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Úrvinnslugjald – lagabreyting 1. janúar 
 
Gerð hefur verið breyting á lögum nr. 162/2002, um úrvinnslugjald, sem tekur gildi þann 1. 
janúar 2004. 
 
Breytingarnar sem hafa áhrif á málningarvöru- og leysiefnaframleiðslu eru eftirfarandi: 
 
1) Úrvinnslugjald á málningarvörur, sbr.viðauka VIII, hækkar úr 17 kr./kg í 20 kr./kg. 
 
2) Gjaldskylda fellur niður vegna eftirtaldra tollnúmera: 

2912.4100 
2912.4200  
2912.4900  

 
3) Lífræn leysiefni sem falla undir eftirtalin tollskrárnúmer verða gjaldskyld: 
 

Úr 2207 Ómengað etylalkóhól að alkóhólstyrkleika 80% eða meira miðað við rúmmál; etyl alkóhól og aðrir 
áfengir vökvar, mengað, að hvaða styrkleika sem er: 
   2207.2000 – Etylalkóhól og aðrir áfengir vökvar, mengað, að hvaða styrkleika sem er 3,00 kr./kg  
Úr 2905 Raðtengd alkóhól ásamt halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiðum þeirra: 
              Mettuð monohydrísk alkóhól: 
2905.1100 – – Metanól (metylalkóhól)      3,00 kr./kg  
2905.1200 – – Própan-l-ól (própylalkóhól) og própan-2-ól (ísóprópylalkóhól)  3,00 kr./kg  
2905.1300 – – Bútan-l-ól (n-bútylalkóhól)     3,00 kr./kg  
2905.1400 – – Önnur bútanól       3,00 kr./kg  
2905.1500 – – Pentanól (amylalkóhól)      3,00 kr./kg  
    – Díól: 
2905.3100 – – Etylenglýkól (etandíól)      3,00 kr./kg  
2905.3200 – – Própylenglýkól (própan-1,2-díól)     3,00 kr./kg  
2905.3900 – – Önnur       3,00 kr./kg  
Úr 2906    Hringliða alkóhól ásamt halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiðum þeirra: 
    – Arómatísk: 
2906.2100 – – Bensylalkóhól       3,00 kr./kg  
Úr 2909    Eterar, eteralkóhól, eterfenól, eteralkóhólfenól, alkóhólperoxíð, eterperoxíð, keton peroxíð (einnig 
kemískt skýrgreind), og halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiður þeirra: 
    – Raðtengdir eterar og halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiður þeirra: 
2909.1100 – – Díetyleter       3,00 kr./kg  
    – Eteralkóhól og halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiður þeirra: 
2909.4100 – – 2,2'-Oxydíetanól (díetylenglýkól, dígól)    3,00 kr./kg  
2909.4200 – – Monometyleterar etylenglýkóls eða díetylenglýkóls   3,00 kr./kg  
2909.4300 – – Monobútyleterar etylenglýkóls eða díetylenglýkols   3,00 kr./kg  



2909.4400 – – Aðrir monoalkyleterar etylenglýkóls eða díetylenglýkols   3,00 kr./kg  
2909.4900 – – Annað       3,00 kr./kg  
Úr 2915 Mettaðar raðtengdar monokarboxylsýrur og anhydríð, halíð, peroxíð og peroxysýrur þeirra; 
halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiður þeirra: 
    – Maurasýra, sölt hennar og esterar: 
2915.1300 – – Esterar maurasýru      3,00 kr./kg  
    – Esterar ediksýru: 
2915.3100 – – Etylacetat       3,00 kr./kg  
2915.3200 – – Vinylacetat       3,00 kr./kg  
2915.3300 – – n-Bútylacetat       3,00 kr./kg  
2915.3400 – – Ísóbútylacetat       3,00 kr./kg  
2915.3500 – – 2-Etoxyetylacetat      3,00 kr./kg  
2915.3900 – – Aðrir       3,00 kr./kg  
 

 
 

Breytt skýrsluform 

Nýtt form á úrvinnslugjaldsskýrslu RSK 10.81 hefur verið tekið í notkun. Helstu breytingar eru þær 
að nú er skýrslan ekki eingöngu ætluð aðilum í málningarframleiðslu heldur er einnig gert ráð fyrir 
leysiefnaframleiðslu. Þá er búið að skipta skýrslunni upp þannig að nú er sérstök tafla fyrir 
úrvinnslugjald sem kemur til frádráttar. Þess má einnig geta að nú þarf að slá inn viðkomandi 
tollskrárnúmer og kemur þá viðeigandi einingaverð upp á skýrsluna. Skýrsluna er að finna á 
upplýsingavef ríkisskattstjóra (rsk.is). 
 

 
 

Nánari upplýsingar eru veittar hjá ríkisskattstjóra í síma 563-1207. 
 

GJALDASKRIFSTOFA RÍKISSKATTSTJÓRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RSK 16.06 0312 ljósrit 
 


