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Umhverfisskattar á Íslandi – umfang mismunandi skatta og skattbyrði einstaka atvinnugreina og heimila 

 
1. Tengiliður  

1.1 Tengiliður stofnun Hagstofa Íslands 

1.2 Tengiliður deild  Fyrirtækjasvið - Umhverfistölfræði 

1.3 Nafn tengiliðar  Marta G. Daníelsdóttir 

1.6 Netfang tengiliðar umhverfi@hagstofa.is 

1.7 Símanúmer tengiliðar 5281277 

2. Lýsigögn uppfærð 

2.3 Lýsigögn síðast uppfærð 7.12.2022 

3. Framsetning  

3.1 Lýsing á gögnum  Umhverfisreikningar ESB og EES eru skilgreindir í reglugerð nr. 691/2011 og eru umhverfisskattar þar á meðal. 
 
Gögnin ná til umhverfisskatta á Íslandi. Skilgreining Eurostat á því hvað telst umhverfisskattur liggur til grundvallar 
valinu á því hvaða skattar á Íslandi teljast hér með. 
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3.2 Flokkunarkerfi  ÍSAT2008 er íslensk atvinnugreinaflokkun sem byggir á atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins (NACE, 2. endursk.) 
sem gildir í öllum löndum Evrópska efnahagssvæðisins. ÍSAT2008 er fimm stafa flokkunarkerfi og eru fyrstu fjórir 
stafirnir eins og í NACE, 2. endursk. Nákvæma lýsingu á einstökum flokkum má finna á: 
https://www.hagstofa.is/utgafur/nanar-um-utgafu?id=54698 
 
Gögn um umhverfisskatta eru flokkuð eftir skattgreiðendum niður á 64 ÍSAT flokka auk heimila og erlendra aðila. 
 
Umhverfisskattar eru greindir niður í fjóra mismunandi skattaflokka í samræmi við flokkun Eurostat á 
umhverfissköttum: orkuskatta, flutningsskatta, mengunarskatta og auðlindaskatta. 
 

3.3 Umfang efnis - þekja Gögnin ná til allra umhverfisskatta sem greiddir eru til íslenska ríkisins.   
 
Aðgreining umhverfisskatta frá öðrum umhverfistengdum tekjum ríkisins 
 
Skilgreining úr þjóðhagsreikningastaðlinum „European System of National Accounts 2010“ (ESA 2010) á hugtakinu 
„skattur“ liggur til grundvallar þegar umhverfisskattar eru aðgreindir frá öðrum umhverfis- og auðlindatengdum 
tekjum ríkisins. Eurostat gefur út upplýsingar um vörur/þjónustu sem teljast til skattstofns umhverfisskatta (sjá 
Environmental taxes, a statistical guide). 
 
Skilgreining Eurostat á umhverfissköttum 
 
Eurostat skilgreinir umhverfisskatt sem skatt sem lagður er á vöru eða þjónustu (eða ígildi (e. proxy) þess) sem hefur 
sannanlega neikvæð áhrif á umhverfið.  Ekki er nauðsynlegt að skatttekjum sé ráðstafað til umhverfisverndandi 
aðgerða til að skattur teljist umhverfisskattur. 
 
Umhverfistengdar tekjur sem ekki teljast til umhverfisskatta 
 
Veiðigjöld teljast leigutekjur. 
 
Virðisaukaskattur er aldrei skilgreindur sem umhverfisskattur. 

https://www.hagstofa.is/utgafur/nanar-um-utgafu?id=54698
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3.4 Hagskýrslugerðarhugtök og 
skilgreiningar  

Mismunandi tegundir umhverfisskatta 
 
Orkuskattar: skattar sem tengjast framleiðslu og notkun orku í ýmsum myndum. Skattar á bensín, olíu og aðra 
orkugjafa fyrir samgöngur teljast hér með og sömu leiðis skattar sem tengjast losun gróðurhúsalofttegunda. Skattar á 
framleiðslu og notkun orku teljast orkuskattar hvort sem framleiðslan byggir á endurnýjanlegum auðlindum eða ekki. 
 
Flutningsskattar: skattar sem tengjast því að eiga og nota farartæki (undantekning eru skattar á eldsneyti).  
 
Mengunarskattar: skattar á losun mengandi efna (þó ekki gróðurhúsalofttegunda). Til mengunarskatta teljast líka 
skattar á söfnun, meðhöndlun og förgun úrgangs. 
 
Auðlindaskattar: skattar tengdir veiðum, breytingum á landslagi og vinnslu jarðefna og annarra hráefna úr 
umhverfinu.   
 
Fram til þessa hafa mengunar- og auðlindaskattar almennt verið flokkaðir saman hjá Hagstofu Evrópusambandsins.  
 

