prófunarvagnar og brautareftirlitsvagnar) 0 

8605 0000 Farþegavagnar fyrir járnbrautir eða sporbrautir, ekki sjálfknúnir; 

farangursvagnar, póststofuvagnar og aðrir vagnar til sérstakra nota 

fyrir járnbrautir eða sporbrautir, ekki sjálfknúnir (þó ekki vagnar í 

nr.8604) ................0 000. 0 

8606 Vöruflutningavagnar fyrir járnbrautir eða sporbrautir, ekki sjálf- 

knúnir: 

1000 — Tankvagnar og þess háttar ..............0.00..0 00. 0 
2000 — Einangraðir vagnar eða búnir kælibúnaði, þó ekki vagnar í nr. 

8006.1000 ......0.0. 0 0 
3000 — Vagnar búnir losunarbúnaði, þó ekki vagnar í nr. 8606.1000 eða 

8006.2000 ......00.0... 0 
— Aðrir: 

9100 —— Yfirbyggðiroglokaðir ..............200.0 000 0 

9200 — — Opnir, með föstum skjólborðum meira en 60 cm að hæð ...... 0 
9900 — — Annars ............0 000 0 

8607 Hlutar til eimreiða eða vagna fyrir járnbrautir eða sporbrautir: 

— Fjölöxlagrindur, einöxlagrindur, öxlar og hjól, og hlutar til 

þeirra: 

1100 — — Fjölöxlagrindur og einöxlagrindur, tildráttar ............... 0 

1200 — — Aðrar fjölöxlagrindur og einöxlagrindur ................... 0 

1900 — — Annað, þar með talið hlutar ..................0.0...0.... 0 

— Hemlar og hlutar til þeirra: 

2100 — — Lofthemlar og hlutartil þeirra ...............0. 00... 0 

2900 —— Annað .............2%00 0. 0 
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3000 — Krókar og annar tengibúnaður, höggpúðar, og hlutar til þeirra .. 0 

— Aðrir: 

9100 — — Tileimreiða ...............00.2 000 0 

9900 —— Annars ............. 0000. 0 

8608 Sporbúnaður og tengihlutar fyrir járnbrautir eða sporbrautir; 

vélrænn merkja- öryggis- eða umferðarstjórnbúnaður (þar með 

talinn rafknúinn), fyrir járnbrautir, sporbrautir, vegi, vatnaleiðir, 

bifreiðastæði, hafnarmannvirki eða flugvelli; hlutar til þess sem að 

framan greinir: 

0001 — Rafknúinn umferðarstjórnbúnaður ..................0.0..0... 35 
0009 — Annað ...........0...0 000 0 

8609 0000 Gámar (þar með taldir gámar til flutnings á vökvum) sérstaklega 

hannaðir og búnir til flutnings með einni eða fleiri gerðum farar- 

tækja .............00.2 000 7
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87. KAFLI 

Ökutæki, þó ekki járnbrautar- eða sporbrautarvagnar, og hlutar og fylgihlutir til 

þeirra. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla teljast ekki járnbrautar- eða sporbrautarvagnar sem hannaðir eru eingöngu til 

2 
aksturs eftir spori. 

. Sem dráttarvélar í þessum kafla teljast ökutæki sem aðallega eru gerð til þess að draga eða ýta öðru 

ökutæki, tækjum eða hlassi, einnig með aukabúnaði til að flytja verkfæri, sáðfræ, áburð eða aðrar 
vörur auk aðaltilgangs þeirra. 

fleiri (að meðtöldum ökumanni). 

Grindur með hreyfli og ökumannshúsi teljast til nr. 8702—8704 en ekki nr. 8706. 

. Tilnr. 8712 teljast öll barnareiðhjól. Önnur barnahjól teljast til nr. 9501. 

. Sem almenningsbifreiðar í nr. 8702 teljast ökutæki sem hönnuð eru til flutnings á tíu farþegum eða 

  

8701 

1000 

2000 

3000 

9001 

9009 

8702 

1001 

1002 

1009 

9001 

9002 

9009 

8703 

1011 

1012 

1019 

1090 

2111 

2112 

2113 
2119 
2190 

Dráttarvélar (þó ekki dráttarvélar í nr. 8709): 

— Dráttarvélar stjórnað af gangandi ..........0.00.0.00000..... 

— Dráttarbifreiðar fyrir festivagna .............0......00. 0. 

— Beltadráttarvélar ............0... 0000. 00 

— Aðrar: 

— — Almennar hjóladráttarvélar, eftir nánari skýrgreiningu og 
ákvörðun fjármálaráðuneytisins ..................0........ 

—— ANNARS .........0 0 

Almenningsbifreiðar: 

— Með stimpilbrunahreyfli með þrýstikveikju (dísil eða hálf-dísil): 

— — Fyrir 10— 17 manns, að meðtöldum ökumanni .............. 

— — Fyrir 18—29 manns, að meðtöldum ökumanni .............. 
— — Aðrar .......... 00 

— Aðrar: 

— — Fyrir 10—17 manns, að meðtöldum ökumanni .............. 
— — Fyrir 18—29 manns, að meðtöldum ökumanni .............. 

— — ANNAFS „0... AR 
Bifreiðar og önnur vélknúin ökutæki aðallega gerð til mannflutninga 

(þó ekki ökutæki í nr. 8702), þar með taldir skutbílar og kappakst- 

ursbílar: 

— Ökutæki sérstaklega gerð til aksturs í snjó; golfbifreiðar og áþekk 

ökutæki: 

— — Á beltum: 

— — — Að eigin þyngd 400 kg eða minna (þar með talin beltabifhjól) 

— — — Fjórhjól, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármála- 

TÁÖUNEYLISINS 22.02.2200... 

—— — Önnur „0... 
— — Önnur 0... 
— Önnur ökutæki með stimpilbrunahreyfli með neistakveikju: 

— — Með sprengirými 1000 cm? eða minna: 

— — — Til fólksflutninga eingöngu: 
-——— Meðalhjóladrifi ...............0.0.0..0 0... 
—— — — Fjórhjól, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármála- 

TÁÖUNEYtÍSINS „22.00.0002... 
-- — — Önnur, NÝ .........0. 

-—-- — Önnur, NOtuð .........0....0.0 0. 
— — — Önnur 0... 

30 

0 

0 
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Með meira en 1000 em? sprengirými til og með 1500 em?: 

— Til fólksflutninga eingöngu, með sprengirými til og með 1300 

cm': 

— Með alhjóladrifi ................000000.0 0 

— Fjórhjól, eftir nánari ákvörðun og skýrgreiningu fjármála- 

ráðuneytisins ......0..0.00.00 00. 
—— Önnur, NÝ .......0...0. 00. 

— — Önnur, notuð ...........0.. 00. 

— Önnur til fólksflutninga eingöngu: 
— Með alhjóladrifi .................00000.0. 0. 
— Fjórhjól, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármála- 

TÁÖUNEYtISINS .......20.000 0 

— — Önnur, NÝ .....0..0..0. 0. 
— — Önnur, nO0tuð ............. 00. 

— Önnur: 
— — Sjúkrabifreiðar, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 

fjármálaráðuneytisins .............0....0. 00. 
— — ANNAFS ...........0 00. 

Með meira en 1500 em' sprengirými til og með 3000 cm“: 

— Til fólksflutninga eingöngu með sprengirými til og með 1600 

em“: 

— — Meðalhjóladrifi ...................... 00... 

— — Fjórhjól, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármála- 

TÁÖUNEYLISINS ...........0 0 

— — Onnur, Ný .......0..0000 00 

—— Önnur, Notuð ......0..0...0. 0 
— Til fólksflutninga eingöngu með sprengirými meira en 1600 

cm“ til og með 2000 em“: 

— — Með alhjóladrifi ..............0000000 00... 
— — Fjórhjól, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármála- 

ráðuneytisins ............00000 000 
—-— Onnur, Ný ..........00.000 00 
— — Önnur, Notuð ...........0..0. 0. 
— Til fólksflutninga eingöngu með sprengirými meira en 2000 

cm“ til og með 2300 cm': 

— — Með alhjóladrifi ..................0000 00... 
— — Fjórhjól, eftir nánari skýrgreiningu fjármálaráðuneytisins 

— — Önnur, Ný ..........0 0. 
— — Önnur, Notuð .........%....0. 
— Önnur, til fólksflutninga eingöngu: 
—— Meðalhjóladrifi ...............0.. 000... 

— — Fjórhjól, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármála- 

TÁÖUNEYtISINS „......000000 0 

— — Onnur, NÝ .......0%.00 000 

— — Önnur, NOtuð 22.02.2000. 

— Önnur: 

— — Sjúkrabifreiðar, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 

fjármálaráðuneytisins ............0..0 00... 

—- — Annars ............20 00. 

Með meira en 3000 cm“ sprengirými: 

— Til fólksflutninga eingöngu: 

% 

10
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2411 
2412 
2419 

2421 

2429 

3111 
3112 
3119 

3121 

3122 
3129 

3131 
3132 
3139 

3141 

3149 

3211 
3212 
3219 

3221 
3222 
3229 

3231 
3232 
3239 

3241 
3242 
3249 

3251 

— — Með alhjóladrifi ..............0.0.0.0.00000 0000 000... 
— — Önnur, NÝ .......0....0 00 
— — Önnur, Notið ..........000. 00. 

——- Önnur: 
| 

— — Sjúkrabifreiðar, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 
fjármálaráðuneytisins ............2..0.00 0000... 

—— ANNAFS .........00 0 

Önnur ökutæki með stimpilbrunahreyfli með þrýstikveikju (dísil 

eða hálf-dísil): 

| — Með 1500 cm? sprengirými eða minna: 
— Til fólksflutninga eingöngu, með sprengirými til og með 1000 

cm“: 

— — Með alhjóladrifi ...............00... 00... 0... 
— — Önnur, NÝ ........0.000 0000 
— — Önnur, NOtuð .........0..0... 0. 
— Til fólksflutninga eingöngu með sprengirými meira en 1000 

cm? til og með 1300 cm': 

— — Með alhjóladrifi .............2%.00. 0000 

— — Önnur, NÝ ..........0.00 00 
— Önnur, NOtuð .....0..0...0 00. 

Önnur til fólksflutninga eingöngu: 
— — Með alhjóladrifi ............0...0..00.. 000... 
— — Önnur, MÝ 20.00.0000 

— — Önnur, NOtUð ........0000.. 00 
— Önnur: 
— — Sjúkrabifreiðar, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 

fjármálaráðuneytisins ..........0....000 0000. nn. 
— — ÖNNUr ........0.. 0. 
Með meira en 1500 em? sprengirými til og með 2500 cm“: 

— Til fólksflutninga eingöngu með sprengirými til og með 1600 

cm“: 
— — Með alhjóladrifi ................0.0.0.00 000... nn. 
— — Önnur, NÝ ......0.0.000 00 
— — Önnur, NOtð .........0...0.. 00 
— Til fólksflutninga eingöngu með sprengirými meira en 1600 

em? til og með 2000 cm“: 

— — Með alhjóladrifi ..................2. 0000 nn. 
— — Önnur, Ný .......200000000 rr 

— — Önnur, NOtUð .......0.0%00 000 

— Til fólksflutninga eingöngu með sprengirými meira en 2000 

em? til og með 2300 cm“: 
— — Með alhjóladrifi .................0.%0 00... nn. 

— Önnur, NÝ .........0..0 0000 

— — Önnur, notuð .........0...0.00 00 

Önnur til fólksflutninga eingöngu: 

— Með alhjóladrifi ..............2... 000... 

— — Önnur, NÝ .......00%.00 0000 
— — Önnur, NOtuð .........2... 00. 
— Önnur: 
— — Sjúkrabifreiðar, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 

fjármálaráðuneytisins ..........22200000 0... 

| 
| 

% 

45 
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3259 --—— Önnur ...........0.00 000. 30 
— — Með meira en 2500 cm? sprengirými: 

— — — Til fólksflutninga eingöngu með sprengirými meira en 2500 

cm til og með 3000 cm?: 
3311 ——— — Meðalhjóladrifi...............0.0.0.0.000000 0000... 10 
3312 -—--— Önnur,ný..........0....0..0 0000 10 

3319 ———-— Önnur, notið ..........0..00.00 000 10 
— —- — Önnur, til fólksflutninga eingöngu: 

3321 —— - — Meðalhjóladrifi................000.0000 0000... 10 

3322 ——-—— Önnurný, .........0.0... 0000. 10 
3329 ——-—- — Önnur, Notið ..............0.0 0... 10 

—— — Önnur: 
3331 —— — — Sjúkrabifreiðar, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 

fjármálaráðuneytisins ..................0 0000. 0 
3339 -—-—-—- Önnur .............00. 00. 30 

— Önnur: 
— — Til fólksflutninga eingöngu: 

9011 —— — Meðalhjóladrifi ...............0...... 0000. 10 
9012 —— — Önnur,ný 22.00.0000... 000. 10 

9019 —- — — Önnur, NOtuð ..........0.00200 00 10 
—- — Annars: 

9021 — — — Sjúkrabifreiðar, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjár- 

málaráðuneytisins ...............00.0. 00 0 

9029 —— — Önnur ...........0. 000. 30 

8704 Ökutæki til vöruflutninga: 

1000 — Dembarar (dumpers) gerðir til nota utan þjóðvega ............. 30 
— Önnur, með stimpilbrunahreyfli með þrýstikveikju (dísil eða hálf- 

dísil): 
— — Að heildarþyngd 5 tonn eða minna: 

2101 — — — Grindur með hreyfli og ökumannshúsi með burðarþoli innan 

við3tonn ...........0.20 000 30 

2109 — — — Aðrar með burðarþoliinnan við3tonn ................... 30 

— — Að heildarþyngd yfir 5 tonn til og með 20 tonn: 

— — — Grindur með hreyfli og ökumannshúsi: 
2211 — - -— — Með burðarþoliinnan við3tonn .................0.... 30 

2219 —-—-—-— Aðrar .............000 00 30 
— — — Önnur ökutæki: 

2221 — - - - Meðburðarþoliinnan við3tonn ............0.0.0....... 30 
2222 — — - — Ökutæki með burðarþoli 3 tonn og þar yfir til flutnings 

bæði á mönnum og vörum .........0.0.0.0 000. 30 

2229 -—-—-— Annars .........0.. 0002 0 0 30 

— — Yfir 20 tonn að heildarþyngd: 

2301 — — — Grindur með hreyfli ogökumannshúsi ................... 30 
2309 —— - Önnur ........0..0.. 00. 30 

— Önnur, með stimpilbrunahreyfli með neistakveikju: 
— — Að heildarþyngd 5 tonn eða minna: 

3101 — — — Grindur með hreyfli og ökumannshúsi með burðarþoli innan 

við3tonn ........0.20 0 30 

3109 — — — Önnur, með burðarþoliinnan við3tonn ................. 30 
— — Að heildarþyngd yfir 5 tonn: 

— — — Grindur með hreyfli og ökumannshúsi: 

3211 — -— - — Með burðarþoliinnan við3tonn ...................... 30
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3219 ——-—— Aðrar .............00. nn. 30 
—- — — Önnur ökutæki: 

3221 — — -— — Með burðarþoliinnan við3tonn ...................... 30 

3222 — — - — Ökutæki með burðarþoli 3 tonn og þar yfir til flutnings 
bæði á mönnum og vörum ..............0 0. 30 

3229 ——-—— Annars ............2.0 0000 30 
— Önnur: 

9010 — — Grindur með hreyfli og ökumannshúsi, með burðarþoli innan 

wið3tonn ..........0..0 000 30 

9020 — — Grindur með hreyfli og ökumannshúsi, með burðarþoli 3 tonn 

og þar yfir ...........2.000000 0 30 

— — Önnur ökutæki: 
9031 — — — Með burðarþoliinnan við3tonn .............00.....0... 30 

