
Ed. 349. Frumvarp til laga [196. mál]
um breyting á lögum nr. 10/1960, um söluskatt, með síðari breytingum.

(Eftir 2. umr. í Ed., 18. des.)

1. gr.
2. og 3. mgr. 1. gr. falli niður.

2. gr.
1. mgr. 2. gr. laganna, sbr. 1. gr. laga nr. 124/1984, orðist svo:
Af andvirði seldrar vöru og verðmæta, endurgjaldi fyrir hvers konar starfsemi og

þjónustu, úttekt til eigin nota og af innfluttum vörum til eigin neyslu eða nota innflytjenda
skal greiða 25% - tuttugu og fimm af hundraði - söluskatt, sbr. þó III. kafla laga þessara.

3. gr.
6. gr. laganna orðist svo:
Sala eftirtalinna vara, verðmæta, starfsemi eða þjónustu er undanþegin söluskatti:

A. Vörur og verðmæti:
1. Vörur sem seldar eru úr landi.
2. Fullunnar umbúðir um söluvörur.
3. Veiðarfæri, svo og efni til veiðarfæragerðar og viðgerðar veiðarfæra. Ákvæði þetta

tekur þó ekki til sporttækja og efnis í þau.
4. Salt, annað en í smásöluumbúðum.
5. Beita ætluð til veiða í atvinnuskyni.
6. Tilbúinn áburður annar en í smásöluumbúðum.
7. Grasfræ og trjáfræ.
8. Fóðurmjöl og hey svo og annað dýrafóður. þó ekki ef vörur þessar eru seldar í

smásöluumbúðum.
9. Fasteignir, skip og flugvélar. Undanþágan tekur aðeins til báta sem eru gerðir út í

atvinnuskyni og flugvéla sem notaðar eru í flugrekstri.
10. Eldsneyti fyrir loftför sem rekin eru í atvinnuskyni af aðilum sem eru handhafar

flugrekstrarleyfa.
11. Varahlutir, vélar og tæki fyrir flugvélar, eftir ákvörðun fjármálaráðherra og með þeim

takmörkunum og skilyrðum sem hann setur.
12. Svartolía og gasolía.
13. Kol og koks til iðnaðarframleiðslu, húshitunar og hitunar laugarvatns.
14. Rekaviður.
15. Kvikmyndir sem keyptar eru eða leigðar til sýninga í kvikmyndahúsum eða sjónvarps-

stöðvum sem leyfi hafa til útvarpsrekstrar.
16. Vélar, tæki og búnaður til notkunar í fiskvinnslu sem falla undir tollskrárnúmer

3923.1001, 8413.7000, 8413.9100, 8414.3000, 8414.9000, 8418.6109, 8418.6909,
8418.9900,8422.1900,8438.8000 og 8438.9000.

17. Eftirtaldar vélar og tæki til notkunar í landbúnaði: Mjaltavélar , mjólkurkælar, fjárvogir ,
fjárklippur, sláttuvélar aðrar en garðsláttuvélar, rakstrar- og snúningsvélar, múgavélar,
rúllubindivélar , heybindivélar , heyblásarar , ámoksturstæki fyrir almennar hjóladráttar-
vélar, vagnar búnir tækjum til losunar eða lestunar á heyi, áburðardreifingar eða
heyvinnslu, plógar, herfi, vaitarar og flagjafnarar, áburð ar- og mykjudreifarar, kartöflu-
niðursetningarvélar , upptökuvélar fyrir kartöflur og aðra garðávexti og flokkunarvélar .
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18. Vörur sem um ræðir í 5. gr. tollalaga, nr. 55/1987.
19. Lausafé sem seljandi hefur notað í eigin þágu eða við starfsemi sína enda geti salan ekki

talist til atvinnurekstrar.
20. Heimilisnotkun bónda á eigin framleiðsluvörum.
21. Innlend dagblöð og hliðstæð blöð svo og tímarit sem ekki eru gefin út í ágóðaskyni.
22. Auglýsingar í dagblöðum, bókum, tímaritum og ritlingum sem skattskyldar eru til

sérstaks söluskatts skv. III. kafla laga þessara.