3.5 Hagskýrslueining  Gögnin ná til umhverfisskatta sem greiddir eru til hins opinbera á Íslandi 

3.6 Þýði  Fyrirtæki og einstaklingar, íslenskir sem erlendir, sem greiða skatt til íslenska ríkisins.  

3.7 Svæði  Ísland 

3.8 Tímabil  2012-2020 

3.9 Grunntímabil  Gögnum er safnað árlega. 

4. Mælieining   

4. Mælieining Skatttekjur íslenska ríkisins í milljónum króna þar sem skattstofninn fellur undir umhverfisskatta samkvæmt 
skilgreiningu Eurostat. 
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5. Viðmiðunartími  

5. Viðmiðunartími Almanaksár 

6. Umboð  

6.1 Lög og reglugerðir  REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (ESB) nr. 691/2011 frá 6. júlí 2011 um evrópska umhverfisreikninga 

7. Trúnaðarkvaðir  

7.1 Trúnaðarkvaðir - stefna  Sjá reglur Hagstofunnar um meðferð trúnaðargagna: 
https://hagstofan.s3.amazonaws.com/media/public/2019/6d8c9437-2f2f-4aa6-93bf-22f20bac5c84.pdf 

7.2 Trúnaðarkvaðir – meðferð gagna  Grunngögn sem ekki eru birt opinberlega annar staðar eru varðveitt sem trúnaðarupplýsingar á Hagstofunni. 
Aðgangur að grunngögnum er bundin við þá starfsmenn Hagstofunnar sem vinna með gögnin.  

8. Reglur um birtingar  

8.1 Birtingaráætlun  Birtingar verða tilkynntar og settar á birtingaráætlun með átta virkra daga fyrirvara samkvæmt reglum Hagstofunnar 

um birtingar: https://www.hagstofa.is/utgafur/frettasafn/reglur-um-birtingar/ 

8.2 Aðgengi að birtingaráætlun  Birtingaráætlun er aðgengileg á vef Hagstofunnar: https://hagstofa.is/utgafur/frettasafn/birtingaraaetlun/  

8.3 Aðgengi fyrir notendur  Tölurnar verða aðgengilegar á vef Hagstofu Íslands: https://hagstofa.is/talnaefni/umhverfi/graena-hagkerfid/ 

9. Tíðni birtinga  

9. Tíðni birtinga Árlega 

10. Aðgengileiki og skýrleiki 

https://www.hagstofa.is/utgafur/frettasafn/reglur-um-birtingar/
https://hagstofa.is/utgafur/frettasafn/birtingaraaetlun/
https://hagstofa.is/talnaefni/umhverfi/graena-hagkerfid/
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10.1 Fréttatilkynningar  Fréttir birtar á vef Hagstofunnar 

10.2 Útgáfur  Útgáfur birtar á vef Hagstofunnar 

10.3 Gagnasöfn á netinu  Hagtölur, efnisflokkaðar veftöflur munu verða aðgenilegar á netinu: https://hagstofa.is/talnaefni/umhverfi/graena-
hagkerfid/ 

10.4 Aðgengi að örgögnum  - 

10.5 Annað  Gögn eru send til Eurostat og má finna á: 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_ac_taxind2/default/table?lang=en 

10.6 Skjöl um aðferðafræði  Leiðbeiningar, útgefnar af Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5936129/KS-GQ-13-005-
EN.PDF/706eda9f-93a8-44ab-900c-ba8c2557ddb0?version=1.0 
 
Lýsigögn sem send eru til Eurostat: 
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/EN/env_ac_taxind2_simset_is.htm 

10.7 Skjöl um gæðamál  - 

11. Gæðastjórnun  

11.1 Trygging gæða  Gæðakerfi Hagstofu Íslands byggir á meginreglum í evrópskri hagskýrslugerð: https://hagstofa.is/um-
hagstofuna/stefnur-hagstofu-islands/gaedastefna-hagstofu-islands/ 

11.2 Gæðamat  Samtala fyrir einstaka skatt, reiknuð út frá margfeldi af umfangi skattstofns og skatthlutfalli, var borin saman við gögn 
þjóðhagsreikninga. Mismunur þar á milli sem er innan við 10% er talinn ásættanlegur. 

12. Notagildi  

12.1 Þarfir notenda Þarfir notenda eru ekki þekktar 

https://hagstofa.is/talnaefni/umhverfi/graena-hagkerfid/
https://hagstofa.is/talnaefni/umhverfi/graena-hagkerfid/
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_ac_tax/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5936129/KS-GQ-13-005-EN.PDF/706eda9f-93a8-44ab-900c-ba8c2557ddb0?version=1.0
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5936129/KS-GQ-13-005-EN.PDF/706eda9f-93a8-44ab-900c-ba8c2557ddb0?version=1.0
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12.2 Ánægja notenda Ánægja notenda eru ekki þekkt. 

