Gjaldskrá fyrir þjónustu Umferðarstofu
Ekki er innheimt endurgjald ef óskað er eftir almennum upplýsingum um lög, reglugerðir eða tækniatriði, sem
afgreiða má með símtali eða stuttu samtali. Fyrir ljósrit af skjölum, teikningum og öðrum gögnum, er innheimt
gjald samkvæmt gjaldskrá þessari. Ef óskað er upplýsinga á grundvelli upplýsingarlaga er innheimt gjald skv.
gjaldskrá fyrir ljósrit eða afrit sem veitt eru á grundvelli upplýsingarlaga nr. 838/2004

Umsýsla skráninga og skráningarmerkja
Kr.
Samrit skráningarskírteinis

500

Samrit skráningarskírteinis, með sendingu

800

Afgreiðslugjald rafrænna viðskipta

100

Samþykki teikninga ökutækis

ÚV 2

Niðurfelling forskráninga

2.530

Innfærsla endurskoðunar frá endurskoðunarverkstæðum

400

Flýtigjald skráningarmerkja (hvert skráningarnúmer)

2.800

Geymslugjald skráningarmerkja (hvert skráningarnúmer)

1.000

Réttindagjald einkamerkja (hvert skráningarnúmer)

25.000

Flutningur á einkamerki milli ökutækja (hvert skráningarnúmer)

2.530

Segulmerki, 1 stk.

6.000

Aðrar plötur

1.000

Innfærsla erlendrar skoðunar

1.000

Skoðunarstöðvar, skoðunarmiðar og umboð.
Kr.
Skoðunarmiðar (hver miði)
Skoðunarmiðar fyrir endurskoðunarverkstæði (hver miði)
Aðvörunarmiði

35
130
35

Starfsleyfi skoðunarstöðva

ÚV 2 + F

Skráning nýrrar skoðunarstöðvar/umboðs

ÚV 2 + F

Útseld vinna
Kr.
Útseld vinna 1 (ÚV 1) - Almennir starfsmenn

5.030

Útseld vinna 2 (ÚV 2) - Sérfræðingar / háskólamenntaðir starfsmenn

5.590

Útseld vinna 3 (ÚV 3) - Kerfisfræðingar, forritarar og framkvæmdarstjórar

9.320

Námskeiðsgjöld
Kr.
Almenn námskeið
Aukanámskeið

7.400
14.800

Rafrænar upplýsingar úr ökutækjaskrá
a. Almennt
Aðgangsgjald

Kr.
274.043

Af stofngjaldi eru greiddar kr 200.000 fyrirfram sem veitir aðgang að
upplýsingum sbr. liði i, ii, og iii, sem þeirri fjárhæð nemur,
en síðan er greitt gjald fyrir upplýsingar hverju sinni:
i) Rafrænn aðgangur, hvert fastanúmer

21

ii) Ferilskýrsla ökutækis, hvert fastanúmer

74

iii) Rafrænn aðgangur, hver kennitala

592

b. Miðlun tæknilegra upplýsinga um ökutæki (úr tækniveitu)
Aðgangsgjald tækniveitu

222.130

Áskrift í mánuð, sviðsgjald.

1.844

Áskrift í mánuð, ferilgjald

9.218

Áskrift, uppfærslugjald (línugjald), hverjar 100 línur

185

c. Markaðstölur á rafrænu formi
Markaðstölur mánaðarins

30.300

Markaðstölur vikunnar

8.200

Markaðstölur ársins, almanaksárið

37.000

d. Sérvinnsla á rafrænu formi
Listar = G + S * L *4√ fjöldi svæða * √ fjöldi lína:
i) Tímagjald, að lágmarki rukkað fyrir hálfa klst.

ÚV 2

ii) G: Grunngjald

740

iii) S: Svæðisgjald, hvert leitar- og niðurstöðusvæði

215

iii) L: Línugjald, hver lína í niðurstöðu

1

Gjöld - umsýsla og ökunámsbækur
a. Umsýslugjöld ökuprófa eru eftirfarandi:

Kr

i) Fyrir hvert skriflegt próf í öllum réttindaflokkum

800

ii) Fyrir hvert verklegt próf í öllum réttindaflokkum

1.600

b. Gjald fyrir ökunámsbækur er eftirfarandi:
i) Ökunámsbók B-réttindi

350

ii) Ökunámsbók A-réttindi

170

iii) Ökunámsbók, aðrir réttindaflokkar

80

Hæfnispróf leigibílsstjóra

ÚV 2

Ökukennarapróf

ÚV 2

Úttekt á ökugerði

ÚV 2 + F

Umsýsla ADR námskeiða - leyfisgjald

ÚV 2 + F

Umsýsla ADR námskeiða - prófagjald

ÚV 2 + F

Upplýsingar úr slysaskrá
Kr.
Útskrift einstakra skráninga
Rafræn miðlun upplýsinga úr slysaskrá í gegnum ökutækjaskrá, hvert skipti

Vottorð og skýrslur úr ökutækjaskrá og ljósrit

1.100
74

a. Gjöld fyrir staðfest vottorð og skýrslur úr ökutækjaskrá eru
eftirfarandi
i) Vottorð um eignastöðu aðila, útgefið vottorð

Kr

1.000

ii) Vottorð um feril ökutækis, útgefið vottorð

400

iii) Virknivottorð ökukennara

400

Bifreiðatölur mánaðarins, útgefin skýrsla

4.400

Bifreiðatölur mánaðar-/ársfjórðungsgjald

8.500

b. Ljósrit skráningargagna, hvert eintak
Gagnaleit

70
ÚV 1/ÚV
2

Ökuritakort
Kr.
Ökuritakort, hvert kort

17.650

Annað
Kr.
Útskrift límmiða

4

