
 

 

Afnám tolla á fatnaði og skóm um áramótin 
 

Bjarni Benediktsson, fjármála- og efnahagsráðherra boðaði nú í sumar afnám allra tolla, nema á 

matvöru, á næstu tveimur árum. Um næstu áramót eða þann 1.janúar 2016 tekur í gildi afnám tolla á 

fatnaði og skóm. Á 324 tollskránúmerum lækkar tollurinn í 0%. Um er að ræða fatnað, notaðan fatnað, 

skófatnað ýmiskonar, höfuðfatnað, leðurfatnað, loðskinn og að auki fatnað úr plasti, gúmmí, pappír og 

asbesti auk fylgihlutanna hnappa, tala og rennilása. Þetta er aðgerð sem ætti að lækka verð á þessum 

vörum um 15%.  

 

Alþýðusambandið fagnar því að boðað hefur verið afnám þessara tolla. Það mun hafa mikil áhrif til 

góðs fyrir neytendur hér á landi því verð á eftir að lækka töluvert á þeim vörum sem um ræðir.  Þetta 

er eðlilegt framhald af afnámi almennra vörugjalda auk afnáms sykurskatts sem tók gildi um síðastliðin 

áramót. Mikilvægt er að tollalækkun skili sér alla leið til neytenda. Alþýðusambandið hvetur einnig 

stjórnvöld í framhaldinu til að huga að afnámi tolla á matvöru til að bæta hag neytenda hér á landi enn 

frekar.  

 

Þessar breytingar á tollum eru til mikilla hagsbóta fyrir neytendur. En eins og kemur fram í skilagrein 

starfshóps um endurskoðun tollskrár munu vörur miðað við 250% álagningu lækka töluvert. Sem dæmi 

mun verð á peysu lækka úr 9.990 kr. í 8.690 kr. buxur sem áður kostuðu 23.990 kr. lækka í 20.990 kr. 

og skór sem áður kostuðu 29.990 kr. lækka í 25.990 kr. að öðru óbreyttu. Þetta eru umtalsverðar 

upphæðir fyrir neytendur og mun væntanlega skila sér í meiri innlendri verslun. Þessi breyting ætti 

einnig að gera verslun á Íslandi samkeppnishæfari við útlönd sem er gott fyrir neytendur og hagkerfið í 

heild.  

 

Verðlagseftirlitið vonast til þess að afnám tolla á fatnaði og skóm skili sér sem fyrst til neytenda á nýju 

ári með lækkun á vöruverði. Verðlagseftirlit Alþýðusambandsins mun fylgjast vel með breytingunum og 

hvetur neytendur til hins sama.    

 

Kristjana Birgisdóttir, verkefnastjóri verðlagseftirlits 

 

 