9039 —— — Annars .........20000. 2 30 

8705 Vélknúin ökutæki til sérstakra nota, þó ekki ökutæki aðallega 

hönnuð til flutnings á mönnum eða vörum (t.d. gálgabifreiðar, 

kranabifreiðar, slökkvibifreiðar, steypuhræribifreiðar, götuhreinsi- 

bifreiðar, úðunarbifreiðar, verkstæðisvagnar, röntgentækjavagnar): 

1000 — Kranabifreiðar .............0..200.. 000 18 

2000 — Borkranabifreiðar ...............0.. 0000. 30 

3000 — Slökkvibifreiðar ..............00000 000 15 

4000 — Steypuhræribifreiðar ...........0......0 00. 30 
— Önnur: 

9001 — -— Snjóplógar ..........0...00220 00 15 

9009 —— Annars ........... 0000 30 

8706 Grindur með hreyfli fyrir vélknúin ökutæki í nr. 8701—-8705: 

0001 — Fyrir almenningsbifreiðar og vörubifreiðar ................... 30 
0009 — Aðrar .............000.. nn 30 

8707 Yfirbyggingar (einnig ökumannshús) fyrir vélknúin ökutæki í nr. 

8701—-8705: 
1000 — Fyrir ökutæki í nr. 8703 .........%...2 000 30 

— Aðrar: 

9001 — — Fyrir dráttarvélar í nr. 8701.9001 ........0000000 0000. 4 0 

9002 — — Fyrir almenningsbifreiðar og vörubifreiðar ................. 12 0 
9003 — — Mjólkurtankar til festingar á vörubifreiðagrindur ............ 4 0 

9009 — — Annars ...........2.00 00 30 

8708 Hlutar og fylgihlutir fyrir vélknúin ökutæki í nr. 8701—-8705: 

1000 — Stuðarar og hlutar til þeirra ...........0.000000 0... 35 
— Aðrir hlutar og fylgihlutir til yfirbygginga (einnig til ökumanns- 

húsa): 
2100 — — Öryggisbelti .................... 0. 20 
2900 —— Annað ............0.02 000 35 

— Hemlar og aflhemlar og hlutar til þeirra: 

3100 — — Áfestir bremsuborðar ................0.0.. 0. 35 

3900 —— Annað .........0...0002 0 35 

4000 — Gírkassar ..............0..220. 000 35 

5000 — Driföxlar með mismunadrifi, einnig búið öðrum drifskiptibúnaði 35 
6000 — Driflausir öxlar og hlutar tilþeirra ........................... 35 
7000 — Ökuhjóloghlutartilþeirra .................0 0000... 35 
8000 — Höggdeyfar .............0..... 0000 35 

— Aðrir hlutar og fylgihlutir: 

9100 —— Vatnskassar ........... FIRIR 10 0 
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9200 — — Hljóðdeyfar og útblástursrör ...................0...0.. 35 

9300 — — Tengsli oghlutartil þeirra ..........0.0...0 0000... 35 
9400 — — Stýrishjól, stýrisstangir og stýrisvélar ...................... 35 

9900 —— Annars .............00 00 35 

8709 Vinnuvagnar, sjálfknúnir, án tækja til lyftingar eða meðhöndlunar, 

til nota í verksmiðjum, vörugeymslum, á hafnarsvæðum eða flug- 

völlum til vöruflutninga stutta vegalengd; dráttarvélar til nota á 

stöðvarpöllum járnbrauta; hlutar til framangreindra ökutækja: 

— Ökutæki: 

1100 —— Rafknúin..............000 000 18 
1900 — — Önnur ............0. 00. 18 
9000 — Hlutar ................22. 2000 18 

8710 0000 Skriðdrekar og aðrir brynvarðir stríðsvagnar, vélknúnir, einnig 
búnir vopnum, og hlutar til slíkra ökutækja ..................... 45 

8711 Bifhjól (þar með talin stigin bifhjól) og reiðhjól með hjálparvél, með 

eða án hliðarvagns; hliðarvagnar: 

1000 — Með stimpilbrunahreyfli með sprengirými 50 cm? eða minna 80 
— Með stimpilbrunahreyfli með meira en 50 cm“ sprengirými til og 

með 250 cm“: 

2001 — — Með hreyfli með sprengirými tilog með245cm ............. 80 

2009 — — Önnur .........0.... 0000. 80 
— Með stimpilbrunahreyfli með meira en 250 cm? sprengirými til og 

með 500 cm?: 

3001 — — Með hreyfli með sprengirými til og með 360 cm} ............. 80 
3009 — — Önnur ...........0.0 00. 80 
4000 — Með stimpilbrunahreyfli með meira en 500 cm' sprengirými til og 

með 8O0.EmM .........00000. 00 80 

5000 — Með stimpilbrunahreyfli með meira en 800 cm? sprengirými ..... 80 

9000 — Annað ...........000020 nn 80 
8712 Reiðhjól og önnur hjól (þar með talin þríhjól til vöruflutninga), án 

vélar: 

0001 — Barnareiðhjól ...............0.0 0... nr 50 

0009 — Önnur ..........0.... 00. 80 
8713 Ökutæki fyrir fatlaða, einnig vélknúin eða knúin á annan vélrænan 

hátt: 

1000 — Ekki knúin á vélrænan hátt ................00.00.00. 000... 0 

9000 — Önnur ...........0.. 0000. 0 
8714 Hlutar og fylgihlutir til ökutækja í nr. 8711—-8713: 

— Til bifhjóla (þar með talin stigin bifhjól): 
1100 — — Hnakkar ............000%. 020... 80 
1900 — — Annað ..........00..0 000 80 
2000 — Tilökutækja fyrir fatlaða ...................... 0000 0 

— Annað: 

— — Grindur og gafflar, og hlutar til þeirra: 
9101 — — — Tilbarnareiðhjóla ...............%..0. 0000 50 
9109 ——-— Annað ...........20000 200 80 

— — Gjarðir og teinar: 

9201 — — — Tilbarnareiðhjóla ..................0 0000. 50 
9209 ——-— Annað .............000 nn 80 

— — Hjólnafir, þó ekki fóthemlanafir og hjólnafahemlar, fríhjólandi 

keðjuhjól:
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9301 — — — Tilbarnareiðhjóla .............20000 enn. 50 

9309 —— — Annað ..........0%%. 0000 80 

— — Hemlar, þar með talið fóthemlanafir og nafarhemlar, og hlutar 

til þeirra: 

9401 — — — Tilbarnareiðhjóla ............00..000 nn nn nn 50 

9409 — - — Annað ........00.0%0 000 80 

— — Hnakkar: 

9501 — — — Tilbarnareiðhjóla ..............00.000 00. r enn. 50 

9509 — — — Aðrir ..........0000 000 80 

— — Fetlar og sveifargírar, og hlutar til þeirra: 

9601 — — — Tilbarnareiðhjóla ................00 0000 nn 50 

9609 — — — Annað..........0000 00 80 

— — Annars: 

9901 — — — Tilbarnareiðhjóla ...........20.000000 0000. 50 

9909 — — — Annað ..........0.000 00 80 

8715 Barnavagnar og hlutar til þeirra: 

0001 — Barnavagnar ..............000 000 nn 40 

0009 — Hlutar ...........0000 0000 40 

8716 Tengivagnar og festivagnar; önnur ökutæki ekki vélrænt knúin; 

hlutar til þeirra: 

1000 — Tengivagnar og festivagnar, til íbúðar eða ferðalaga ........... 40 

— Sjálfhlaðandi eða sjálflosandi tengivagnar og festivagnar til 

landbúnaðarnota: 

2001 — — Búnir tækjum til losunar og/eða lestunar á heyi .............. 2 

2002 — — Búnir tækjum til áburðardreifingar ........................ 2 

2003 — — Búnir tækjum tilheyvinnslu ........000000 0000... 0r 2 

2009 — — Aðrir ................ 0000 30 

— Aðrir tengivagnar og festivagnar til vöruflutninga: 

3100 — — Tanktengivagnar og tankfestivagnar ...........0.0.00000... 30 

2900 — — ANNAFS ..........0. 00 30 
4000 — Aðrir tengivagnar og festivagnar ..........000.0.0 0... 40 

— Önnur ökutæki: 
8001 — — Hjólbörur og handvagnar ..........200.. 0000 30 

8009 —— Annars .............000 nn 40 

— Hlutar: 
9001 — — Fyrir vagna í nr. 8716.2001, 8716.2002 og 8716.2003 ......... 2 
9002 — — Yfirbyggingar á tengi- og festivagna, þó ekki í nr. 8716.1000 .. 12 0 

9009 — — Aðrir .........00%. 200. 35  
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88. KAFLI 

Loftför, geimför, og hlutar til þeirra 

A E 
% % 

8801 Loftbelgir og loftskip; svifflugur, svifdrekar og önnur vélarlaus 

loftför: 

— Svifflugur og svifdrekar: 
1001 —— Svifflugur .................. 0000. 0 

1009 —— Svifdrekar ..............000...000 nn 0 
— Annað: 

9001 — — Loftbelgirogloftskip ...........0.0.0000000 0000... 0 
9009 —— Annars ...........%2.020n rr 0 

8802 Önnur loftför (t.d. þyrlur, flugvélar); geimför (þar með taldir 

gervihnettir) og skotvagnar fyrir geimför: 

— Þyrlur: 

1100 — — Að eigin þyngd 2000 kgeða minna ............0.00000....... 0 

1200 — — Að eigin þyngd meira en 2000 kg .........0..0.0 0000... 0 
2000 — Flugvélar og önnur loftför, að eigin þyngd 2000 kg eða minna 0 
3000 — Flugvélar og önnur loftför, að eigin þyngd meira en 2000 kg til og 

með 15000kg ........00%%20.00 nan 0 
4000 — Flugvélar og önnur loftför, að eigin þyngd meira en 15000 kg .... 0 

— Geimför (þar með taldir gervihnettir) og skotvagnar fyrir 
geimför: 

5001 — — Loftskeytamiðunarhnettir ...............0..0000000000.. 4 
5002 — — Útvarps- og sjónvarpshnettir ............................ 35 

5003 — — Mælingahnettir fyrir geimgeisla og hliðstæða geisla .......... 7 
5009 —— Annað .........0..0000 000 0 

8803 Hlutar til vara í nr. 8801 eða 8802: 

1000 — Skrúfur og þyrlar og hlutar tilþeirra ......................... 0 

— Hjólabúnaður og hlutar til hans: 

2001 — — Fyrirflugvélarog þyrlur ...........0.0.0..000 0000... 0 

2009 —— Afnað ..........00000 000 0 

3000 — Aðrir hlutar í flugvélar eða þyrlur .................0..0..... 0 
— Aðrir: 

9001 — — Fyrirtæki ínr. 8802.5001 ...............0 0000 4 

9002 — — Fyrirtæki ínr. 8802.5002 ..............0 0000 r 35 

9003 — — Fyrir tæki í nr. 8802.5003 ............0000 00 7 
9009 — — Annars ...........0000 0000. 0 

8804 0000 Fallhlífar (þar með taldar stýrifallhlífar) og hverfifallhlífar; hlutar og 

fylgihlutir tilþeirra .................... 00... 0 

8805 Flugtaksbúnaður fyrir loftför; þilfarsfangarar eða svipaður búnað- 

ur; flughermar; hlutar til framangreindra vara: 

1000 — Flugtaksbúnaður fyrir loftför og hlutar til þeirra; þilfarsfangarar 

eða svipaður búnaður og hlutar til þeirra ..................... 0 

2000 — Flughermar oghlutartilþeirra .............0..... 000... 0
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Athugasemd: 
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89. KAFLI 
Skip, bátar og fljótandi mannvirki 

15. október 1987 

Hálfgerð eða ófullgerð fljótandi för, samsett, ósamsett eða sundurtekin, eða fullgerð för, 

ósamsett eða sundurtekin, flokkast í nr. 8906 ef þau hafa ekki aðaleinkenni fars af sérstakri gerð. 

  

8901 

8902 

8903 

8904 

8905 

8906 

1001 
1009 
2000 
3000 
9000 

0011 
0012 
0019 
0090 

1001 

1009 

9100 
9200 

9901 

9909 
0000 

1000 
2000 
9000 

0001 

0002 
0009 

Skemmtiferðaskip, bátar til skoðunarferða, ferjur, flutningaskip, 

vöruflutningaprammar og svipuð för til flutnings á mönnum eða 

vörum: 

— Skemmtiferðaskip, bátar til skoðunarferða og svipuð för aðallega 
hönnuð til flutninga á mönnum; ferjur hvers konar: 

— — Skip, aðallega ætluð til mannflutninga .............0....... 
— — Önnur „0... 
— Tankskip .......2%%%.. 22. 

— Kæliskip, þó ekki skip í nr. 8901.2000 .......0%.000 0000 
— Önnur för til flutninga á vörum og önnur för til flutninga bæði á 
MÖNNUM Og VÖFUM .......0.0..00 00 nn 

Fiskiskip; verksmiðjuskip og önnur för til vinnslu eða geymslu á 

sjávarafurðum: 

— Vélskip: 

— — Meira en 250 rúmlestir ..............000 0. nn nn 

— — Meira en 100 til og með 250 rúmlestir .........00.000.000.... 

— — 10til og með 100 rúmlestir ...........0%0 0000... 
— Önnur „0... 
Snekkjur og önnur skemmtiför eða sportför; árabátar og kanóar: 

— Uppblásið: 
— — Rónir björgunarbátar, viðurkenndir af Siglingamálastofnun 

ríkisins ...............0 00. 

— — Annað ...........00 00 

— Annað: 
— — Seglbátar, einnig með hjálparvél ..............00.000.0.. 
— — Vélbátar, þó ekki fyrir utanborðsvél ................0000... 

— — Annars: 
— — — Rónir björgunarbátar, viðurkenndir Siglingamálastofnun 

ríkisins ..........0.00. 000 

—— — Aðrir ...........0 0000 

Dráttarbátar og för til að ýta öðrum förum ...................... 

Vitaskip, slökkviskip, dýpkunarskip, flotkranar, og önnur fljótandi 

för sem ætluð eru aðallega til annars konar notkunar en siglinga; 

flotkvíar; fljótandi eða sökkvanlegir bor- eða framleiðslupallar: 

— Dýpkunarskip .........0%..0 000 ðnnr nr 

— Fljótandi eða sökkvanlegir bor- eða framleiðslupallar .......... 
— Annað ............0 00 

Önnur för, þar með talin herskip og björgunarbátar, þó ekki 

árabátar: 
— Vélknúnir björgunarbátar viðurkenndir af Siglingamálastofnun 

ríkisins ..............00 000 

% % 

(<
=)
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A E 

8907 Önnur fljótandi mannvirki (t.d. flekar, tankar, sökkviker, löndunar- 

brýr, baujur og sjómerki): 

— Uppblásanlegir flekar: 

1001 — — Björgunarflekar, viðurkenndir af Siglingamálastofnun ríkisins 0 

1009 —— Aðrir .........%%..0. 00 0 
9000 — Annars .........0000 000 0 

8908 0000 Fljótandi för og mannvirki til niðurrifs ......................... 0 

A 41
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Áhöld 

640 15. október 1987 

FLOKKUR XVIII 

og tækjabúnaður til optískra nota, ljósmyndunar, kvikmyndunar, mælinga, 

prófunar, nákvæmnivinnu, lyflækninga eða skurðlækninga; klukkur og úr; hljóðfæri; 

hlutar og fylgihlutir til þeirra. 

90. KAFLI 

Áhöld og tækjabúnaður til optískra nota, ljósmyndunar, kvikmyndunar, mælinga, 

prófunar, nákvæmnivinnu, lyflækninga eða skurðlækninga; hlutar og fylgihlutir til 

þeirra. 

