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Reglugerð um ákvörðun kílómetragjalds og skyldur ökumanna 
 
 
Vakin er athygli inn- og útflytjenda á því að þann 1. júlí s.l. tók gildi reglugerð nr. 
627/2005 um ákvörðun kílómetragjalds og skyldur ökumanna. 
 
Samkvæmt reglugerðinni er gert ráð fyrir því að greiða skuli í ríkissjóð sérstakan skatt, 
kílómetragjald, af eftirtöldum ökutækjum: 
a. Bifreiðum sem skráðar eru hér á landi sem eru 10.000 kg eða meira að leyfðri 

heildarþyngd, þó ekki af bifreiðum sem ætlaðar eru til fólksflutninga.  
b. Eftirvögnum sem skráðir eru hér á landi og eru 10.000 kg eða meira að leyfðri 

heildarþyngd. 

c. Bifreiðum og eftirvögnum, sbr. a. og b. lið, sem skráð eru erlendis og flutt hingað til 
lands.  

Bifreiðar sem ætlaðar eru til fólksflutninga eru undanþegnar skattskyldu. 
 
Skráningarskyldir aðilar 
Skylda til greiðslu kílómetragjalds af ökutæki sem skráð er erlendis hvílir á innflytjanda 
þess. 
 
Fjárhæð kílómetragjalds 
Um gjald af ökutækjum skráðum erlendis vísast til 4. gr. reglugerðarinnar.   
 
Kílómetragjald skal vera sem hér segir: 
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Leyfð 
heildarþyngd 
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Kílómetra-
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10.000–11.000 0,29   18.001–19.000 5,09   26.001–27.000 9,89 
11.001–12.000 0,89   19.001–20.000 5,69   27.001–28.000 10,49 
12.001–13.000 1,49   20.001–21.000 6,29   28.001–29.000 11,09 
13.001–14.000 2,09   21.001–22.000 6,89   29.001–30.000 11,69 
14.001–15.000 2,69   22.001–23.000 7,49   30.001–31.000 12,29 
15.001–16.000 3,29   23.001–24.000 8,09   31.001 og yfir 12,89 
16.001–17.000 3,89   24.001–25.000 8,69       
17.001–18.000 4,49   25.001–26.000 9,29       

 
 
Starfsmenn tollstjóra lesa af ökumælum ökutækja, við komu og brottför þeirra, og ákvarða 
kílómetragjald í samræmi við ekinn kílómetrafjölda. 
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Greiðslufyrirkomulag 
Heimilt er að greiða gjaldið með greiðslukortum og erlendum gjaldeyri vegna greiðslu 
kílómetragjalds af ökutækjum skráðum erlendis.   
 
Kílómetragjald af ökutæki sem skráð er erlendis skal greiða við brottför bifreiðar eða 
vagns úr landi. 
 
Eftirgjöf kílómetragjalds 
Ef gjaldskylt ökutæki er flutt tímabundið úr landi, skal ekki greiða kílómetragjald vegna 
þess aksturs sem sannanlega hefur átt sér stað erlendis, enda framvísi eigandi eða umráða-
maður ökutækis staðfestingu tollyfirvalda, á skráningu kílómetrastöðu ökurita eða 
ökumælis og hraðamælis við útflutning og innflutning. 
 
Óheimilt er að skipa ökutæki úr landi nema greitt hafi verið álagt kílómetragjald. 
 
Kæruheimild 
Ákvörðun tollstjóra um ákvörðun kílómetragjalds í samræmi við ekinn kílómetrafjölda 
samkvæmt álestri ökumælis, er kæranleg til hans innan 30 daga frá gjalddaga.   
 
Varðandi framkvæmd og ákvörðun á því hvort greiða eigi kílómetragjald af ökutæki sem 
skráð er hér á landi, vísast til reglugerðarinnar.  
 
Smellið hér til að fá upp skjal með framangreindri reglugerð. 
 

14. júlí 2005 

Tollstjórinn í Reykjavík 
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