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Fast gjald þungaskatts 

Fast gjald þungaskatts (árgjald)

Eigin þyngd Þungaskattur Eigin þyngd Þungaskattur
bifreiðar kg kr. bifreiðar kg kr.

Allt að 1.000 101.815 2.800-2.999 189.834

1.000-1.499 122.216 3.000-3.199 198.279

1.500-1.999 147.609 3.200-3.399 206.724

2.000-2.199 156.054 3.400-3.599 215.169

2.200-2.399 164.499 3.600-3.799 223.614

2.400-2.599 172.944 3.800-3.999 232.059

2.600-2.799 181.389

Leigubifreiðir, sendibifreiðir með löggilta gjaldmæla, sendibifreiðir á vsk-númerum og hópbifreiðir I
sem nýttar eru í atvinnurekstri greiða 25% hærra gjald en bifreiðir í almennri notkun. 

Fast gjald þungaskatts (árgjald) í hærri gjaldflokki

Eigin þyngd Þungaskattur Eigin þyngd Þungaskattur
bifreiðar kg kr. bifreiðar kg kr.

Allt að 1.000 127.269 2.800-2.999 237.293

1.000-1.499 152.770 3.000-3.199 247.849

1.500-1.999 184.511 3.200-3.399 258.405

2.000-2.199 195.068 3.400-3.599 268.961

2.200-2.399 205.624 3.600-3.799 279.518

2.400-2.599 216.180 3.800-3.999 290.074

2.600-2.799 226.736

Hækkun á gjaldskrá

Fast gjald þungaskatts hækkar frá og með 1. janúar 2004. Ákvörðun um fjárhæð þungaskatts fer eftir eigin
þyngd ökutækis. 
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Gjaldtímabil, gjalddagi-eindagi

Fast gjald þungaskatts er greitt fyrirfram. Fyrra
gjaldtímabil er frá 1. janúar til 30. júní með gjald-
daga 1. janúar en eindaga 15. febrúar. Síðara gjald-
tímabil er frá 1. júlí til 31. desember með gjalddaga
1. júlí og eindaga 15. ágúst. 

Lækkun eða endurgreiðsla á föstu gjaldi

a) Við innlögn skráningarnúmera hjá Umferðar-
stofu er þungaskattur felldur niður fyrir þann
tíma sem eftir lifir af gjaldtímabilinu. Þegar
skráningarnúmer eru tekin út er þungaskattur
lagður á fyrir þann tíma sem eftir er af gjaldtíma-
bili.  Hægt er að leggja skráningarnúmer inn hjá
Umferðarstofu að Borgartúni 30, Reykjavík eða
hjá skoðunarstöðvum víðs vegar um landið. 

b) Þegar ökutæki er flutt tímabundið úr landi skal
ríkisskattstjóri lækka eða endurgreiða þunga-
skatt í hlutfalli við þann tíma sem ökutæki er
erlendis, ef framvísað er útflutnings- og innflutn-
ingsskýrslum því til sönnunar.  

c) Hafi ökutæki verið til viðgerðar á löggiltu verk-
stæði í a.m.k. 30 daga samfellt er heimilt að
lækka þungaskatt. Senda þarf inn umsókn til
ríkisskattstjóra ásamt vottorði frá verkstæði.  Í
þessu tilfelli er þó ekki heimilt að fella niður
meira en sem svarar gjaldi fyrir 30 daga. Ef talið
er að viðgerð muni taka lengri tíma er ráðlegt að
leggja skráningarmerkin inn.

d) Þegar ökutæki er afskráð er þungaskattur felldur
niður/endurgreiddur í hlutfalli við þann tíma sem
eftir er af gjaldtímabili.

e) Þegar ökumælir er settur í bifreiðina fellur fast
gjald þungaskatts niður frá og með þeim degi.
Þegar ökutæki fer af mæli ber að greiða fast
gjald þungaskatts frá og með þeim degi. 

Eigendaskipti

a) Eigendaskipti geta ekki farið fram nema gjald-
fallinn þungaskattur sé greiddur. Ekki skiptir máli
í þessu tilfelli þótt eindagi sé ekki kominn. 

b) Seljandi og kaupandi gera upp fast gjald þunga-
skatts sín á milli við eigendaskiptin. 

Fast gjald - mælagjald

Skráning ökutækis í skattflokk gildir í a.m.k. eitt ár í
senn, þ.e. sami eigandi getur ekki breytt úr föstu
gjaldi í mælagjald nema að a.m.k. ár líði á milli
skattflokkabreytinga. 

Um gjaldskrárbreytingu, sjá lög nr. 119/2003 um
breytingu á lögum nr. 3/1987, um fjáröflun til vega-
gerðar
Um skattflokkabreytingu, sjá  4. mgr. A- liðar 4. gr.
laga nr. 3/1987, um fjáröflun til vegagerðar, ásamt
síðari breytingum.