Athugasemdir: 
1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Vörur til nota í vélum, tækjum, áhöldum eða til annarra tæknilegra nota, úr vúlkaníseruðu 

gúmmíi öðru en hertu gúmmíi (nr. 4016), úr leðri eða samsettu leðri (nr. 4204) eða úr 
spunaefni (nr. 5911). 

b. Eldfastar vörur í nr. 6903, leirvörur fyrir rannsóknarstofur eða til kemískra eða annarra 

tæknilegra nota í nr. 6909. 
c. Glerspeglar, ekki optískt unnir í nr. 7009, eða speglar úr ódýrum málmi eða góðmálmi, þó ekki 

optískar vörur (nr. 8306 eða 71. kafli). 
d. Vörur í nr. 7007, 7008, 7011, 7014, 7015 eða 7017. 

e. Hlutar til almennra nota eins og þeir eru skýrgreindir í 2. athugasemd við flokk XV, úr ódýrum 

málmi (flokkur XV), eða áþekkar vörur úr plasti (39. kafli). 
f. Dælur með mælitækjum í nr. 8413; talningar- eða eftirlitsvogir og vogarlóð sem framvísað er 

aðskildu (nr. 8423); vélbúnaður til lyftingar eða meðhöndlunar (nr. 8425—8428); hvers konar 
pappírs- eða pappaskurðarvélar (nr. 8441); búnaður til að stilla efni eða verkfæri í smíðavélar í 

nr. 8466, þar með talinn búnaður með optískum tækjum til að lesa á mælikvarða (t.d. optískir 
deilihausar) þó ekki sá búnaður sem í sjálfu sér er fyrst og fremst optískt áhald (t.d. 

stillisjónaukar); reiknivélar (nr. 8470); lokar eða önnur tæki í nr. 8481. 
g. Leitarljós eða kastljós til nota á reiðhjól eða vélknúin ökutæki (nr. 8512); ferðaraflampar í nr. 

8513; hljóðupptökutæki, hljóðflutningstæki eða endurupptökutæki (nr. 8519 eða 8520); 
hljóðhausar (nr. 8522); ratsjártæki, radíómiðunartæki eða radíófjarstýritæki (nr. 8526); 
einangraðar geislalampaeiningar í nr. 8539; optískir trefjakaplar í nr. 8544. 

h. Leitarljós eða kastljós í nr. 9405. 
iy. Vörur í 95. kafla. 
k. Mæliker sem flokkast eftir því efni sem þau eru gerð úr. 

Il. Spólur, kefli eða áþekkar uppistöður (sem flokkast eftir því efni sem það er gert úr, t.d. nr. 

3923 eða flokk XV). 
2. Leiði ekki annað af 1. athugasemd hér á undan skulu hlutar og fylgihlutir, sem eru einungis eða 

aðallega nothætfir við vélar, tæki, áhöld eða vörur í þessum kafla, flokkast samkvæmt eftirfarandi 

reglum: 

a. Hlutar og fylgihlutir sem eru vörur meðtaldar í einhverjum vöruliðum þessa kafla eða 84., 85. 

b. 

c. 
3. Ák 

eða 91. kafla (þó ekki nr. 8485, 8548 eða 9033) skulu í öllum tilvikum flokkast í viðeigandi 

vöruliði. 

Aðrir hlutar og fylgihlutir sem eingöngu eða aðallega eru nothæfir til tiltekinnar vélar, áhalds 

eða tækis eða til nokkurra véla, áhalda eða tækja í sama vörulið (þar með talið vél, áhald eða 
tæki í nr. 9010, 9013 eða 9031) skulu flokkast með þeim tegundum véla, áhalda eða tækja. 

Allir aðrir hlutar og fylgihlutir skulu flokkast í nr. 9033. 

væði 4. athugasemdar við flokk XVI gilda einnig um þennan kafla. 

 



15. október 1987 641 Nr. 82 

4. Til nr. 9005 telst ekki sjónaukasigti á vopn, sjónpípur eða sjónaukasigti á kafbáta eða skriðdreka 

eða sjónaukar á vélar, tæki, áhöld eða tækjabúnað í þessum kafla eða flokki XVI. Þessi 
sjónaukasigti og sjónauka skal flokka í nr. 9013. 

5. Optísk áhöld, tæki eða vélar til mælingar eða prófunar sem flokka mætti í bæði nr. 9013 og 9031 

skulu flokkast í nr. 9031. 
6. Til nr. 9032 telst einungis: 

a. Áhöld og tæki til sjálfvirkrar stjórnunar á flæði, hæð, þrýstingi eða öðrum breytum í vökvum 

eða gasi eða til sjálfvirkrar stjórnunar á hitastigi, einnig þótt rafmagnsfyrirbæri hafi áhrif á 
notkun þeirra, misjafnlega mikið eftir þeim þætti sem á að stjórna sjálfvirkt. 

b. Sjálfvirkir stillar fyrir rafmagnsstærðir og áhöld eða tækjabúnaður til sjálfvirkrar stjórnunar á 

stærðum sem ekki eru rafmagnsstærðir, enda hafi rafmagnsfyrirbæri áhrif á notkun þeirra, 

misjafnlega mikið eftir þeim þætti sem stjórna á. 

  

A E 
% % 

9001 Optískar trefjar og optísk trefjabúnt; optískir trefjakaplar, þó ekki í 

nr. 8544; þynnur og plötur úr ljósskautandi efni; linsur (einnig 

snertilinsur), strendingar (prisms), speglar og aðrar optískar vörur, 

úr hvers konar efni, án umgerðar, þó ekki þessar vörur úr gleri sem 

ekki hafa verið optískt unnar: 

— Optískar trefjar, optísk trefjabúnt og kaplar: 

1001 — — Optískar trefjar og optísk trefjabúnt, hvorki optískt unnið né í 
UMBEIð ........000 40 

1002 — — Optísk trefjabúnt og optískir kaplar, með tengihlutum, aðallega 
til nota í optísk tæki ...........0.. 02. 40 

1009 —— Annað ..........%.0. 00 35 

2000 — Þynnur og plötur úr ljósskautandi efni ............0........... 35 
3000 — Snertilinsur ............000000 00 0 

4000 — Gleraugnalinsur úr gleri .............0..00 0. .n nn 0 

5000 — Gleraugnalinsur úr öðrum efnum ........0.0.0.0.0. 0000... 0 
9000 — Annað ...........0 0. 35 

9002 Linsur, strendingar, speglar og aðrar optískar vörur, úr hvers konar 

efni, í umgerð, sem eru hlutar eða tengihlutar til áhalda eða 

tækjabúnaðar, þó ekki þessar vörur úr gleri og ekki hafa verið 

optískt unnar: 

— Hlutlinsur: 

1100 — — Í myndavélar, myndvörpur eða ljósmyndastækkara eða ljós- 

myndaminnkara ................0..nn nn ann 50 

— — Aðrar: 

1901 ——— Vitagler .............0 0020. 35 

1909 ——-— Annars ...........000 0 50 

2000 — Ljóssíur ..........00.%0 0000 50 

9000 — Annað ..............0 0 50 

9003 Rammar og umgerðir fyrir gleraugu, hlífðargleraugu og þess háttar, 

og hlutar til þeirra: 

— Rammar og umgerðir: 

1100 —— Úrplasti ........0.0..0 000. 0 

1900 — — Úröðrumefnum .........00..0 000. 0 

9000 — Hlutar ..............00 0. 0 

9004 Gleraugu, hlífðargleraugu og þess háttar, til sjónréttingar, verndar 

eða annars: 

1000 — Sólgleraugu ...........00..0.0 00 nr nn 0
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— Annað: 
9001 — — Raf- logsuðu- og hlífðargleraugu .......................... 0 
9009 —— Annars .............20.0 000 0 

9005 Sjónaukar fyrir bæði augu eða annað, aðrir optískir sjónaukar, og 

umgerðir til þeirra; annar stjörnufræðilegur tækjabúnaður og 

undirstöður til þeirra, þó ekki tækjabúnaður fyrir radíóstjörnu- 

fræði: 
1000 — Sjónaukar fyrir bæði augu .............0.....0000 00 5 

8000 — Annar tækjabúnaður ..............0..000 0000 35 
9000 — Hlutar og fylgihlutir (þar á meðal undirstöður) ................ 35 

9006 Ljósmyndavélar (þó ekki fyrir kvikmyndir); leifturtæki til ljósmynd- 

unar og leifturlampar, þó ekki úrhleðslulampar í nr. 8539: 

— Myndavélar til að búa til prentplötur eða prentvalsa: 
1001 — — Ljósmyndavélar fyrir 60 mm filmur og stærri ................ 0 

1002 — — Ljósmyndavélar sem vega 3 kg eða meira (án linsu eða 
aukabúnaðar) .............000%22.0 000 0 

1009 — — Aðrar .............0.0 0000 0 
— Myndavélar til að mynda skjöl á örfilmur, örmyndaspjöld eða 

aðra Örfilmumiðla: 
2001 — — Ljósmyndavélar fyrir 60 mm filmur ogstærri ................ 0 

2002 — — Ljósmyndavélar sem vega 3 kg eða meira (án linsu eða 

aukabúnaðar) ...............%..000 0000 0 
2009 — — Aðrar .............0000 000 0 

— Myndavélar sérstaklega hannaðar til nota neðansjávar, við 
landmælingar úr lofti eða við lyf- eða skurðlæknisfræðilegar 
rannsóknir á innri líffærum; samanburðarmyndavélar til nota við 
réttarrannsóknir eða í sakamálafræði: 

3001 — — Ljósmyndavélar, eingöngu nothæfar til læknisfræðilegra 

rannSÓkNa ...........2000000 00 15 
3002 — — Ljósmyndavélar fyrir 60 mm filmur ogstærri ................ 0 

3003 — — Ljósmyndavélar sem vega 3 kg eða meira (án linsu eða 
aukabúnaðar) ..........000000 000... 0 

3009 —— Aðrar ..........0000. nn 0 
— Skyndiljósmyndavélar: 

4001 — — Ljósmyndavélar fyrir 60 mm filmur ogstærri ................ 0 
4002 — — Ljósmyndavélar sem vega 3 kg eða meira (án linsu eða 

aukabúnaðar) ..........0..0000 0000. 0 
4009 —— Aðrar .........0000000. nn 0 

— Aðrar myndavélar: 

— — Með linsumyndleitara (einlinsu spegilmynd (SLR)), fyrir film- 
ur í rúllum sem ekki eru meira en 35 mm að breidd: 

5101 — — — Ljósmyndavélar sem vega 3 kg eða meira (án linsu eða 
aukabúnaðar) ............0.%...0 0000 0 

5109 ——-— Aðrar .......0000000000 0 0 
— — Aðrar, fyrir filmur í rúllum sem eru minna en 35 mm að breidd: 

5201 — — — Ljósmyndavélar sem vega 3 kg eða meira (án linsu eða 

aukabúnaðar) .................. 00. 00 nr 0 
5209 ——— Annars .........0..0000 00 0 

— — Aðrar, fyrir filmur í rúllum sem eru 35 mm að breidd: 
5301 — — — Ljósmyndavélar sem vega 3 kg eða meira (án linsu eða 

aukabúnaðar) ..............0..0 0000 0 nn 0  
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5309 ——— Annars ..........%...000 000 0 
— — Annars: 

5901 — — — Ljósmyndavélar fyrir 60 mm filmur ogstærri .............. 0 

5902 — — — Ljósmyndavélar sem vega 3 kg eða meira (án linsu eða 
aukabúnaðar) ................0.00 0000 0 

5909 ——-— Aðrar ..........00..0000 00 0 
— Leifturtæki til ljósmyndunar og leifturljósaperur: 

— — Leifturtæki með úrhleðslulampa (rafeinda-): 

6101 — — — Leifturljósatæki fyrir 300 wattsekúndur eða meira ......... 15 
6109 —— — Önnur .........0.0. 0. 35 
6200 — — Leifturljósaperur, leifturkubbar og þess háttar .............. 35 

— — Önnur: 
6901 — — — Leifturljósatæki fyrir 300 wattsekúndur eða meira ......... 15 

6909 ——— Annars .........0.20000 0 35 
— Hlutar og fylgihlutir: 
— — Í myndavélar: 

9101 — — — Til ljósmyndavéla í nr. 9006.1002, 9006.2002, 9006.3003, 
9006.4002, 9006.5101, 9006.5201, 9006.5301 og 9006.5902 .. 0 

9102 — — — Til ljósmyndavéla í nr. 9006.1001, 9006.2001, 9006.3001, 
9006.3002, 9006.4001 og 9006.5901 ......)%.... 15 

9109 ——— Aðrir ..........0000 00 35 
— — Aðrir: 

9901 — — — Tilleifturljósatækja fyrir 300 wattsekúndur eða meira ...... 15 

9909 ——— Annars .............0000 00 35 
9007 Kvikmyndavélar og kvikmyndasýningavélar, einnig með hljóðupp- 

tökutækjum eða hljóðflutningstækjum: 

— Myndavélar: 
1100 — — Fyrir filmur minna en 16 mm að breidd eða fyrir tvöfaldar 8 mm 

filmur ............... 0. 40 
1900 —— Aðrar .............000 00 15 

— Sýningarvélar: 

2100 — — Fyrir filmur minna en lómmaðbreidd .................... 40 
2900 —— Aðrar ..........00.00.0 0000 15 

— Hlutar og fylgihlutir: 
— — Fyrir myndavélar: 

9101 — — — Tilmyndavéla í nr. 9007.1100 .........000. 0000 0n. 15 
9109 ——-— Aðrir .............00 0. 15 

— — Fyrir sýningavélar: 

9201 — — — Til sýningavéla í nr. 9007.2100 .......00.00000 0000. 15 

9209 ——-— Aðrir ...........0000 00 15 
9008 Myndvörpur, þó ekki kvikmyndasýningarvélar; ljósmyndastækkar- 

ar og ljósmyndasmækkarar (þó ekki fyrir kvikmyndir): 

1000 — Skyggnuvélar .................00 0000 0 40 
2000 — Lesarar fyrir örfilmur, örmyndaspjöld eða aðra örfilmumiðla, 

einnig til eftirritunar .................0.0.00000 0000. 40 

3000 — Aðrar myndvörpur ...............00% 0000 00 nn 40 
4000 — Ljósmyndastækkarar og ljósmyndasmækkarar (þó ekki fyrir kvik- 

MYNAIF) ............0. 0 7 
— Hlutar og fylgihlutir: 

9001 — — Tilljósmyndastækkara og -smækkara ...................... 7 

9009 —— Aðrir ...........0000000 0000 40
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9009 Ljósritunarvélar með innbyggðu optísku kerfi eða fyrir snertiaðferð 

og varmaafritunarvélar: 

— Rafstöðuljósritunarvélar: 

1100 — — Sem gera eftirmynd frumritsins beint (beinn ferill) ........... 50 

1200 — — Sem gera eftirmynd frumritsins með millilið (óbeinn ferill) .... 50 

— Aðrar ljósritunarvélar: 

2100 — — Meðinnbyggðu optísku kerfi ..........0000000 0... 50 

2200 — — Fyrirsnertiaðferð .................2. 00. 50 

3000 — Varmaafritunarvélar .............0000.. 00. 50 

9000 — Hlutarog fylgihlutir ..................0000 0... 50 
9010 Tæki og búnaður til nota í ljósmyndavinnustofur (einnig kvikmynda- 

ver) (einnig tæki til að mynda prentrásir á ljósnæm hálfleiðaraefni), 

ót.a. í þessum kafla; negatívusjár; sýningartjöld: 

— Tæki og búnaður til sjálfvirkrar framköllunar á ljósmyndafilmum 
(einnig kvikmyndafilmum) eða ljósmyndapappír í rúllum eða til 

sjálfvirkrar lýsingar á framkallaða filmu á ljósmyndapappír í 

rúllum: 

1001 — — Framköllunarvélar fyrir röntgenfilmur ..................... 15 

1002 — — Tæki og áhöld til notkunar í ljósmynda- og kvikmyndavinnu- 

stöfum „2... 7 

1003 — — Sérhæfðar vélar til notkunar í prentiðnaði .................. 0 
1009 — — Annað ........%.20 0000 50 

— Önnur tæki og búnaður fyrir ljósmyndavinnustofur (einnig kvik- 

myndaver); negatívusjár: 