B. Undanþegin starfsemi og þjónusta:
1. Vinna manna við húsbyggingar og aðra mannvirkjagerð svo og við endurbætur og

viðhald slíkra mannvirkja. Á þetta við um hvers konar mannvirki og skiptir ekki máli
hver lætur vinnuna í té. Undanþágan tekur einvörðungu til vinnu á byggingarstað en
ekki til vinnu við framleiðslu eða aðvinnslu byggingarvara í verksmiðju, verkstæði eða
starfsstöð. Þó er fjármálaráðherra heimilt að ákveða með reglugerð að frá heildarsölu-
verði verksmiðjuframleidds íbúðar- eða atvinnuhúsnæðis megi framleiðandi þess draga
við söluskattsuppgjör tiltekinn hundraðshluta verðsins. Skal frádráttarhlutfallið ákveðið
sérstaklega fyrir hvert afhendingarstig húsnæðisins og taka mið af því að sú verksmiðju-
vinna verði undanþegin söluskatti er unnin hefði verið söluskattsfrjáls á byggingarstað
við smíði húss á hefðbundinn hátt.

2. Vinna við skipa- og flugvélaviðgerðir.
3. Vinna við viðgerðir veiðarfæra, þó ekki sporttækja.
4. Vöru- og fólksflutningar.
5. Upp- og útskipunargjöld svo og geymsla vara í vörugeymslum.
6. Húsaleiga, þar með talin leiga gistiherbergja, önnur en leiga veitinga- og samkomuhús-

næðis.
7. Prestþjónusta og útfararþjónusta.
8. Rekstur sjúkrahúsa, sjúkrastofnana, fæðingarstofnana, heilsuhæla, elliheimila, vöggu-

stofa, barnaheimila og þvílíkra stofnana.
9. Lækningar, þar með talið ljós- og nuddlækningar , störf ljósmæðra, hjúkrunarfræðinga,

sálfræðinga og uppeldisfræðinga, dýralækningar , tannlækningar, tannsmíði svo og fram-
leiðsla gervilima og umbúnaðar fyrir lamað fólk.

10. Sala fasteigna, skipa, flugvéla svo og verðbréfa, hlutabréfa, einkaleyfa og annarra
þvílíkra verðmæta þegar ekki er um að ræða sölu þeirra sem vöru, þ.e. prentvarnings
eða söfnunargripa.

11. Sala listamanna á eigin verkum. Enn fremur sala á einkarétti eða höfundarétti að
uppfinningu eða hugverki. Undanþágan tekur einungis til sölu höfundar á frumverkinu.

12. Sala á vatni frá vatns- og hitaveitum ásamt mælaleigu svo og íssala til fiskiskipa. Sama á
við um rafmagn til hitunar húsa og laugarvatns.

13. Þjónusta banka, sparisjóða og annarra lánastofnana svo og verðbréfamiðlun.
14. Aðgangseyrir að íþróttasýningum, íþróttamótum, sundstöðum og skíðalyftum.
15. Fæðissala mötuneyta skólafólks. Undanþágan tekur aðeins til fæðissölu þessara

mötuneyta en ekki til sölu á hráefni til starfseminnar.
16. Skipa- og loftfaraleiga til aðila sem stunda skipaútgerð eða flugrekstur.
17. Prentun blaða og tímarita sem um ræðir í 21. tölu\. A-liðar þessarar greinar svo og

prentun bæklinga og rita, sem dreift er erlendis til vöru- eða landkynningar. vörum iða
og umbúða um söluvöru.

18. Hafnar-, vita- og lendingargjöld.
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19. Iðgjöld af seldum líftryggingum , farmtryggingum vegna flutnings milli Íslands og
annarra landa, skipa- og loftfaratryggingum, slysa- og starfshæfnistryggingum flug-
áhafna svo og slysatryggingum sem atvinnurekendur eru skuldbundnir samkvæmt kjara-
samningum til að kaupa fyrir starfsmenn sína.

