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Undirskrift

Leiðbeiningar
Eyðublað þetta er ætlað til tvíþættra nota, annars eða beggja þátta í senn. Annars vegar til nota við að
sinna tilkynningarskyldu varðandi áfengisgjaldsskylda starfsemi (A-liður). Hins vegar til umsóknar um
heimild til innflutnings eða kaupa innanlands á áfengi án greiðslu áfengisgjalds (B-liður).
Greiða skal í ríkissjóð sérstakt gjald, áfengisgjald, af áfengi, þ.e. vökva sem í er meira en 2,25% af
vínanda að rúmmáli. Undanþegið áfengisgjaldi er þó áfengi sem óhæft er til neyslu og ekki er hægt að
gera neysluhæft. Gjaldflokkar áfengisgjalds eru þrír.
· Í 1. gjaldflokki er öl sem flokkast í vörulið 2203 í tollskrá, svo og blöndur af öli
og óáfengum drykk sem flokkast í vörulið 2206.
· Í 2. gjaldflokki er vín sem flokkast í vöruliði 2204 og 2205 í tollskrá, svo og gerjaðir drykkir
í vörulið 2206, sem hvorki hafa verið blandaðir öðrum gerjuðum drykk né óáfengum drykk,
enda sé drykkur að hámarki 15% að styrkleika og innhaldi eingöngu vínanda sem myndast
við gerjun án hvers konar eimingar.
·		 Í 3. gjaldflokki er annað áfengi.
Gjald af innfluttu áfengi skal greitt við tollafgreiðslu þess. Gjald af áfengi, sem framleitt er innanlands til
sölu þar, reiknast við sölu eða afhendingu þess.
Varðandi A-lið:
Þeir, sem til sölu eða vinnslu flytja inn eða framleiða áfengi hér á landi, skulu ótilkvaddir tilkynnaþá
starfsemi til skráningar hjá ríkisskattstjóra eigi síðar en 8 dögum áður en hún hefst. Starfsemin er háð
leyfi er ríkislögreglustjóri veitir. Afrit af leyfisbréfi skal fylgja tilkynningunni til ríkisskattstjóra. Breytingar á
starfsemi eða lok hennar skal tilkynna innan 8 daga.
Merkja skal í viðeigandi reit hvort tilkynning varðar nýskráningu, breytingu á starfsemi eða lok hennar.
Þá skal merkja í viðeigandi reit hvort starfsemi felst í innflutningi eða framleiðslu áfengis. Jafnframt skal
merkja við þann eða þá flokka áfengis er um ræðir, þ.e. öl, vín eða annað, sbr. greiningu í gjaldflokka
hér að ofan. Í athugasemdareit skal tilgreina hvaða dag starfsemi hefst, breyttist eða lauk eftir því sem
við á, auk annarra athugasemda eftir atvikum hverju sinni.
Varðandi B-lið:
Ríkisskattstjóri getur heimilað innflutning áfengis og kaup á því innanlands án greiðslu áfengisgjalds.
Heimild er veitt í formi sérstaks skírteinis, áfengisgjaldsskírteinis, til handa við
k omandi.
Í skírteini er tilgreint með vísan til vöruliða í tollskrá til hvers konar áfengis heimildin tekur. Þá er tiltekið
til hverra nota heimild er veitt. Heimild getur verið takmörkuð bæði að því er varðar magn og tíma.
Eftirtaldir geta fengið umrædda heimild (áfengisgjaldsskírteini):
· Framleiðendur áfengra drykkja.
· Framleiðendur óneysluhæfs áfengis til iðnaðar, efnarannsókna og annarra slíkra nota.
· Þeir sem sannanlega þurfa að nota áfengi í starfsemi sinni, svo sem í iðnaði eða efnarannsóknum.
Merkja skal í viðeigandi reit eftir tilefni umsóknar, sbr. upptalninguna hér að ofan. Tilgreina skal heiti
vöru, sem umsókn tekur til, svo og tollskrárnúmer hennar. Gera skal grein fyrir því, með hvaða hætti og
í hvaða tilgangi, fyrirhugað er að nota það áfengi er umsóknin tekur til. Þá skal tilgreina hve mikið er
fyrirhugað að kaupa af slíku áfengi á næstu 12 mánuðum.