2001 — — Framköllunarvélar fyrir röntgenfilmur ..................... 15 
2002 — — Tæki og áhöld til notkunar í ljósmynda- og kvikmyndavinnu- 

stofum ............0 00 7 

2003 — — Sérhæfðar vélar til notkunar í prentiðnaði .................. 0 

2009 — — Annað ...........000 00 50 

3000 — Sýningartjöld ............... 00... 50 

— Hlutar og fylgihlutir: 

9001 — — Í framköllunarvélar fyrir röntgenfilmur .................... 15 

9002 — — Í tæki og áhöld til notkunar á ljósmynda- og kvikmyndavinnu- 

StOfum 0... 7 
9003 — — Í sérhæfðar vélar til notkunar í prentiðnaði ................. 0 
9009 — — AðÖFir ........... 0. 50 

9011 Sambyggðar optískar smásjár, einnig til örmyndatöku, örkvik- 

myndatöku eða örmyndvörpunar: 

1000 — Rúmsmásjár ...........0.%.%...0 000 35 
2000 — Aðrar smásjár til örmyndatöku, örkvikmyndatöku eða örmynd- 

VÖFÐUNAF .............20 35 

8000 — Aðrarsmásjár ...........20.200 00 35 

9000 — Hlutar ogfylgihlutir ........0.0%20. 0000. 35 

9012 Smásjár, þó ekki optískar smásjár; ljósbylgjutæki: 

1000 — Smásjár, þó ekki optískar smásjár, og ljósbylgjutæki ........... 35 

9000 — Hlutarog fylgihlutir ................20000. 00 35 
9013 Vökvakristalsbúnaður annar en sá sem nánar er gerð grein fyrir í 

öðrum vöruliðum; leysitæki, þó ekki leysidíóður; önnur optísk tæki 

og áhöld, ót.a. í þessum kafla: 

1000 — Sjónaukasigti til að festa á skotvopn; hringsjár; sjónaukar sem 

hannaðir eru sem hlutar véla, tækja, áhalda og búnaðar í þessum 
kafla eða flokki XVI ..........%0002 00. 40 

 



  

    

15. október 1987 645 Nr. 82 

A E 
% % 

2000 — Leysitæki, þó ekki leysidíóður .............0.00000. 0000... 40 

8000 — Annar búnaður, tækiogáhöld ............0.0.00000 00... 0... 40 
9000 — Hlutarog fylgihlutir ............2..0000 0000. 40 

9014 Áttavitar; önnur áhöld og tæki til siglinga: 

1000 — Áttavitar ........0...... 0. 4 
— Áhöld og tæki til loftsiglinga eða geimsiglinga (þó ekki áttavitar): 

2001 — — Rafmagns- ografeindatæki ..............0000 00... 000. 7 
2009 — — Önnur .........0.00. 00. 4 

— Önnur áhöld og tæki: 
8001 — — Bergmálsdýptarmælar, asdictæki, aðrir þvílíkir rafmagns- og 

rafeindadýptarmælar og fisksjár ...........0.000000000000.. 4 
8002 — — Önnur rafmagns- ografeindatæki ......................... 7 
8009 — — Annars ..........20 0000 4 

— Hlutar og fylgihlutir: 
9001 — — Tiltækja í nr. 9014.2001 og 9014.8002 ......00.000 000. 7 
9009 —— Aðrir .............0.0 000 4 

9015 Áhöld og tæki til landmælinga (þar með taldar mælingar eftir 

myndum), vafnamælinga, haffræðirannsókna, vatnafræðir- 

annsókna, veðurfræðirannsókna eða jarðeðlisfræðirannsókna, þó 

ekki áttavitar; fjarlægðarmælar: 

— Fjarlægðarmælar: 
1001 — - Rafmagns- ografeindatæki ..............0000000000...... 7 
1009 —— Aðrir ...........00 000. 35 

— Sjónhornamælar, einnig með fjarlægðarmæli: 

2001 — — Rafmagns-ografeindatæki .............0000 0000. 00... 7 
2009 — — Aðrir ........%.....0 35 

— Hallamælar: 
3001 — — Rafmagns- ografeindatæki ...........0...00% 000... 7 
3009 — — Aðrir .......0..00 000 35 

— Áhöld og tæki til kortagerðar eftir myndum: 

4001 — — Rafmagns- ografeindatæki ............2000 0000... 7 
4009 = — Önnur .......0... 00. 35 

— Önnur áhöld og tæki: 
8001 — — Rafmagns- ografeindatæki ...........0..00000 0000... 0... 7 
8009 — — Annars ............20002 0. 35 

— Hlutar og fylgihlutir: 

9001 — — Tilrafmagns- og rafeindatækja ...........000000. 0000 00... 7 
9009 — — Aðrir ...........0000 0. 35 

9016 0000 Vogir með 5 eg nákvæmni eða meiri, einnig meðlóðum ........... 7 

9017 Áhöld til teiknunar, afmörkunar eða útreiknings (t.d. teiknivélar, 

uppdráttaafritarar (pantographs), gráðubogar, teikniáhaldasam- 

stæður, reiknistokkar, reikniskífur); handáhöld til lengdarmælinga 

(t.d. málstokkar og málbönd, örkvarðar, rennimál), ót.a. í þessum 

kafla: 

1000 — Teikniborð og teiknivélar, einnig sjálfvirkt ................... 7 

2000 — Önnur áhöld til teiknunar, afmörkunar eða útreiknings ......... 7 

3000 — Örkvarðar, rennimálogmælar ..............000.0. 0... ..... 7 

8000 — Önnuráhöld ............0.... 020 rn 7 

9000 — Hlutarog fylgihlutir ..............00... 0. nn unn 7
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9018 Áhöld og tæki til lyflækninga, skurðlækninga, tannlækninga eða 

dýralækninga, þar með taldir leifturritar (scintigraphic apparatus), 

önnur rafmagnslækningatæki og sjónprófunaráhöld: 

— Rafeindasjúkdómsgreiningartæki (þar með talin tæki til starf- 
rænna rannsókna eða athugunar á lífeðlisfræðilegum kenni- 
stærðum): 

1100 — — Rafhjartaritar ....................0 00. 35 

1900 — — Önnur .........0.... 35 
2000 — Geislatæki fyrir útfjólubláa eða innrauða geisla ................ 35 

— Sprautur, nálar, holslöngur, pípur og þess háttar: 

3100 — — Sprautur, einnig með nálum ................ 000... 35 

3200 — — Pípulaga málmnálar og nálar fyrirseymi ................... 35 
3900 —— Annað ...........0000 35 

— Önnur áhöld og tæki notuð til tannlækninga: 
4100 — — Tannlæknaborvélar, einnig sambyggðar öðrum tannlækna- 

áhöldum á einni undirstöðu .............0...000.. 0... 35 

4900 —— Annars ............0 35 

5000 — Önnur áhöld og tæki til augnlækninga ........................ 35 
9000 — Önnur áhöld og tæki ........00...0....... 0 35 

9019 Tæki til mekanóterapí; nuddtæki; tæki til sálfræðilegrar hæfileika- 

prófunar; ósonterapí-, oxygenterapí-, aerosólterapí-, gerviöndunar- 

eða önnur öndunartæki til lækninga: 

1000 — Tæki til mekanóterapí; nuddtæki; tæki til sálfræðilegrar hæfi- 

leikaprófunar ............0000.... 0 35 

2000 — Ósonterapí-, oxygenterapí-, aerosólterapí-, gerviðndunar- eða 

önnur öndunartæki tillækninga ...................0...... 35 

9020 Annar öndunarbúnaður og gasgrímur, þó ekki verndargrímur sem 

hvorki eru búnar vélrænum hlutum eða skiptanlegum síum: 

0001 — Ryk-, reyk- og gasgrímur ...............0 000... 7 

0002 — Reykköfunartæki, viðurkennd af Brunamálastofnun ríkisins og/ 
eða Siglingamálastofnun ríkisins ................0.0.. 0... 0 

0003 — Lífgunartæki, eftir nánari ákvörðun og skýrgreiningu fjármála- 

TÁÖUNEYLISINS ......0..00000. 000 0 
0009. — Annars .............. 35 

9021 Búnaður til réttilækninga, þar með taldar hækjur, skurðlækninga- 

belti og kviðslitsbindi; spengur og annar búnaður fyrir beinbrot; 

gervilíkamshlutar; heyrnartæki og annar búnaður sem viðkomandi 

hefur á sér eða ber eða græddur er í líkamann til þess að bæta úr 

líkamslýti eða bæklun: 

— Gerviliðamót og annar búnaður til réttilækninga eða við 

beinbrotum: 

1100 —— Gerviliðamót ...........0....0 15 

1900 — — Anfað ...........00. 15 

— Gervitennur og tannbúnaður: 

2100 — — Gervitennur .............00. 0... 15 

2900 — — Annað .............2 0 15 

3000 — Aðrir gervihlutar líkamans ...............0..00. 0. 15 

4000 — Heyrnartæki, þó ekki hlutar og fylgihlutir .................... 0 

5000 — Gangráðar til að örva hjartavöðva, þó ekki hlutar eða fylgihlutir 15 

— Annað: 

9001 — — Hlutar og aukabúnaður til heyrnartækja ................... 0 

9009 = — Annars ............ 0. 15 
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9022 Tækjabúnaður sem byggir á notkun röntgengeisla eða alfa-, beta- 

eða gammageisla, einnig til lyflækninga, skurðlækninga, tannlækn- 

inga eða dýralækninga, þar með talinn tækjabúnaður til geisla- 

myndatöku eða geislaterapí, röntgenlampar og aðrir röntgenrafalar, 

röntgenháspennurafalar, röntgenstjórntöflur og -stjórnborð, 

skermarborð, stólar og þess háttar til röntgenrannsókna og röntgen- 

lækninga: 

— Tækjabúnaður sem byggir á notkun röntgengeisla, einnig til 
lyflækninga, skurðlækninga, tannlækninga eða dýralækninga, þar 

með talinn tækjabúnaður til geislamyndatöku eða geislaterapí: 

1100 — — Til lyflækninga, skurðlækninga, tannlækninga eða dýralækn- 
ÍNBA ........00000 nr 15 

1900 — — Tilannarranota ............2.0.. 0000 nn 15 

— Tækjabúnaður sem byggir á notkun alfa-, beta- eða gammageisla, 

einnig til lyflækninga, skurðlækninga, tannlækninga eða dýra- 
lækninga, þar með talinn tækjabúnaður til geislamyndatöku eða 

geislaterapí: 

2100 — — Til lyflækninga, skurðlækninga, tannlækninga eða dýralækn- 

ÍNBA 20.02.2220 15 
2900 — — Tilannarranota ..............00 0. .n nn 15 
3000 — Röntgenlampar ...............0.0 000 15 
9000 — Annar, þar með taldir hlutar og fylgihlutir .................... 15 

9023 Áhöld, tækjabúnaður og líkön, gert sem lýsitæki (t.d. til kennslu eða 

sýningar), ekki hæft til annarra nota: 

0001 — Líkön, notuð við kennslu lífgunartilrauna .................... 0 
0009 — Annað ...........0%. 20. 35 

9024 Vélar og tæki til að prófa hörku, styrkleika, þrýstiþol, þan eða aðra 

eðlisfræðilega eiginleika efna (t.d. málma, viðar, spunavara, papp- 

írs, plasts): 

1000 — Vélar og tæki til að prófa málma ................2 000... nn. 7 

8000 — Aðrar vélarogtæki ...............0%.2 00. 7 

9000 — Hlutarog fylgihlutir .................. 0000. 7 

9025 Flotvogir og þess konar flotáhöld, hitamælar, háhitamælar, loftvog- 

ir, rakamælar og rakaþrýstimælar, einnig sem skrá, og hvers konar 

samsetning þessara áhalda: 

— Hitamælar, ekki tengdir öðrum áhöldum: 
— — Vökvafylltir, til beins álesturs: 

1101 —— — Sjúkramælar .................0 0000 35 
1109 ——-— Aðrir ...........2202 nn 35 

— — Aðrir: 

1901 — — — Rafmagns- ografeindaáhöld ..............0..........0.. 7 
1902 — — — Sjúkramælar, þó ekki rafmagns- eða rafeindamælar ........ 35 

1909 ——- — Annars ........00..2 0000 35 

— Loftvogir, ekki tengdar öðrum áhöldum: 
2001 — — Rafmagns- ografeindatæki ...............000 00.00.0000... 7 
2009 —— Aðrar ............2.002 00 35 

— Önnur áhöld: 
— — Rafmagns- og rafeindaáhöld: 

8011 — — — Háhitamælar, flotvogir ograkamælar .................... 7 
8019 — — — Önnur „........0.. 00... 7 

— — Annars:
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8021 — — — Háhitamælar, flotvogir ograkamælar .................... 7 

8020 ——-— Önnur ...........0.. 00. 35 
9000 — Hlutar og fylgihlutir ................ 0000... 7 

9026 Áhöld og tækjabúnaður til að mæla eða prófa flæði, hæð, þrýsting 

eða aðrar breytur í vökvum eða gasi (t.d. rennslismælar, vökvahæð- 

armælar, þrýstimælar, hitamælar), þó ekki áhöld og tækjabúnaður í 

nr. 9014, 9015, 9028 eða 9032: 
1000 — Til að mæla eða prófa rennsli eða hæð vökva .................. 7 
2000 — Til að mæla eða prófa þrýsting ..............0.. 200... 7 
8000 — Önnur áhöld eða tækjabúnaður ..................0..0..00.. 7 
9000 — Hlutarog fylgihlutir ................0000. 00. 7 

9027 Áhöld og tækjabúnaður til eðlisfræðilegrar eða efnafræðilegrar 

greiningar (t.d. ljósskautunarmælar, ljósbrotsmælar, ljósrofsmælar, 

gas- eða reykgreiningartæki); áhöld og tækjabúnaður til að mæla eða 

prófa fljótanleika, gropinleika, þenslu, yfirborðsspennu eða þess 

háttar; áhöld og tækjabúnaður til að mæla eða prófa magn hita, 

hljóðs eða ljóss (þar með taldir birtumælar); örsniðlar (microtomes): 

1000 — Gas- eða reykgreiningartæki ...............0.0. 000... 7 
2000 — Litskiljur ografdráttartæki ...............0.0....0.. 00... 7 
3000 — Ljósrofsmælar, litrófsljósmælar og litrófsritar sem nota optíska 

geislun (útfjólubláa, sýnilega, innrauða) ..................... 7 

4000 — Birtumælar ..............0002 000 7 

5000 — Önnur áhöld og tækjabúnaður sem notar optíska geislun (útfjólu- 
bláa, sýnilega, innrauða) ................... 0000 7 

8000 — Önnur áhöld og tækjabúnaður „...........0.0000.0.0.0... 7 
9000 — Örsniðlar; hlutar og fylgihlutir .............................. 7 

9028 Notkunar- og framleiðslumælar fyrir gas, vökva og rafmagn, þar 

með taldir mælar til prófunar á þeim: 

— Gasmælar: 

1001 — — Mælar til prófunar á gasmælum ....................0....... 7 

1009 — — Aðrir ................ 0. 35 

— Vökvamælar: 

2001 — — Mælartil prófunar á vökvamælum ........................ 7 

2002 — — Mjólkurmagnsmælar, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 
fjármálaráðuneytisins ............2..0000 2 

2009 —— Aðrir .........0...02 0. 35 
— Rafmagnsmælar: 

3001 — — Mælar til prófunar á rafmagnsnotkunarmælum .............. 7 

3009 — — Aðrir .........00.. 0. 35 
9000 — Hlutarog fylgihlutir ...................000 00 7 

9029 Snúningsteljarar, framleiðsluteljarar, ökugjaldsmælar, kílómetra- 

mælar, skrefateljarar og þess háttar; hraðamælar og snúningshraða- 

mælar, þó ekki mælar í nr. 9015; snúðsjár: 

— Snúningsteljarar, framleiðsluteljarar, ökugjaldsmælar, kíló- 

metramælar, skrefateljarar og þess háttar: 

