
 

Flokkun útgjalda samkvæmt COICOP (Classification Of Individual COnsumption expenditure by Purpose 
Breakdown of expenditure in COICOP. 
 
Til glöggvunar fylgir hér listi með upptalningu á helstu vöruflokkum innan hvers flokks í COICOP. 
 
01  Matur og drykkjarvörur 
011  Matur 

0111  Brauð og kornvörur 
 Hrísgrjón, brauð, pasta, hveiti, haframjöl, annað mjöl, sætabrauð, kökur, flatkökur, tvíbökur, hrökkbrauð, 

kex, morgunverðarkorn, barnamatur úr kornblöndu, rasp, snakk úr korni, poppkorn, poppmaís. 

0112  Kjöt 
 Nautakjöt nýtt, kálfakjöt nýtt, svínakjöt nýtt, dilkakjöt nýtt, fuglakjöt nýtt, annað nýtt kjöt, unnið kjöt, reykt 

og saltað, innmatur, pylsur, bjúgu, álegg og annað unnið kjöt. 

0113  Fiskur 
 Nýr fiskur, saltfiskur, reyktur fiskur, harðfiskur, rækjur og annar skelfiskur, marineruð síld, fiskhakk, niður-

soðnar fiskafurðir, graflax, kavíar, fiskréttir. 

0114  Mjólk, ostar og egg 
 Nýmjólk, léttmjólk, fjörmjólk, undanrenna, þurrmjólk, súrmjólk, skyr, jógúrt, þykkmjólk, abt-mjólk o.þ.h., 

rjómi, sýrður rjómi, kókómjólk, ostar og egg. 

0115  Olíur og feitmeti 
 Smjör, smjörvi o.þ.h., smjörlíki, olíur. 

0116  Ávextir 
 Nýjir ávextir, þurrkaðir ávextir, frosnir ávextir, niður-soðnir ávextir, hnetur. 

0117 Grænmeti, kartöflur o.fl. 
 Nýtt grænmeti, þurrkað grænmeti, frosið grænmeti, niðursoðið grænmeti, kartöflur nýjar, franskar kartöflur 

frosnar, kartöflumús í pökkum, kartöflusnakk. 

0118 Sykur, súkkulaði, sælgæti o.fl. 
 Strásykur, púðursykur, molasykur, flórsykur, sætuefni, sultur, marmelaði, hunang, síróp, suðusúkkulaði, 

súkkulaði, sælgæti, ís. 

0119 Aðrar matvörur 
 Tómatsósa, sinnep, majones, sósur, ídýfur, salt, krydd, súpur, tilbúin salöt. 

012 Drykkjarvörur 
0121 Kaffi, te og kakó 
 Kaffi, te, kakómalt, kakó 
0122 Gosdrykkir, safar og vatn 
 Gosdrykkir, kolsýrt vatn, vatn, ávaxtasafar, grænmetis-safar. 

02 Áfengi og tóbak 

021 Áfengi 
 Sterk vín, léttvín, bjór, malt, pilsner. 
022 Tóbak 
 Sígarettur, vindlar, reyktóbak, annað tóbak. 

03 Föt og skór 
031 Föt 
 Karlmannaföt, kvenföt, barnaföt, íþróttaföt, hanskar, vettlingar, ýmsir fylgihlutir fatnaðar, garn og tvinni, 

fataefni, fatahreinsun, fataleiga. 
032 Skór 
 Skór og skóviðgerðir 

04 Húsnæði, rafmagn og hiti 
041 Greidd húsaleiga 



 

042 Reiknuð húsaleiga 
 Reiknað endurgjald vegna afnota af eigin húsnæði. Reiknað út frá fasteignamati. 
043 Viðhald og viðgerðir á húsnæði 
 Efni og vinna vegna viðhalds húsnæðis. Einungis er miðað við minniháttar viðhald. 

044  Annað vegna húsnæðis 
 Sorphirðu-, holræsa- og vatnsgjald  

045  Rafmagn og hiti 
 Rafmagn til lýsingar, rafmagn til húshitunar, olíukynding, hitaveita. 

05 Húsgögn, heimilisbúnaður o.fl. 

051 Húsgögn og heimilisbúnaður o.fl. 
 Húsgögn, mottur, lampar, myndir, munir til heimilisprýði. 

052 Vefnaðarvörur 
 Handklæði, viskustykki, dúkar, púðar, gardínur,  rúmteppi, sængurföt, sængurver. 

053 Raftæki 
 Kæliskápar, frystikistur, þvottavélar, þurrkarar, örbylgjuofnar, ryksugur, saumavélar, hrærivélar, straujárn  

og viðgerðir þessara raftækja. 
054 Borðbúnaður, glös, eldhúsáhöld 
 Diskar, glös, könnur og annað leirtau, hnífapör, pottar, pönnur og önnur eldhúsáhöld. 
055 Verkfæri og tæki fyrir hús og garð 
 Garðáhöld, sláttuvélar, verkfæri, rafmagnsvörur, rafhlöður, ljósaperur. 