20. Aðgangseyrir að leiksýningum og tónleikum eftir nánari reglum og skilyrðum sem
ráðherra setur.

21. Vinnsla á rekavið sem eigandi eða rétthafi rekans stundar.
22. Þjónusta og starfsemi sem skattskyld er til sérstaks söluskatts skv. III. kafla laga

þessara.
Ráðherra kveður nánar á um það sem fellur undir undanþáguákvæði þessarar greinar

svo og um framkvæmd.
4. gr.

7. gr. laganna orðist svo:
Fjármálaráðherra er heimilt að fella niður eða endurgreiða söluskatt af:

1. Efni, vinnu, vélum og tækjum í skip og báta sem smíðaðir eru innan lands. Má miða
endurgreiðsluna við tiltekna fjárhæð á rúmlest.

2. Kostnaði sveitarfélaga við snjómokstur.
3. Vélum og tækjum, vélahlutum og varahlutum til samkeppnisiðnaðar. Með samkeppnis-

iðnaði er í þessu sambandi átt við iðngreinar sem framleiða iðnaðarvörur sem falla undir
tollalækkunarákvæði fríverslunarsamninga Íslands við EFTA og EB við innflutning til
Íslands.

4. Efni, vélum og tækjum í raforkuver, hitaveitur og vatnsveitur. Sama á við um
eldsneytisstöðvar (varaaflsstöðvar) opinberra orkuveitufyrirtækja.

5. Sjúkrabifreiðum, ásamt sérútbúnaði og tækjum í þær, leitarbifreiðum björgunarsveita
svo og sérhönnuðum snjósleðum og snjóbifreiðum sem notaðar eru til sjúkraflutninga
og eru í eigu björgunarsveita, slökkvi- og stigabifreiðum slökkviliða, brunaslöngum og
tengistykkjum fyrir þær, reykköfunarbúnaði og hlífðarbúnaði fyrir slökkviliðsmenn
ásamt öðrum sérbúnaði sem sannanlega er einungis notaður til brunavarna og
slökkvistarfa. Sama á við um sérbúnar bifreiðar sem sveitarfélög kaupa til notkunar við
flutning á fötluðu fólki.

6. Fjarskiptatækjum leitar- og björgunarsveita fyrir metra-, desimetra- og millibylgjur
(VHF, UHF og SSB).

7. Hljóð- og sjónvarpstökubúnaði, senditækjum, viðtækjum og öðrum slíkum tækjum sem
sérstaklega eru framleidd fyrir sjónvarps- og útvarpsstarfsemi svo og filmum, mynd-
böndum og hljóðböndum sem keypt eru af aðilum sem leyfi hafa til útvarpsrekstrar.
Heimildin tekur einnig til búnaðar sem nauðsynlegur er til móttöku á truflaðri
útvarpssendingu útvarpsstöðva sem leyfi hafa til útvarpsrekstrar.

8. Dráttarvélum sem bændur á lögbýlum kaupa til notkunar við búrekstur.
9. Neyðar- og kallkerfum sem sett eru upp í vernduðum þjónustuíbúðum fyrir aldraða og

fatlaða og byggðar eru í samræmi við ákvæði laga nr. 91/1982, um málefni aldraðra, og
laga nr. 41/1983, um málefni fatlaðra.