1001 — — Ökumælar til þungaskattsákvörðunar ...................... 7 

1002 — — Snúnings- og framleiðsluteljarar .......................... 7 
1003 — — Aðrir rafmagns- ografeindamælar ........................ 7 
1009 — — Aðrir ........0........ 25 

— Hraðamælar og snúningshraðamælar; snúðsjár: 

2001 — — Rafmagns- og rafeindahraðamælar og snúningshraðamælar 

(tachometers} ...............0 7  
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2002 — — Snúðsjár ............2000 0. 7 
2009 —— Annað ............. 0000. 7 

9000 — Hlutarog fylgihlutir .............00%% 0... 000 7 

9030 Sveiflusjár, litrófsgreiningartæki og önnur áhöld og tækjabúnaður til 

að mæla eða prófa rafmagnsstærðir, þó ekki mælar í nr. 9028; áhöld 

og tækjabúnaður til að mæla eða greina alfa-, beta-, gamma-, 

röntgen-, geim- eða aðra jónandi geislun: 

1000 — Áhöld og tækjabúnaður til að mæla eða greina jónandi geislun 7 

2000 — Sveiflusjár og litrófsgreiningartæki fyrir bakskautsgeisla ........ 7 

— Önnur áhöld og tækjabúnaður til að mæla eða prófa rafspennu, 

rafstraum, viðnám eða afl, án skráningarbúnaðar: 

3100 — — Fjölmælar .............0. 0... 7 
3900 —— Annars ........0.2. 000 7 

4000 — Önnur áhöld og tækjabúnaður, sérstaklega hannað fyrir fjarskipti 

(t.d. línubrenglamælar, hagnaðarmælitæki, bjögunarmælar, sófó- 

Mælar) ............00. 0 7 
— Önnur áhöld og tækjabúnaður: 

8100 — — Með upptökubúnaði .............%.%..0. 000. 7 
8900 —— Annars ........00.. 000 7 

9000 — Hlutarog fylgihlutir .................0 0000. 0 rr 7 
9031 Áhöld, tækjabúnaður og vélar til mælinga eða prófana, ót.a. í 

þessum kafla; sniðmyndavörpur: 

1000 — Vélar til að jafnvægisstilla vélrænahluta ..................... 7 
2000 — Prófbekkir ..............%.. 000. 7 
3000 — Sniðmyndavörpur .............0.0 000. ð nn 7 
4000 — Önnur optísk áhöld og tækjabúnaður ........................ 7 
8000 — Önnur áhöld, tækjabúnaður og vélar ............0...0.....0... 7 

9000 — Hlutar og fylgihlutar .................. 000 nnn nr 7 
9032 Áhöld og tækjabúnaður til sjálfvirkrar stillingar og stjórnunar: 

— Hitastillar: 

1001 — — Rafmagns- og rafeindahitastillar .......................... 7 

1009 — — Aðrir .........00.. 000 35 

2000 — Þrýstistillar (manostats) .........0%..0.00 00 7 
— Önnur áhöld og tækjabúnaður: 

8100 — — Fyrir vökvaeðaloft .........0..%. 0... 0 nn 7 

8900 —— Annars ..........200 0 7 

9000 — Hlutar oog fylgihlutir .................0 0000. 7 

9033 0000 Hlutar og fylgihlutir (ót.a. í þessum kafla) fyrir vélar, tæki, áhöld eða 

tækjabúnað í 90. kafla ..............%.000 000. 7
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91. KAFLI 
Klukkur og úr og hlutar til þeirra. 

Athugasemdir: 
1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Klukkugler eða úrgler eða klukkulóð (flokkast eftir því efni sem það er gert úr). 
b. Úrkeðjur (nr. 7113 eða 7117 eftir því sem við á). 
c. Hlutar til almennra nota, eins og þeir eru skýrgreindir í 2. athugasemd við flokk XV, úr 

ódýrum málmi (flokkur XV), eða áþekkar vörur úr plasti (39. kafli) eða úr góðmálmi eða 
málmi klæddum góðmálmi (almennt nr. 7115); klukkufjaðrir eða úrfjaðrir flokkast þó sem 

klukkuhlutar eða úrhlutar (nr. 9114). 
. Kúlulegukúlur (nr. 7326 eða 8482 eftir því sem við á). 
. Vörur í nr. 8412 byggðar fyrir gang án gangverks. 
. Kúluleg (nr. 8482). 
. Vörur í 85. kafla sem ennþá hafa ekki verið settar saman eða með öðrum þáttum í úr- eða 

klukkugangverk eða í vörur sem eingöngu eða aðallega eru nothæfar sem hlutar þess háttar 
gangverks (85. kafli). 

2. Nr. 9101 tekur eingöngu til úra sem að öllu leyti eru úr góðmálmi eða úr málmi klæddum 
góðmálmi, eða úr sömu efnum í sambandi við náttúrlegar eða ræktaðar perlur, eða eðalsteinum 
eða hálfeðalsteinum (náttúrlegum, syntetískum eða endurgerðum), í nr. 7101—7104. Úr með 
kassa úr ódýrum málmi greyptum góðmálmi teljast til nr. 9102. 

3. Sem úrverk í þessum kafla telst búnaður með óróa og gangfjöður, kvartskristal eða hvers konar 

öðru kerfi sem getur ákvarðað tímabil, með skífu eða kerfi sem hægt er að setja vélræna skífu í. 
Slík úrgangverk skulu ekki vera meira en 12 mm að þykkt og 50 mm að breidd, lengd eða í 
þvermál. 

4. Leiði ekki annað af 1. athugasemd skulu gangverk og aðrir hlutar sem jöfnum höndum má nota í 
klukkur eða úr og í aðrar vörur (t.d. nákvæmnitæki) flokkast í þennan kafla. 
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9101 Armbandsúr, vasaúr og önnur úr, þar með talin skeiðúr, með kassa 

úr góðmálmi eða málmi klæddum góðmálmi: 

— Armbandsúr, með rafhlöðu eða rafgeymi, einnig með skeiðúrs- 
búnaði: 

1100 — — Eingöngu með vísum ..............000 0000 0 
1200 — — Eingöngu með rafeindastöfum ................0.0.0....... 0 
1900 — — Önnur .......0....00. 000 0 

— Önnur armbandsúr, einnig með skeiðúrsbúnaði: 
2100 — — Sjálftrekkt ...........0...00.. 0 0 
2900 —— Annars ........2.00000 nn. 0 

— Önnur: 
9100 — — Meðrafhlöðueðarafgeymi ...............0.. 000... 00. 0 

9900 — — Annars ............0002 000 0 

9102 Armbandsúr, vasaúr og önnur úr, þar með talin skeiðúr, þó ekki í 

nr. 9101: 

— Armbandsúr, með rafhlöðu eða rafgeymi, einnig með skeiðúrs- 

búnaði: 

1100 — — Eingöngu með vísum ............0000 000... 0 
1200 — — Eingöngu með rafeindastöfum .....................0.00... 0 
1900 —— Önnur ..........0... 00... 0 

— Önnur armbandsúr, einnig með skeiðúrsbúnaði: 

2100 — — Sjálftrekkt ................00000 nn 0 
2900 —— Annars ..........0.20 000 0  
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— Önnur: 
9100 — — Með rafhlöðu eðarafgeymi ..............0.. 0000... 0. 0 

9900 —— Annars ...........0000. 0000. 0 
9103 Klukkur með úrverki, þó ekki klukkur í nr. 9104: 

1000 — Með rafhlöðu eða rafgeymi ...................0. 00. 50 
9000 — Aðrar............2.00000 nn 50 

9104 0000 Stjórnborðsklukkur og áþekkar klukkur fyrir ökutæki, flugvélar, 

geimflaugar eðaskip ................0..0. 0000. 50 

9105 Aðrar klukkur: 

— Vekjaraklukkur: 
1100 — — Fyrir rafhlöðu, rafgeymi eða rafmagn ...................... 0 
1900 —— Aðrar ..............0000 0 0 

— Veggklukkur: 
2100 — — Fyrir rafhlöðu, rafgeymi eða rafmagn ...................... 0 

2900 —— Aðrar .........0..00000 000. 0 
— Aðrar: 

9100 — — Fyrir rafhlöðu, rafgeymi eða rafmagn ...................... 0 
9900 —— Annars ...........%.20. 000 0 

9106 Tímaskráningartæki og tæki til að mæla, skrá eða gefa til kynna 

tímabil, með klukku- eða úrverki eða með samfasa hreyfli (t.d. 

tímaritar, tímaupptökutæki): 

1000 — Tímaritar; tímaupptökutæki ................0000000 0... 50 
2000 — Stöðumælar ................. 0000 00nn 35 

9000 — Önnur ...........0.... 0... 35 
9107 0000 Tímarofar með klukkuverki eða úrverki eða samfasahreyfli ....... 0 

9108 Úrverk, fullgerð og samsett: 

— Fyrir rafhlöðu eða rafgeymi: 
1100 — — Eingöngu með vélrænni skífu eða kerfi sem hægt er að setja 

vélræna skífuÍ ..............2.220.00 35 
1200 — — Eingöngu með rafeindastöfum ..................0.000000.. 35 
1900 — — Önnur .........0.... 000 35 
2000 — Sjálftrekkt .......... ARI 35 

— Önnur: 
9100 — — Semmælast33,3mmeðaminna ............0... 0000... 35 

9900 —— Annars „.........0000000 0. 35 
9109 Klukkuverk, fullgerð og samsett: 

— Fyrir rafhlöðu, rafgeymi eða rafmagn: 
1100 — — Í vekjaraklukkur ............0..0... 00. 0 
1900 —— Önnur .............0 0... 0 

9000 — Önnur ........0..... 000. 0 
9110 Fullgerð úrverk eða klukkuverk, ósamsett eða samsett að hluta 

(gangverkssamstæður); ófullgerð úrverk eða klukkuverk, samsett; 

gróf úrverk eða klukkuverk: 

— Í úr: 

1100 — — Fullgerð verk, ósamsett eða samsett að hluta (gangverkssam- 
StÆÐUr) ............222. 0 

1200 — — Ófullgerð gangverk, samsett .........0.000000. 00 0 
1900 —-— Grófgangverk ...............2 0000. 0 
9000 — Önnur ...........0.. 0... 0 

g111 Úrkassar og hlutar til þeirra: 

1000 — Kassar úr góðmálmi eða málmi klæddum góðmálmi ............ 0 

2000 — Kassar úr ódýrum málmi, einnig gull- eða silfurhúðaðir ......... 0
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8000 — Aðrirkassar .............20.00000 nn 0 

9000 — Hlutar ............00000 000. 0 
9112 Klukkukassar og kassar af áþekkri gerð fyrir aðrar vörur í þessum 

kafla, og hlutar til þeirra : 

1000 — Kassar úr málmi ................... 0000... 50 

8000 — Aðrirkassar .............0......00 00 50 

9000 — Hlutar ...........00.00.00 0000. 50 
9113 Úrólar, úrbönd og úrfestar, og hlutar til þeirra : 

1000 — Úr góðmálmi eða málmi klæddum góðmálmi ................. 15 0 
2000 — Úr ódýrum málmi, einnig gull- eða silfurhúðuðum ............. 15 0 

- Annað: 

9001 — — Úrplasti ..........0...00.0. 0 80 
9002 — — Úfleðri ...............000000 00 50 
9003 — — Úrspunaefnum ................2.0.. 0 50 
9004 — — Með perlum, eðalsteinum eða hálfeðalsteinum .............. 60 
9009 — — Annars ........0.00000 nn 15 0 

9114 Aðrir klukkuhlutar eða úrhlutar: 

1000 — Fjaðrir, þar með taldar óróafjaðrir .................0...0..0... 0 
2000 — Úrsteinar ..............000.0.000 0 0 
3000 — Skífur ............0000 00. 0 
4000 — Plöturogbrýr ...............0.0 0000 ð nn 0 

9000 — Annars ..........00000 0000 0
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92. KAFLI 
Hljóðfæri; hlutar og fylgihlutir til þess konar vara. 

Athugasemdir: 
1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Hlutar til almennra nota, eins og þeir eru skýrgreindir í 2. athugasemd við flokk XV, úr 

ódýrum málmi (flokkur XV), eða áþekkar vörur úr plasti (39. kafli). 
b. Hljóðnemar, magnarar, hátalarar, heyrnartól, rofar, snúðsjár eða önnur fylgiáhöld, fylgitæki, 

eða fylgibúnaður í 85. kafla eða 90. kafla, til notkunar með en ekki sambyggð eða innbyggð í 
sama hylki og tæki í þessum kafla. 

„ Leikfangahljóðfæri eða -tæki (nr. 9503). 
„ Burstar til að hreinsa hljóðfæri (nr. 9603). 
- Safnmunir eða forngripir (nr. 9705 eða 9706). 

. Spólur, kefli eða áþekkar uppistöður (sem flokkast eftir því efni sem það er gert úr, t.d. í nr. 
3924 eða flokk XV). 

2. Bogar og kjuðar og áþekkur búnaður, sem notaður er til þess að leika á hljóðfæri í nr. 9202 eða 
9206 og framvísað er með slíkum hljóðfærum í hæfilegum fjölda og augsýnilega til nota með þeim, 
flokkast í sama vörulið og viðkomandi hljóðfæri. 

Spjöld, diskar og valsar í nr. 9209, sem framvísað er með hljóðfæri, flokkast sem aðskildar vörur 

en ekki eins og það myndi hluta af slíku hljóðfæri. 
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9201 Píanó, þar með talin sjálfvirk píanó; harpsíkord og önnur strengja- 

hljóðfæri með nótnaborði: 

1000 — Píanó .........%%....0 00 0 
2000 — Flyglar ............00. 0000. 0 
9000 — Annað ...........0..00 000 0 

9202 Önnur strengjahljóðfæri (t.d. gítarar, fiðlur, hörpur): 

1000 — Strokhljóðfæri ..............0....... 0 
— Önnur: 

9001 —— Hörpur ..........0...00 00. 0 
9009 —— Annars ......0...... 0 

9203 Hljómborðspípuorgel; harmoníum og áþekk hljómborðshljóðfæri 

með lausum málmfjöðrum: 

0001 — Orgel til notkunar í kirkjum, eftir nánari skýrgreiningu og 
ákvörðun fjármálaráðuneytisins ............................ 0 

0009 — Affað ......0....00. 00. 0 
9204 Dragspil og áþekk hljóðfæri; munnhörpur: 

— Dragspil og áþekk hljóðfæri: 
1001 — — Fótdrifið dragspil ............0.....0.... 0. 0 
1009 —— Annað ............000 00. 0 
2000 — Munnhörpur ............0.... 000. 0 

9205 Önnur blásturshljóðfæri (t.d. klarínettur, trompetar, sekkjapípur): 

1000 — Málmblásturshljóðfæri ............0....... 00. 0 

9000 — Annars ........... 0... 0 

9206 0000 Slaghljóðfæri (t.d. trommur, sylófónar, symbalar, kastanjettur, 

hringlur (maraccas)) ................... 0000 0 

9207 Hljóðfæri sem mynda hljóðið, eða verður að magna, með rafmagni 

(t.d. orgel, gítarar, dragspil): 

— Hljómborðshljóðfæri, þó ekki dragspil: 
1001 — — Píanóogorgel ............0..0... 0000 0
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1002 — — Orgel til notkunar í kirkjum, eftir nánari skýrgreiningu og 
ákvörðun fjármálaráðuneytisins ..................000000.. 0 

1009 —- — Önnur .........0...0. 0. 50 
9000 — Önnur ............000 0. 50 

9208 Spiladósir, skemmtiorgel, lírukassar, vélrænir söngfuglar, hljóm- 

sagir og önnur hljóðfæri sem ekki flokkast í einhvern annan vörulið í 

þessum kafla; hvers konar tálflautur; blístrur, gjallhorn og önnur 

hljóðmerkjaáhöld fyrir munnblástur: 

1000 — Spiladósir ..............00000.000n rr 50 
9000 — Annað ...........%%% 20. 50 

9209 Hlutar (t.d. gangverk í spiladósir) og fylgihlutir (t.d. spjöld, diskar 

og valsar í vélræn hljóðfæri) til hljóðfæra; taktmælar, tónkvíslar og 

tónflautur hvers konar: 

1000 — Taktmælar, tónkvíslar ogtónflautur ...........00...0.0..0.2.. 50 

2000 — Gangverk í spiladósir ............0.0...%% 00... nn 50 
3000 — Hljóðfærastrengir .............2....000 0. 50 

— Annað: 

9100 — — Hlutar og fylgihlutir í píanó ogflygla ..................2.... 50 

9200 — — Hlutar og fylgihlutir til hljóðfæraínr.9202 ................. 50 

9300 — — Hlutar og fylgihlutir til hljóðfæra ínr.9203 ................. 50 
9400 — — Hlutar og fylgihlutir til hljóðfæra ínr. 9207 ................. 50 

9900 —— Annars ............0... ss 50 
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FLOKKUR XIX 

Vopn og skotfæri; hlutar og fylgihlutir til þeirra 

93. KAFLI 
Vopn og skotfæri; hlutar og fylgihlutir til þeirra 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Vörur í 36. kafla (t.d. hvellhettur, sprengihnallar, merkjaflugeldar). 

b. Hlutar til almennra nota, eins og þeir eru skýrgreindir í 2. athugasemd við flokk XV, úr 
ódýrum málmi (flokkur XV), eða áþekkar vörur úr plasti (39. kafli). 

c. Brynvarðir stríðsvagnar (nr4 8710). 
d. Sjónaukasigti eða annar optískur búnaður til nota við vopn, nema þau séu fest á skotvopn eða 

framvísað með skotvopni sem þau eru hönnuð til festingar á (90. kafli). 
e. Bogar, örvar, skylmingasverð eða leikföng (95. kafli). 
f. Safnmunir eða forngripir (nr. 9705 eða 9706). 