12.3 Heildstæðni Gögnin ná yfir alla skatta sem flokkast umhverfisskattar samkvæmt viðmiðum Eurostat. 

13. Nákvæmni og áreiðanleiki 

13.1 Nákvæmni Nákvæmni grunngagna yfir upphæð hvers skatts er mikil. Nákvæmni í útreikningum á skattbyrði einstaka 
atvinnugreina byggir að hluta til á gögnum sem er safnað frá öðrum stofnunum. Ekki er vitað um bresti í nákvæmni 
þeirra gagna.  

13.2 Úrtaksvillur Þar sem um þýðisrannsókn er að ræða, eiga úrtaksvillur ekki við. 

13.3 Aðrar villur en úrtaksvillur (non-
sampling errors) 

- 

14. Tímanleiki og stundvísi 

14.1 Tímanleiki Endanlegar tölur eru gefnar út ekki síðar en 16 mánuðum eftir að viðmiðunarári lýkur. 

14.2 Stundvísi Í samræmi við birtingaráætlun Hagstofu Íslands. Birtingaráætlun er gefin út á vef Hagstofu Íslands í nóvember hvert 
ár. 

15. Samræmi og samanburðarhæfni 

15.1 Samanburðarhæfni – 
landfræðileg 

Þar sem unnið er eftir samræmdum leiðbeiningum Eurostat er gert ráð fyrir að gögnin séu samanburðarhæf við gögn 
annarra Evrópuríkja. 

15.2 Samanburðarhæfni – yfir tíma Gögn eru samanburðarhæf yfir tíma. Ef aðferðarfræði er breytt verða allar tölur uppfærðar 

15.3 Samræmi – milli efnissviða Gögnin samræmast gögnum sem gefin eru út á vegum þjóðhagsreikninga. 
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15.4 Samræmi – innan efnissviðs - 

16. Kostnaður og svarbyrði 

16. Kostnaður og svarbyrði - 

17. Endurskoðun hagtalna 

17.1 Endurskoðun hagtalna - stefna Sjá stefnu Hagstofu Íslands um endurskoðun hagtalna:  
https://hagstofa.is/um-hagstofuna/stefnur-hagstofu-islands/stefna-hagstofu-islands-um-endurskodun-hagtalna/ 

17.2 Endurskoðun hagtalna - 
framkvæmd 

Ef til endurskoðunar kemur verða eldri tölur jafnframt endurskoðaðar.  

18. Úrvinnsla hagskýrslna 

18.1 Grunngögn Eftirfarandi grunngögn eru nýtt í gagnavinnsluna: 

• Upphæð einstaka skatta (Hagstofan: þjóðhagsreikningar) 

• Losun CO2 ígilda eftir atvinnugreinum (Hagstofan: AEA bókhald) 

• Notkun raforku eftir notendahópum (Orkustofnun) 

• Notkun jarðvarmaorku eftir notendahópum (Orkustofnun) 

• Inn- og útflutningsupplýsingar (Hagstofan) 

• Skatthlutfall ýmissa afurða (Skatturinn) 

• Fjöldi ETS losunarheimilda (Umhverfisstofnun) 

• Markaðsupplýsingar tendar ETS uppboðskerfinu (eex.com) 

• Gjaldskrárupplýsingar yfir innflutt ökutæki (Skatturinn) 

• Upplýsingar um ökutæk: eignaskrá ásamt upplýsingum um útblástur og notendaflokk (Samgöngustofa) 

• Umfang einstaka úrgangsflokka sem greiða úrvinnslugjald og upplýsingar um skil á skil á skilagjaldsskyldum 
vörum (Úrvinnslusjóður) 

 

https://hagstofa.is/um-hagstofuna/stefnur-hagstofu-islands/stefna-hagstofu-islands-um-endurskodun-hagtalna/
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18.2 Tíðni gagnasöfnunar Árleg 

18.3 Gagnasöfnun Sérfræðingur í umhverfistölfræði safnar gögnum frá Úrvinnslusjóði, Samgöngustofu og Skattinum. Önnur gögn eru 
aðgengileg opinberlega.  

18.4 Sannprófun Margfeldi af skattstofni og skatthlutfalli fyrir tiltekinn skatt er borði saman við samtölu fyrir sama skatt í „National Tax 
List“. Eurostat sannprófar gögnin.  

18.5 Gagnavinnsla Upphæð einstaka skatta (úr NTL) er dreift á atvinnugreinar og til þess eru nýttar notendaupplýsingar úr öðrum 
umhverfisreikningum (AEA) og upplýsingar sem safnað er annars staðar frá (sjá 18.1). Þegar skattbyrði atvinnugreina 
fyrir einstaka skatta liggur fyrir eru teknar saman upplýsingar um heildar skattbyrði hverrar atvinnugreinar, greint 
niður á tegund skatts (orkuskattur, flutningsskattur, auðlindaskattur, mengunarskattur).  

18.6 Aðlögun - 

19. Athugasemdir 

19. Athugasemdir  

 