056  Ýmsar vörur og þjónusta til heimilishalds 
 Þvottaefni, mýkingarefni, uppþvottalögur, önnur ræstiefni, bón, skóáburður, pokar, plastfilmur, kerti, 

servéttur, eldhúsrúllur, pappírsílát, uppþvottaburstar, gúmmíhanskar, kústar, lím, límband, heimilishjálp,  
barnapíur. 

06 Heilsugæsla 

061  Lyf og lækningavörur 
 Lyf, vítamín, sjúkrakassar, plástur o.þ.h.  Linsur, linsuvökvi, gleraugu, heyrnartæki, hækjur. 

062  Heilsugæsla 
 Heimilislæknar, sérfræðingar, tannviðgerðir, tannréttingar, rannsóknir og myndatökur, sjúkraþjálfun og 

endurhæfing. 

063  Sjúkrahús 
 Heilsuhæli, sjúkrabílar. 

07 Ferðir og flutningar 

071 Kaup ökutækja 
 Bílakaup að frádeginni bílasölu, reiðhjóla- og bifhjóla-kaup, skráningagjöld, ryðvörn. 

072  Rekstur ökutækja 
 Varahlutir, viðgerðir, hjólbarðar, hreinsiefni, bensín, bifreiðaskoðun, stöðumælagjöld, ökukennsla, 

ökuskírteini. 

073  Flutningar 
 Strætisvagnafargjöld, leigubílafargjöld, rútufargjöld, flugfargjöld innanlands og til útlanda, ferjufargjöld 

innanlands. 

08 Póstur og sími 

081  Póstur og sími 
 Póstburðargjöld, símtæki, símaþjónusta, Internettengingar. 

09 Tómstundir og menning 
091 Sjónvörp, myndbönd, tölvur o.fl. 



 

 Sjónvörp, útvörp, myndbandstæki, myndavélar, myndbandsupptökuvélar, tölvur, prentarar og annar 
tölvu-búnaður, hljómplötur og diskar, ljósmyndafilmur og myndbandsspólur, viðgerðir á tækjum í þessum 
flokki. 

092 Tómstundir, stærri tæki o.fl. 
 Tjaldvagnar, bátar, utanborðsmótorar, seglbretti, líkamsræktartæki, hljóðfæri, hestar. 
093 Tómstundavörur, leikföng o.fl. 
 Leikföng og spil, myndaalbúm, jólaskraut, afmælisvörur, blöðrur, föndur, blóm og pottaplöntur, mold, 

áburður, blómapottar, jólatré, gæludýr, gæludýrafóður. 

094  Íþróttir, fjölmiðlun og happdrætti 
 Aðgangseyrir að íþróttaleikjum, sundlaugum og golfvöllum, íþróttanámskeið, tónlistarnámskeið, tungumálanámskeið, 

tómstundanámskeið s.s. dansnámskeið, sundnámskeið, heilsurækt, veiðileyfi, kvikmyndasýningar, leikhús, tónleikar, vídeóleigur, 
afnotagjöld útvarps og sjónvarps, hestamennska, filmuframköllun, happdrætti, getraunir, lottó. 

095 Bækur, blöð og ritföng 
 Bækur, námsbækur, bókaklúbbar, dagblöð og tímarit (innlend og erlend), stílabækur, möppur, ritföng. 

096  Pakkaferðir 
 Pakkaferðir þar sem keypt er fargjald, gisting, matur, bílaleigubíll o.þ.h. Bæði ferðir innanlands og til 

útlanda. 

10 Menntun 

101  Menntun 
 Grunnskólar, framhaldsskólar, háskólar. 

11 Hótel og veitingastaðir 

111  Veitingar 
 Matur og drykkur á veitingahúsum, aðgangseyrir á skemmtistaði, kaffihús, barir, skyndibitastaðir, tilbúnir 

réttir og samlokur, heitar pylsur, ís, mötuneyti. 

112  Gisting 
 Hótel innanlands, bændagisting, tjaldstæði, leiga á sumarbústöðum, stúdentagarðar, heimavistir. 

12 Ýmsar vörur og þjónusta 

121  Persónuleg þjónusta 
 Klipping, snyrting, nudd, ljósabekkir, snyrtivörur, tannkrem, tannburstar, hárburstar, rakvélar sápur, 

salernispappír, dömubindi, bleyjur. 

122  Persónulegir hlutir 
 Skartgripir, úr, klukkur, töskur, seðlaveski, barnastólar, barnavagnar og -kerrur, sólgleraugu. 

123  Félagsleg þjónusta 
 Leikskólar, dagmæður, gæsluvellir. 

124  Tryggingar 
 Húsnæðistryggingar, brunatryggingar, bílatryggingar, líftryggingar, slysatryggingar, ferðatryggingar. 

125  Fjármálaþjónusta 
 Færslugjöld debetkorta og ávísana, ávísanahefti, lántökukostnaður, tilkynningagjöld, vanskilagjöld, gjöld 

vegna greiðslukorta, stimpilgjöld, þinglýsingar. 

126  Önnur þjónusta 
 Skattframtalsaðstoð, ljósritunarkostnaður, prestþjónustugjöld, fasteignasala, vegabréf. 
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