2. Sem hlutar til þeirra í nr. 9306 teljast ekki radíótæki eða ratsjár í nr. 8526. 
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9301 0000 Hernaðarvopn, þó ekki marghleypur, skammbyssur og vopn í nr. 

9307 20.00.0000. 60 
9302 0000 Marghleypur og skammbyssur, þó ekki vopn í nr. 9303 eða 9304 .... 60 

9303 Önnur skotvopn og áþekk tæki sem skotið er úr með sprengihleðslu 

(t.d. sporthaglabyssur og rifflar, framhlaðningar, merkjabyssur og 

annar búnaður hannaður eingöngu til að skjóta blysum, byssur og 

marghleypur sem skjóta púðurskotum, sláturbyssur (captivebolt 

humane killers), línubyssur): 

1000 — Framhlaðningar ..............%...0.n nn 60 

2000 — Aðrar sport-, veiði- eða markskotahaglabyssur, þar með taldir 
sambyggðir haglabyssurifflar ................00.... 0... 60 

3000 — Aðrir sport-, veiði- eða markskotrifflar ...................... 60 
— Annað: 

9001 — — Línubyssur ..........0..... 00. 0 

9002 — — Hvalveiðibyssur ...........02..... 20 
9003 — — Fjárbyssur ............020 00. 20 
9004 — — Neyðarmerkjabyssur .........2.22..00. ann 0 

9009 —— ANNArFS ............0 00 60 

9304 0000 Önnur vopn (t.d. fjaður-, loft- eða gasbyssur og -skammbyssur, 

barefli), þó ekki vopn ínr.9307 ................00 0. 0000... 60 

9305 Hlutar og fylgihlutir til vara í nr. 9301—-9304: 

1000 — Fyrir marghleypur eða skammbyssur ......0000000 000... 60 
— Fyrir haglabyssur eða riffla í nr. 9303: 

2100 — — Haglabyssuhlaup ...........0%.00 000 n nn nn 60 
2900 — — Aðrir ..........00.2 000 60 

— Aðrir: 
9019 — — Byssupúðar .........%%.0. 00 00r rðr 70 

—- — Axlar- og byssuólar: 

9021 -—— Úrleðri .......0...00..0. 000. 65 

A 42
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9029 ——— Aðrar ...........0%.. 00... 18 0 

9090 —— Annars .............%.200 0000 60 

9306 Sprengjur, handsprengjur, tundurskeyti, tundurdufi, flugskeyti, og 

áþekk hergögn og hlutar til þeirra; skothylki og önnur skotfæri og 

skeyti og hlutar til þeirra, þar með talin högl og forhlöð: 

1000 — Skothylki í naglabyssur eða áþekk verkfæri eða sláturbyssur og 

hlutar til þeirra .................... 0. 35 

— Haglabyssuskot og hlutar til þeirra; loftbyssuhögl: 
2100 —— Skothylki ..........0.....00... 0. 35 
2900 —— Annað .............0.00000 00 35 

— Önnur skothylki og hlutar til þeirra: 
3001 — — Skothylki fyrir hvalveiðibyssur og línubyssur ................ 4 

3002 — — Skothylki fyrir fjárbyssur .....................0..0. 0. 20 
3009 —— Annað ..........000.%. 0000 35 

— Annað: 

9001 — — Skutlar fyrir hvalveiðibyssur og línubyssur .................. 4 
9009 —— Annars ............0.00 0000 35 

9307 0000 Sverð, höggsverð; byssustingir, lensur og áþekk vopn og hlutar til 

þeirra og skeiðar og slíður tilþeirra ............................ 60 
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FLOKKUR XX 

Ýmsar framleiddar vörur 

94. KAFLI 

Húsgögn; rekkjubúnaður, dýnur, rúmbotnar, púðar og áþekkur stoppaður húsbún- 

aður; lampar og ljósabúnaður, ót.a.; ljósaskilti, ljósanafnskilti og þess háttar; 
forsmíðaðar byggingar 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

Loft- eða vatnsdýnur, -koddar eða -púðar í 39., 40. eða 63. kafla. 

Speglar hannaðir til að standa á gólfi eða jörðu (t.d. hverfispeglar (sveifluspeglar)) í nr. 7009. 

. Vörur í 71. kafla.“ 

. Hlutar til almennra nota, eins og þeir eru skýrgreindir í 2. athugsemd við flokk XV, úr ódýrum 

málmi (flokkur XV), eða áþekkar vörur úr plasti (39. kafli), eða peningaskápar í nr. 8303. 
e. Húsgögn sérhönnuð sem hlutar til kæliskápa í nr. 8418; húsgögn sérhönnuð fyrir saumavélar 

(nr. 8452). 
f. Lampar eða ljósabúnaður í 85. kafla. 
g. Húsgögn sérstaklega hönnuð sem hlutar til tækja í nr. 8518 (nr. 8518), í nr. 8519—8521 (nr. 

8522) eða í nr. 8525—8528 (nr. 8529). 
h. Vörur í nr. 8714. 

. Tannlæknastólar sem í eru tannlæknatæki í nr. 9018 eða tannlæknaspýtubakkar (nr. 9018). 

Vörur í 91. kafla (t.d. klukku- og úrkassar). 

Leikfangahúsgögn eða leikfangalampar eða leikfangaljósabúnaður (nr. 9503), knattborð eða 
önnur húsgögn sérstaklega gerð fyrir leikspil (nr. 9504), húsgögn fyrir töfrabrögð eða til 

skreytingar (þó ekki rafmagnsljósasveigar) eins og kínversk ljósker (nr. 9505). 
2. Vörur (aðrar en hlutar) sem tilgreindar eru í nr. 9401-—-9403 flokkast einungis í þessa vöruliði ef 

þær eru hannaðar til að standa á gólfi eða á jörðu. 
Eftirtalin húsgögn flokkast þó í framangreind númer jafnvel þótt þau séu hönnuð til að hengja 

eða festa á vegg eða standa hvert ofan á öðru: 

a. Bollaskápar, bókaskápar, önnur húsgögn með hillum og einingahúsgögn. 

b. Sæti og rúm. 
3. a. Sem hlutar til vara í nr. 9401—-9403 teljast ekki plötur eða skífur (einnig tilskornar en ekki 

festar við aðra hluta) úr gleri (þar með taldir speglar), marmara eða öðrum steini eða úr einhverju 
öðru efni sem vísað er til í 68. eða 69. kafla. 

b. Vörur sem lýst er í nr. 9404 og framvísað er aðskildum flokkast ekki í nr. 9401, 9402 eða 9403 
sem hlutar til vara. 

4. Sem forsmíðaðar byggingar í nr. 9406 teljast byggingar sem framleiddar eru í verksmiðju eða 
seldar í einingum, framvísað saman og settar saman á staðnum, svo sem íbúðir eða vinnubúðir, 

skrifstofur, skólar, verslanir, skúrar, bílskýli eða áþekkar byggingar. 
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9401 Sæti (þó ekki sæti í nr. 9402), einnig sem breyta má í rúm, og hlutar 

til þeirra: 

1000 — Sætitilnotaíflugvélum ...............2.00 000 nr 20 0 
— Sæti til nota í ökutækjum: 

2001 — — Dráttarvélasæti .................. 0... 7 

2002 — — Öryggissæti fyrir börn .................... 0... 20
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2009 —— Önnur ...............0.0. 000 20 0 
3000 — Snúningsstólar með hæðarstillingu .......................... 20 0 

4000 — Sæti, þó ekki garðsæti eða viðlegubúnaður, sem hægt er að breyta 
ÍFÚM ............200 0000 20 0 

5000 — Sæti úr reyr, körfuviði, bambus eða áþekku efni ............... 20 0 

— Önnur sæti, með grind úr viði: 
6100 —— Bólstruð .................200 0000. 20 0 
6900 —— Annars ...........%2220.0 nn 20 0 

— Önnur sæti, með grind úr málmi: 

1100 — — Bólstruð ...............02000 00 20 0 
7900 —— Annars ...........00 00. 20 0 

— Önnur sæti: 
8001 — - Úrsteini ............000.00... 0 20 0 
8002 — — Úrasbestsementi eða sellulósasementi ..................... 80 
8003 — — Úrleir .................00000 0 22 0 
8009 — — Annars .........000000 000. 20 0 
9000 — Hlutar .............00... 20 20 0 

9402 Húsgögn til lyflækninga, skurðlækninga, tannlækninga eða dýra- 

lækninga (t.d. skurðarborð, rannsóknaborð, sjúkrarúm með vél- 

rænum búnaði, tannlæknastólar); rakarastólar og áþekkir stólar sem 

búnir eru snúnings- jafnt sem halla- og lyftubúnaði; hlutar til 

framangreindra vara: 

1000 — Tannlækninga-, rakara- eða áþekkir stólar og hlutar til þeirra ... 35 

9000 — Annað ............0.0000 nn 35 
9403 Önnur húsgögn og hlutar til þeirra: 

— Málmhúsgögn til nota á skrifstofum: 
1001 — — Skrifstofu- ogskjalaskápar ..............0.0....0 00. 20 0 
1009 — — Önnur ..........0.0.0. 20 0 

— Önnur málmhúsgögn: 

— — Smáir veggskápar ætlaðir undir matvæli, lyf eða snyrtivörur: 
2011 -—- - Úrjárnieðastáli ...............0..0...00.. 20. 22 0 
2019 ——-— Aðrir ..........00... 0000 80 
2020 — — Innréttingar, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármála- 

ráðuneytisins ...............0...r 15 0 
— — Hillur og skápar: 

2031 —-— — Skúffuskápar .............0.00. 000... 17 0 
2039 ——-— Annað ...........%..0. 00 20 

2040 —— Borðallskomar ................0.00 0. 20 0 

2050 —- Rúm .........0.%..200. nn 20 0 
2090 —— Annars ...........0200 nn 20 0 

— Viðarhúsgögn til nota á skrifstofum: 
3001 — — Innréttingar, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármála- 

ráðunEytiSINS ..............0.0 0. 15 0 

3009 — — Önnur ............ 000 20 0 
— Viðarhúsgögn til nota í eldhúsi: 

4001 — — Innréttingar, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármála- 

TÁÖUNEYtISINS ...........200000 0 15 0 
4009 — — Önnur .........0...... 0. 20 0 

— Viðarhúsgögn til nota í svefnherbergi: 

5001 — — Innréttingar, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármála- 

ráðuneytisins ..........00...0 0... 15 0 
5009 — — Önnur .................. 0 20 0  
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— Önnur viðarhúsgögn: 
6001 — — Smá veggskápar eða hillur, ætlað undir snyrtivörur eða lyf .... 22 0 
6002 — — Innréttingar, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármála- 

ráðuneytiSINS ........2.20.000llr 15 0 
6003 — — Aðrarhillurogskápar .................. 00. .nn nn 20 0 
6004 — — Borðallskomar .........0....... 0... 20 0 

6005 — — Skúffuskápar ..........00....... 000 nr 70 

6009 — — Annars ...........00. 00. 20 
— Húsgögn úr plasti: 

7001 — — Skúffuskápar ................0 0000. 17 0 

7002 — — Innréttingar, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármála- 
ráðuneytiSINS ........2200...0 rr 15 0 

7009 — —- Önnur ..........0.0 rr 20 0 
— Húsgögn úr öðrum efnum, þar með talið reyr, körfuviði, bambus 

eða áþekkum efnum: 
8001 — — Úrsteini .................. 00... 20 0 
8002 — — Úr asbestsementi eða sellulósasementi ..................... 80 
8003 — — Úrleir ................ 0. 22 0 
8004 — — Innréttingar, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármála- 

rÁáðUNEYtISINS „20.00.0222... 000 15 0 

8009 —— Annars .........00.0 00 20 0 

— Hlutar: 

9001 — — Hlutar til innréttinga, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 

fjármálaráðuneytisins .............0000000 0... 15 0 
9009 —— Aðrir ...............00. nn 20 0 

9404 Rúmbotnar; rekkjubúnaður eða áþekkur húsbúnaður (t.d. dýnur, 

stungnar ábreiður, æðardúnssængur, púðar, sessur og koddar) með 

fjöðrum eða bólstraðar hið innra með hvers konar efni eða úr 

holrúmsgúmmíi eða -plasti, einnig með áklæði: 

1000 — Rúmbotnar .........2....0.00. sn 20 0 

— Dýnur: 
2100 — — Úr holrúmsgúmmíi eða -plasti, einnig með áklæði ........... 20 0 
2900 — - Úröðrumefnum .............0..00. 000 20 0 

3000 — Svefnpokar ...........00000 0000. 20 0 
9000 — Annað ............000 00 20 0 

9405 Lampar og ljósabúnaður, þar með talin leitarljós og kastljós og 

hlutar til þeirra, ót.a.; ljósaskilti, ljósanafnskilti og þess háttar sem 

útbúið er föstum ljósgjafa, og hlutar til þeirra, ót.a. : 

— Ljósakrónur og annar rafmagnsljósabúnaður, í loft eða á veggi, 

þó ekki til að lýsa upp opin almenningssvæði eða umferðaræðar: 

— — Flúrskinsljós: 
1011 -- - Úrplastefnum ..............0.0 0000 17 0 
1019 —-— — Önnur ...........0.0.0 0. 17 0 
1020 — — Ljóskastarar ..............2.000 0... 20 0 

— — Aðrir lampar og lýsingatæki: 
1031 — — — Úrleðrieðaleðurlíki ................0......00 00... 65 
1032 — — - Úr þörmum, blöðrum eða sinum dýra .................... 65 
1033 - — - Úr körfu- eða fléttiefnum ............0...000 000... 80 

1034 —-—- - Úrgifsi ........0.....0... rn 20 0 
1035 —- — — Úrasbestsementi ..................000 00. 20 0 
1039 —-- - Úröðrumefnum .................0 0000 n 20 0 

— Borðlampar, skrifborðslampar, náttborðslampar eða standlamp- 

ar fyrir rafmagn:
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— — Flúrskinsljós: 

2011 --— Úrplastefnum .................. 0. 17 0 
2019 ——— Önnur .......0.. 0. 17 0 

— — Önnur ljós: 
2021 —-— — Úrleðri eðaleðurlíki ...............0..0.00...0 65 
2022 — — — Úr þörmum, blöðrum eða sinum Ýta lll 65 

2023 — — — Úrkörfu- eða fléttiefnum .............................. 80 
2024 --— Úrgifsi ................... 00. 20 0 
2025 —— — Úrasbestsementi .............)00...... 20 0 
2029 ——- — Úröðrumefnum ...........0.0....000 0... 20 0 
3000 — Ljósasamstæður fyrir jólatré ...........0.....0..0.0 0. 80 

— Aðrir rafmagnslampar og ljósabúnaður: 
4010 — — Leitarljós, ljóskastarar ...........0.000...000 0. 20 0 

4020 — — Forritanlegur ljósabúnaður .............................. 35 
— — Lampar og ljósbúnaður úr ódýrum málmi: 

4031 — — — Duflaljósker ................0.. 0... 11 

4032 —— — Siglingaljós .................0. 0 25 
4033 — — — Lampartil notkunar á skurðstofum ...................... 35 
4034 — — — Götuljósker svo og ljóskastarar með dreifðum geisla til 

lýsinga á útisvæðum ..............0.... 00. 10 0 
4039 —— — Afað .........0)0..00 0 20 0 

— — Annað: 

4041 — — — Handlampar með flúrskinsperu ......................... 17 0 
4042 — — - Handlampar með glóperu ............00..000. 00. 20 0 
4043 — — — Úr vúlkaniseruðu BÚMMÍ .........00.. 0. 70 
4044 — — — Úrharðgúmmíi ............0......... 0. 70 
4045 — — — Úrleðrieðaleðurlíki .................0.000.. 0. 65 
4046 — — — Úrþörmum, blöðrum eða sinum dýra .................... 65 
4047 — — — Úr körfu- eða fléttiefnum ..............0.0..0.0.0....0..... 80 
4048 — — - Úrgifsi eða asbestsementi ..........0..0.. 20 0 
4049 —- — — Úröðrum efnum .............0...0.0 0 20 0 

— Lampar og ljósabúnaður, ekki fyrir rafmagn: 

— — Úr ódýrum málmi: 
5011 — — — Siglingaljós; olíulampar og gasljósatæki .................. 25 
5019 ——-— Annað .........0).. 0000. 20 0 

— — Annað: 

5021 — — — Úrleðrieðaleðurlíki ...........0.........0.0.0......... 65 
5022 — — — Úr þörmum, blöðrum eða sinum ÁÝTA .......0. 65 
5023 — — — Úrkörfu- eða fléttiefnum .............................. 80 
5024 — — — Úrgifsi .....00.0..0...... 20 0 
5025 —— — Úrasbestsementi .................. 0 20 0 
5026 -——- Úrgleri ........0......0... 0. 20 0 
5029 —- — Úröðrum efnum .............00..0.. 00 20 0 

— Ljósaskilti, ljósanafnskilti og þess háttar: 
6001 — — Með forritanlegrilýsingu ..................0...000.0..... 35 
6002 — — Úrleðri eða leðurlíki .......................0. 65 
6003 — — Úr þörmum, blöðrum eða sinum Ýta 2... 65 
6004 — — Úr körfu- eða fléttiefnum .............0.....0. 80 
6005 — — Úródýrum málmi ................0..0.. 0 20 0 
6009 — — Úröðrum efnum ................... 0. 20 0  
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— Hlutar: 

— — Úr gleri: 
9101 — — — Lampaskermar .........0..2...0 0000 n rr 20 0 

9102 ——— Olíulampaglös ...........00%. 0000. nn 20 0 

9103 — — — Lugtagler og endurskinsgler fyrir farartæki ............... 35 

9104 — — — Fyrirleitarljósogljóskastara .........0.0.000..0 00... 000. 20 0 

9109 ——— Aðrir .........0.%.2.00ð nn 20 0 

— — Úr plasti: 
9201 — — — Skermar fyrir flúrskinljós ............0..000000 0000. 00... 17 0 

9202 — — — Skermar og kúplar á götuljósker og ljósabúnað til notkunar á 

útisvæðum .........%%.20 000 0 

9203 —— — Aðrirlampaskermar ...............000 000 0000. 20 0 

9204 — — — Fyrir lleitarljós ogljóskastarar ...........0.00.00. 0000... 20 0 

9209 ——- — Aðrir .........000%0.020n nn 20 0 

— — Aðrir: 

9910 — — — Fyrirleitarljósogljóskastara ............0000000 0... 0... 20 0 

— — — Annað úr ódýrum málmi: 

9921 — — — — Fyrir duflaljósker .............00 0000. nn. 11 

9922 —— —— Fyrir siglingaljós; fyrir olíulampa og gaslampa .......... 25 

9923 — — — — Fyrir lampa sérstaklega gerða fyrir uppskurði ........... 35 

9924 — — — — Fyrir götuljósker og ljósabúnað til notkunar á útisvæðum 10 0 

9925 ——— — Fyrir flúrskinljós ..............00 2000 n nn. 17 0 

9926 —— - — Fyrir ljósaskilti og ljósanafnspjöld ...............0.... 17 U 

9927 — — — — Hlutartillampaskerma .............00 0000... nn. 70 

9928 —-— —— Vírgrindur fyrir lampaskerma úr járni eðaáli ........... 20 0 

9929 ———— Aðrir ...........2.00. 0 nn 20 0 

— — —- Úr öðrum efnum: 

9931 — — — — Úr vúlkaniseruðu eða hörðu gúmmíi .................. 70 

9932 — — — — Lampaskermarúrleðri .............0.0000. 0000... 20 0 

9933 — — — — Annað úrleðri eðaleðurlíki ................0.0.000..... 65 

9935 — — — — Lampaskermar úr körfu- eða fléttiefnum ............... 20 0 

9936 — — — — Annað úr körfu- eða fléttiefnum ...................... 80 

9937 ---- Úr garni, köðlum, snúrum eða strengjum .............. 35 

0938 ——— — Úrgifsi ...........00.00 000 20 0 

9939 —- — — Úrasbestsementi ............0..0.00 0 nn 20 0 

9941 — — — — Lampaskermarúrskeljum ............0.00000 0000... 20 0 

9942 —-——— Úrspunaefni .........0..0..0.0 0000 18 0 

9943 — — — — Lampaskermar úr pappír eða pappa ......000000000.0.. 20 0 

9949 ———— Annars .........00000 nn 80 

9406 Forsmíðaðar byggingar: 

0001 — Úr sementi, steypu eða tilbúnum steini ...................... 10 0 

0002 — Úrleir ...............0.. nanna rr 70 
0003 — Málmgrindur ásamt ytri klæðningu á þak og veggi ............- 12 0 

0009 — Aðrar ................0 000 12 0
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95. KAFLI 

Leikföng, leikspil og íþróttabúnaður; hlutar og fylgihlutir til þessara vara 
Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

2. Til 

. Jólatréskerti (nr. 3406). 

. Flugeldar eða aðrar flugeldavörur í nr. 3604. 
- Garn, einþáttungar, snúrur, þarmar eða þess háttar til fiskveiða, skorið í lengdir en ekki 

tilbúnar fiskilínur, í 39. kafla, nr. 4206 eða flokki XI. 

. Íþróttatöskur eða önnur ílát í nr. 4202, 4303 eða 4304. 

Íþróttafatnaður eða grímubúningar úr spunavörum í 61. eða 62. kafla. 
Flögg eða fánaskreytingar úr spunavörum eða segl á báta, seglbretti eða landför í 63. kafla. 
Íþróttaskófatnaður (þó ekki skautaskór með áföstum ísskautum eða hjólaskautum) í 64. kafla 
eða íþróttahöfuðfatnaður í 65. kafla. 

Göngustafir, svipur, keyri eða þess háttar (nr. 6602) eða hlutar til þeirra (nr. 6603). 
. Óuppsett augu úr gleri í brúður eða önnur leikföng í nr. 7018. 

. Hlutar til almennra nota, eins og þeir eru skýrgreindir í 2. athugasemd við flokk XV, úr 
ódýrum málmi (flokkur XV) eða áþekkar vörur úr plasti (39. kafli). 

- Bjöllur, slagöld eða þess háttar í nr. 8306. 
- Rafhreyflar (nr. 8501), rafstraumbreytar (nr. 8504) eða raffjarstýribúnaður (nr. 8526). 

- Sportökutæki (þó ekki langsleðar, snjóbretti og þess háttar) í flokki XVII. 
Barnareiðhjól (nr. 8710). 
Sportför, svo sem kanóar og kænur (89. kafli), eða búnaður til að knýja þau áfram (44. kafli að 
því er varðar slíka hluti úr viði). 

Gleraugu, hlífðargleraugu og þess konar til íþrótta og útileikja (nr. 9004). 
Tálflautur eða blístrur (nr. 9208). 
Vopn eða aðrir hlutir í 93. kafla. 

- Rafmagnsljósasveigar hvers konar (nr. 9405). 

- Strengir í boltaspaða, tjöld eða annar viðlegubúnaður eða hanskar (flokkast eftir því efni sem 
þetta er aðallega gert úr). 

þessa kafla teljast einnig vörur sem í eru minni háttar efnisþættir úr náttúrlegum eða ræktuðum 
perlum, eðalsteinum eða hálfeðalsteinum (náttúrlegum, syntetískum eða endurgerðum), góð- 
málmi eða málmi klæddum góðmálmi. 

3. Leiði ekki annað af 1. athugasemd hér á undan skulu hlutar og fylgihlutir sem einungis eða 
aðallega eru nothæfir við vörur í þessum kafla flokkast með þeim vörum. 

  

9501 

9502 

9503 

A 
% % 

Leikföng á hjólum, hönnuð fyrir börn til að sitja á (t.d. þríhjól, 

hlaupahjól, stignir bílar); brúðuvagnar og brúðukerrur: 
0001 — Barnaþríhjól...........0...... 0... 0 
0009 — Anfað ............00 000 50 

Brúður sem einungis eru gerðar í mannsmynd: 
1000 — Brúður, einnig klæddar ...............0....000. 0. 20 0 

— Hlutar og fylgihlutir: 
9100 — — Fatnaður og fylgihlutir til hans, skó- og höfuðfatnaður ....... 20 0 
9900 — — Aðfir ......0....0..0 0... 20 0 

Önnur leikföng; smækkuð líkön (í stærðarhlutföllum) og áþekk 

tómstundalíkön, einnig gangfær; hvers konar þrautir: 
1000 — Rafmagnsjárnbrautir, þar með taldir teinar, brautamerki og aðrir 

fylgihlutir tilþeirra .................. 0... 20 0 
2000 — Smækkuð líkön (í stærðarhlutföllum) til samsetningar, einnig 

gangfær módel, þó ekki í nr. 9503.1000 ........0...0000 0 20 0  
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3000 — Önnur byggingarsett og byggingarleikföng ................... 20 0 
— Leikföng sem eru í líki dýra eða ómennsk: 

4100 —— Meðtróði .............20 0000 20 0 

| 4900 — — Önnur ..........0.. 0. 20 0 

| 5000 — Leikfangahljóðfæri og leikfangaáhöld ........................ 20 0 

6000 — Þrautir ...........0..0.2 000. 20 0 
7000 — Önnur leikföng, í settum eða búningum ...................... 20 0 
8000 — Önnur leikföng og líkön, með hreyfli ........................ 20 0 
9000 — Annars ............0 00 20 0 

9504 Hlutir til samkvæmisleikja, borð- eða spilastofuleiktæki, þar með 

talin pinnaborð, knattborð, sérstök borð fyrir fjárhættuspil og 

sjálfvirkur búnaður fyrir keilubrautir: 

1000 — Leiktæki sem notuð eru við sjónvarpsviðtæki ................. 80 

— Hlutir og fylgihlutir til knattleikja: 

2001 — — Knattborðskrít ...........0....220.n 0. 50 
2009 — — Aðrir ........0..0000 0000 80 
3000 — Önnur leikspil, myntstýrð eða diskstýrð, þó ekki búnaður fyrir 

keilubrautir .............0.0000 00. 80 
4000 — Spil ........0.0 00 80 

— Annað 
9001 — — Taflborðogtaflmenn .............%%%0 00. n nn 50 
9002 — — Teningsspil og önnur hliðstæð leikspil ..........0....0..... 20 0 
9009 — — Annars ..........0% 20. 80 

9505 Hlutir til skemmtana eða annars hátíðahalds, þar með taldir gripir 

fyrir töfrabrögð og sjónverfingar: 

1000 — Hlutirtiljólahalds.............2200....nen near 80 

9000 — Aðrir ............0000 0000 80 
9506 Hlutir og búnaður til fimleika, frjálsra íþrótta, annarra íþrótta (þar 

með talið borðtennis), ót.a. í þessum kafla; 

— Snjóskíði og annar búnaður fyrir snjóskíði: 
1100 — — Skíði ..........0000200n 0 
1200 — — Skíðabindingar .............%.......00 nn 0 
1900 —— Annað ............0000 000. 0 

— Sjóskíði, brimbretti, seglbretti og annar búnaður fyrir vatna- 

íþróttir: 

2100 —— Seglbretti .................00 00. nn 35 
2900 —— Annað .........0%..00 ss nn 0 

— Golfkylfur og annar golfbúnaður: 
3100 — — Kylfur, fullbúnar ...........000.0 0... 35 
3200 —— Golfkúlur .............20 0000. 35 
3900 —-— Annað ...........0. 000. n 35 
4000 — Hlutir og búnaður fyrir borðtennis ...........0.0.00 0000... 50 

— Tennisspaðar, hnitspaðar (badminton) eða áþekkir spaðar, 
einnig strengdir: 

5100 — — Tennisspaðar, einnigstrengdir ........0..0.0.0000.000000... 35 

5900 — — Aðrir ...........0.0. nn. 35 
— Knettir, aðrir en golfkúlur og borðtenniskúlur : 

6100 — — Tennisboltar ............00.. 000 n nr 35 

6200 — — Uppblásmir .............%..00 00. ð rr 35 

6900 — — Aðrir ...........0.000 0000 35 
7000 — Ísskautar og hjólaskautar, þar með taldir skautaskór með áföstum 

skautum .............0.000 000 50  
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— Annað: 

9100 — — Hlutir og búnaður til fimleika eða frjálsra íþrótta ............ 35 

— — Annars: 

9901 — — — Hné- og ökklahlífar til notkunar í íþróttum og leikjum ...... 65 
9909 ——— Afnað ..........0000.020000 rr 35 

9507 Veiðistangir, önglar og annar búnaður til veiða á línu; fiskháfar, 

fiðrildaháfar og áþekk net; tálfuglar (þó ekki í nr. 9208 eða 9705) og 

áþekkur veiði- eða skotbúnaður: 

1000 — Veiðistangir ................0..0.00 0000 15 0 
2000 — Önglar, einnig með öngultaumi ............................. 4 
3000 — Veiðihjól ...................00 nn 15 0 

— Annað: 

9001 — — Veiðilampar (rafbeitur) ...............0..0.0.0 000. 4 0 
9009 —— Annars ..............000 00 15 0 

9508 0000 Hringekjur, rólur, skotbakkar og annar búnaður fyrir 

skemmtigarða; farandhringleikhús, faranddýrasöfn og farand- 

leikhús ................0.. 0000 80
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96. KAFLI 
Ýmsar framleiddar vörur 

Athugasemdir: 
1. Til þessa kafla telst ekki: 

Snyrtiblýantar (33. kafli). 
Vörur sem teljast til 66. kafla (t.d. hlutar til regnhlífa eða göngustafa). 
Glysvarningur (nr. 7117). 
Hlutar til almennra nota, eins og þeir eru skýrgreindir í 2. athugasemd við flokk XV, úr 
ódýrum málmi (flokkur XV), eða áþekkar vörur úr plasti (39. kafli). 

e. Eggjárn eða aðrar vörur í 82. kafla, með skafti eða öðrum hlutum úr útskurðar- eða 

mótunarefnum. Til nr. 9601 eða 9602 teljast þó sköft eða aðrir hlutar til slíkra vara sem 

framvísað er sér. 
f. Vörur í 90. kafla (t.d. gleraugnaumgerðir (nr. 9003), stærðfræðilegir teiknipennar (nr. 9017), 

burstar sérstaklega gerðir til tannlækninga, eða lyflækninga, skurðlækninga eða dýralækninga 
(nr. 9018)). 

g. Vörur í 91. kafla (t.d. klukku- eða úrkassar). 
h. Hljóðfæri eða hlutar eða fylgihlutir til þeirra (92. kafli). 
ij. Vörur í 93. kafla (vopn og hlutar til þeirra). 

k. Vörur í 94. kafla (t.d. húsgögn, lampar og ljósabúnaður). 
Il. Vörur í 95. kafla (leikföng, leikspil, íþróttabúnaður). 
m. Listaverk, safnmunir eða forngripir (97. kafli). 
Sem útskurðarefni úr jurta- eða steinaríkinu í nr. 9602 telst: 

a. Hörð fræ, kjarnar, skurn, hnetur og áþekk jurtaefni sem notuð eru til útskurðar (t.d. 

fílabeinshnetur og dompálmahnetur). 

b. Raf, merskúm, mótað raf, mótað merskúm, svartaraf (jet) og svartarafseftirlíkingar úr 
jarðefnum. 

Sem tilbúin knippi og vöndlar til framleiðslu á sópum og burstum í nr. 9603 teljast einungis óáfest 
knippi og vöndlar úr dýrahári, jurtatrefjum eða öðru efni, sem er tilbúið án sundurgreiningar til 
ísetningar í sópa eða bursta, eða aðeins þarf að vinna lítils háttar til að gera það ísetningarhæft, svo 
sem að skera til á endum. 
Vörur í þessum kafla, aðrar en í nr. 9601--9606 eða 9615, flokkast einnig í þennan kafla þótt þær 

séu gerðar að öllu leyti eða að hluta úr góðmálmi eða málmi klæddum góðmálmi, úr náttúrlegum 

eða ræktuðum perlum eða eðalsteinum eða hálfeðalsteinum (náttúrlegum, syntetískum eða 

endurgerðum). Nr. 9601-—-9606 og 9615 taka þó til vara sem í eru minni háttar efnisþættir úr 

náttúrlegum eða ræktuðum perlum, eðasteinum eða hálfeðalsteinum (náttúrlegum, syntetískum 

eða endurgerðum), góðmálmi eða málmi klæddum góðmálmi. 

0
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9601 Unnið fílabein, bein, skjaldbökuskel, horn, hjartarhorn, kórall, 

perlumóðir og önnur unnin útskurðarefni úr dýraríkinu, og vörur úr 

þessum efnum (einnig mótaðar vörur): 

1000 — Unnið fílabein og vörur úr fílabeini .......................... 80 
— Annað: 

9001 —— Falsbein ............0..0. 0000 0 

9009 —— Annars ...........0. 00. 80 

9602 Unnin útskurðarefni úr jurta- eða steinaríkinu og vörur úr þessum 

efnum; mótaðar eða útskornar vörur úr vaxi, steríni, náttúrlegum 

gúmkvoðum, náttúrlegum harpixum eða mótunardeigi, og aðrar 

mótaðar eða útskornar vörur, ót.a.; unnið, óhert gelatín (þó ekki 

gelatín sem telst til nr. 3503) og vörur úr óhertu gelatíni.: 

0001 — Gelatínbelgir utan umlyf ................000 000. 0n 0
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0002 — Vaxhringir fyrir spólurokka ............%..00.0 0... 0 
0009 — Annað .........0.%.00 0 80 

9603 Sópar, burstar (þar með taldir burstar sem eru hlutar af vélum, 

tækjum eða ökutækjum), handstýrðir vélrænir gólfsópar, án 

hreyfils, þveglar og fjaðrakústar; tilbúin knippi eða vöndlar til 

framleiðslu á sópum eða burstum; málningarpúðar og -rúllur; 

skaftþvögur (þó ekki rúlluþvögur): 

1000 — Sópar og burstar úr hrís eða öðrum jurtaefnum, samanbundið, 

einnig með skafti ................0000. 0 17 0 

— Tannburstar, rakkústar, hárburstar, naglaburstar, 

augnháraburstar og aðrir hreinlætisburstar til nota á menn, þar 

með taldir slíkir burstar sem eru hlutar til tækja : 

2100 — — Tannburstar ..................0 0000 50 

— — Aðrir: 

2901 — — — Meðplastbaki .............00.%.00.0 00 22 0 
2009 ——-— ANNAFS ..........2.00 0 22 0 

— Listmálunarpenslar, ritpenslar og áþekkir burstar til nota við 

förðun: 

3001 — — Listmálunarpenslar ............0...0.00 00... 17 0 

3009 — — Aðrir ..........0000000 00 22 0 

4000 — Málningar-, lakk- og áþekkir penslar (þó ekki burstar í nr. 

9603.30); málningarpúðar og málningarrúllur ................. 17 0 

5000 — Aðrir burstar sem eru hlutar til véla, tækja eða ökutækja ....... 0 
— Aðrir: 

9001 — — Fjaðrakústar ...................... 0000. 80 

9002 — — Vélrænir gólfsópar og hlutar til þeirra ...................... 25 
9003 — — Tilbúin knippi til framleiðslu á sópum, penslum og burstum ... 35 

9009 —— Annars .............0 0000 22 0 

9604 0000 Handsíur og handsáldir ...............................000.. 80 

9605 Hreinlætis-, sauma-, eða skó- eða ferðasnyrtisett til persónulegra 

nota á ferðalögum: 

0001 — Ferðasett í töskum eða öskjum úr leðri, leðurlíki, plastplötum, 

plastþynnum, pappa eða spunaefnum .........0.........0..... 20 0 

0002 — Ferðasett, sem innihalda m.a. hand- og fótsnyrtisett ........... 70 

0009 — Önnur ........0.0.... 0 22 0 

9606 Hnappar, þrýstitölur, smellur og smelluhnappar, hnappamót og 

aðrir hlutar til þeirra vara; hnappaefni (button blanks): 

1000 — Þrýstitölur, smellur og smelluhnappar og hlutar til þeirra ....... 0 

— Hnappar: 

2100 — — Úrplasti, ekki lagðir spunaefni ........................... 0 

2200 — — Úr málmi, ekkilagðirspunaefni .......................... 0 
2900 —— Aðfir .......0....000 0000 0 

3000 — Hnappamót og aðrir hlutar til hnappa; hnappaefni ............. 0 

9607 Rennilásar og hlutar til þeirra: 

— Rennilásar: 

1100 — — Með tönnum úr ódýrum málmi ........................... 10 0 

1900 — — Aðfir .........0.0. 00. 10 0 
— Hlutar: 

2001 — — Málmstykki til framleiðslu á rennilásum .................... 0 

2009 — — Aðfir .........000000 0000 10 0
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9608 Kúlupennar; pennar og merkipennar með flókaoddi og öðrum 

gropoddi; sjálfblekungar, stylógrafpennar og aðrir pennar; eftirrit- 

unargrifflar; skrúfblýantar eða renniblýantar; penna-, blýants- og 

áþekk sköft; hlutar (einnig hettur og klemmur) til framangreindra 

vara, þó ekki vara í nr. 9609: 

1000 — Kúlupennar ...............0%22000 0 50 
2000 — Pennar og merkipennar með flókaoddi og öðrum gropoddi ..... 50 

— Sjálfblekungar, stylógrafpennar og aðrir pennar: 

3100 — — Tússteiknipennar .............00...000.2 0 50 

3900 —— Aðfir ..........0000 000 50 
4000 — Skrúfblýantar eða renniblýantar .......................000... 50 
5000 — Vörusamstæður úr tveimur eða fleiri undanfarandi undirliða .... 50 
6000 — Fyllingar í kúlupenna, gerðar úr pennaoddi og blekhylki ........ 50 

— Annað: 

9100 — — Pennarogpennaoddar ...................nnn nn 50 
9900 —— Annars ............000 50 

9609 Blýantar (þó ekki blýantar í nr. 9608), vaxlitir, ritblý, pastellitir, 

teiknikol, rit- eða teiknikrít og klæðskerakrít: 

1000 — Blýantar og vaxlitir með blýi í stinnu slíðri .................... 50 

2000 — Ritblý, svarteðalitað .............2...000.0 00. 50 
9000 — Annað ................0 00 50 

9610 Spjöld og töflur með yfirborði til að skrifa eða teikna á, einnig Í 

ramma: 
0001 — Skólatöflur ...............200.2 0000 35 
0009 — Annað ........0....00 00. 80 

9611 0000 Dagsetningar-, innsiglis- eða tölusetningarstimplar og þess háttar 

(þar með talin áhöld til prentunar eða áletrunar á merkimiða), til 

handstimplunar; leturhaldarar og stimpilsamstæður með slíkum 

leturhöldurum til handstimplumar ...................0000 0... 18 0 

9612 Ritvélaborðar eða áþekk bönd með bleki eða unnin á annan hátt til 

áprentunar, einnig á spólum eða í hylkjum; blekpúðar, einnig með 

bleki eða í öskjum: 

1000 — Borðar ............00 0000. 80 
2000 — Blekpúðar .............0.%..0 0000 80 

9613 Vindlingakveikjarar og aðrir kveikjarar, einnig vélrænir eða raf- 

knúnir, og hlutar til þeirra, þó ekki steinar og kveikir: 

1000 — Vasakveikjarar fyrir gas, ekki endurfyllanlegir ................ 80 
2000 — Vasakveikjarar, fyrir gas, endurfyllanlegir ................... 80 

3000 — Borðkveikjarar ............0.....0. nn 80 
8000 — Aðrirkveikjarar .............22...... 80 
9000 — Hlutar ............... 0000. 80 

9614 Reykjapípur (þar með taldir pípuhausar) og vindla- eða vindlinga- 

munnstykki, og hlutar til þeirra: 

1000 — Gróft formuð viðar- eða rótarstykki til framleiðslu á pípum ..... 80 
2000 — Pípur ogpípuhausar ................00 000 renn 80 
9000 — Annað ...........%.22 0. 80 

9615 Greiður, hárspennur og þess háttar; hárnálar, hárliðunarnálar, 

hárliðunarklemmur, krullupinnar og þess háttar, þó ekki vörur í nr. 

8516, og hlutar til þeirra: 

— Greiður, hárspennur o.þ.h.: 

1100 — — Úrharðgúmmíi eða plasti ............2...0.0 0000 22 0 

1900 — — Annað ...........0 0000 22 0
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— Annað: 

— — Hárnálar, hárlíðunarnálar, hárliðunarklemmur og þess háttar 

vara: 

9010 ——- — Skrautvara ...............0000000 00... 15 0 

— — — Annað: 

9021 ——-—- Úrplastefnum .........0...0...00 000... 70 
9022 -—-—-- Úrjárnieðastáli ...........0......0...0 0... 50 
9023 --—-—- Úfáli ...........0.0.... 0... 70 

9029 ——-—— Annars .............200000 000 70 

9616 Ilmúðarar og áþekkir snyrtivöruúðarar, og festingar og hausar til 

þeirra; duftpúðar og duftleppar til að bera á snyrti- eða hreinlætis- 

vörur: 

1000 — Ilmúðarar og áþekkir snyrtivöruúðarar, og festingar og hausar til 
þeirra .........0... 00 80 

2000 — Duftpúðar og duftleppar til að bera á snyrti- eða hreinlætisvörur 80 
9617 Hitaflöskur og aðrir hitageymar, fullbúið með hylki; hlutar til 

þeirra, þó ekki glergeymar: 

0001 — Töskur úr ódýru efni sem innihalda hitabrúsa, bolla, diska o.þ.h. 20 0 

0009 — Annað ...........0%.. 000 40 

9618 0000 Klæðskeragínur og önnur líkamslíkön; sjálfhreyfivélar og annar 

hreyfisýningarbúnaður fyrir útstillingar í búðargluggum .......... 45
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FLOKKUR XXI 
Listaverk, safnmunir og forngripir 

97. KAFLI 
Listaverk, safnmunir og forngripir 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Ónotuð frímerki eða stimpilmerki, póststimpilmerki (stimpluð skjöl) eða áþekk merki sem eru 
gild eða verða gild í því landi sem er ákvörðunarstaður þeirra (49. kafli). 

b. Leiktjöld, bakgrunnur í myndastofur eða þess háttar, úr máluðum tjöldum (nr. 5907), nema 

flokka megi það undir nr. 9706. 

c. Perlur, náttúrlegar eða ræktaðar, eða eðalsteinar eða hálfeðalsteinar (nr. 7101—-7103). 
. Sem frumverk af stungum, þrykki og steinprenti í nr. 9702 teljast myndir sem þrykktar eru beint í 

svörtu og hvítu eða í lit með einni eða fleiri plötum sem listamaðurinn hefur gert að öllu leyti í 
höndunum, án tillits til þeirra aðferða eða efnis sem hann notar, þó ekki með neins konar 

vélrænum eða ljósvélrænum aðferðum. 

. Tilnr. 9703 teljast ekki fjöldaframleiddar endurgerðir af listaverkum eða venjulegar handiðnaðar- 

vörur sem hafa einkenni verslunarvöru. 
a. Leiði ekki annað af 1.—3. athugasemd hér á undan flokkast vörur í þessum kafla í þennan kafla 

en ekki í neinn annan kafla tollskrárinnar. 
b. Nr. 9706 tekur ekki til vara sem teljast til einhvers af fyrri vöruliðum þessa kafla. 

Rammar um málverk, teikningar, pastelmyndir, klippimyndir eða áþekk veggskreytispjöld, 
stungur, þrykk eða steinprent skoðast sem hlutar af þessum vörum, enda séu þeir að gerð og 
verðmæti í eðlilegu samræmi við þær. 
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9701 Málverk, teikningar og pastelmyndir gerðar í höndum að öllu leyti, 

þó ekki teikningar í nr. 4906 og handmálaðir eða handskreyttir 

framleiddir hlutir; klippimyndir og áþekk veggskreytispjöld: 

1000 — Málverk, teikningar og pastelmyndir ......................... 0 
— Annað: 

9001 — — Úrttjáviði.............2.... 0000 22 0 
9002 —— Úrkofki .............0..00.. 0 40 
9003 — — Úr vefnaði ...............00. 000 18 0 
9004 — — Úr áprentuðu efni ...........0.0..00 00. ð a 15 0 
9009 — — Úröðrumefnum ................... rðr 40 

9702 0000 Frumverk af stungum, þrykki og steinprenti .................... 0 

9703 0000 Frumverk af höggmyndum og myndastyttum, úr hvers konar efni .. 0 

9704 0000 Frímerki eða stimpilmerki, póststimpilmerki, fyrstadagsumslög og 

póststimpilskjöl (stimpluð skjöl), og þess háttar, notuð, eða ef 

ónotuð, þá ógild eða verða ógild í því landi sem er ákvörðunarstaður 

þeirra ..................0 2. 0 
9705 0000 Dýrafræðileg, grasafræðileg, bergfræðileg, líffærafræðileg, söguleg, 

fornfræðileg, steingervingafræðileg, þjóðfræðileg eða myntfræðileg 

söfn og safnmumir ................... 0000 0 

9706 0000 Forngripir eldri en 100 ára .................0.. 00... 00 0
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2. gr. 

Auglýsing þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 14. tölulið 6. gr. og 143. gr. laga nr. 55 30. mars 
1987, tollalögum, öðlast gildi frá og með 1. janúar 1988. Frá sama tíma falla úr gildi tollflokkunarregl- 

ur samkvæmt tollskrá 1. gr. laga nr. 120 31. desember 1976 um tollskrá o. fl. með síðari breytingum 
svo og fyrirmæli um breytta tollmeðferð sem sett hafa verið samkvæmt heimild í 13. tl. 3. gr. sömu 
laga. 

Fjármálaráðuneytið, 15. október 1987. 

Jón Baldvin Hannibalsson. 
  

Guðrún Ásta Sigurðardóttir. 
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