10. Eftirtöldum búnaði til notkunar við leitar- og björgunarstörf úr sjávarháska:
a. Línubyssum, merkjabyssum og merkjaskotum.
b. Björgunar- og öryggisnetum til notkunar um borð í skipum eða höfnum.
c. Sérhönnuðum björgunarbátum og utanborðsvélum íslöngubáta leitar- og björgunar-

sveita.
d. Flot- og björgunarbúningum, sem viðurkenndir eru af Siglingamálastofnun, til

notkunar um borð í skipum.
e. Sérhönnuðum neyðarleifturljósum (strobe-Iights) á björgunarvesti og björgunarbún-

inga.
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ll. Skíðalyftum og snjótroðurum til notkunar á skíðasvæðum sem opin eru almenningi.
12. Orgelum til notkunar í kirkjum.
13. Fjárfestingarvörum til nota við loðdýrarækt, loðkanínurækt, fiskeldi, hafbeit og

fiskrækt, þar með talið byggingarefni og jarðvinnu. Heimildin tekur þó ekki til
ökutækja.

14. Flugleiðsögutækjum, aðflugsbúnaði, lýsingarbúnaði flugvalla, snjóhreinsi- og ísvarnar-
búnaði og öðrum sérhæfðum öryggistækjum og fylgihlutum þeirra sem eingöngu eru
ætluð til notkunar vegna þjónustu ríkisins við flugstarfsemi.

15. Vélum og tækjum til orkurannsóknaborana og borana til vinnslu jarðvarma.
16. Tækjum og búnaði sem keypt eru fyrir fé úr Vísindasjóði eða Rannsóknasjóði, sbr. II.

og IV. kafla laga nr. 48/1987.
17. Vörum sem um ræðir í 3.-7.,9.-13. og 15.-21. tölul. 6. gr. tollalaga.
18. Búnaði og efni til mengunarvarna í sjó.
19. Gjöfum til björgunarsveita svo og til manmiðar- eða líknarstarfsemi.
20. Vogum og rafeindabúnaði í flokkunarvélar, enda séu tæki þessi eingöngu ætluð til

notkunar í fiskiðnaði.
21. Greiðslum samkvæmt samningum um fjármögnunar- eða kaupleigu véla, tækja og

búnaðar til atvinnurekstrar.
22. Vörum sem erlendir ferðamenn hafa með sér er þeir hverfa úr landi.

Ráðherra setur nánari reglur um það sem fellur undir undanþáguheimildir þessarar
greinar svo og um framkvæmd. Honum er í því sambandi heimilt að setja nánari skilyrði sem
uppfylla þarf fyrir undanþágu eða endurgreiðslu samkvæmt greininni.

5. gr.
4. mgr. 8. gr. orðist svo:
Nú hefur söluskattsskyldur aðili, sbr. 5. gr., keypt vöru, vinnu eða þjónustu með

söluskatti, sem hann síðan endurselur í atvinnuskyni, og er honum þá heimilt að draga
innkaupsverðið frá söluskattsskyldri veltu sinni. Hafi hann hins vegar enga söluskattsskylda
veltu fram að telja eða söluskattsskyld velta hans nemur lægri fjárhæð en nefnd innkaup er
heimilt að endurgreiða honum þann söluskatt sem hann hefur þannig ofgreitt. Endur-
greiðsla kemur þó eigi til greina nema hinn ofgreiddi söluskattur sé minnst 50 000 kr. á
mánuði.

6. gr.
Í stað ,,10 000 kr." í 5. mgr. 12. gr. komi: 100 000 kr.

7. gr.
Við lögin bætist svohljóðandi kafli:

III. KAFLI

Sérstakur söluskattur.
18. gr.

Greiða skal í ríkissjóð 12% - tólf af hundraði - sérstakan söluskatt af endurgjaldi fyrir
eftirtalda þjónustu, starfsemi eða verðmæti:
1. Lögfræðiþjónustu, verkfræðiþjónustu, tæknifræðiþjónustu, hagfræðiþjónustu, við-

skiptafræðiþjónustu, arkitektaþjónustu, náttúrufræðiþjónustu, landafræðiþjónustu,
endurskoðendaþjónustu og hliðstæða þjónustu svo og þjónustu skjalaþýðenda, dóm-
túlka og hliðstæðra aðila.
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2. Bókhaldsþjónustu, framtalsaðstoð, tollskýrslugerð, álits- og matsgerðir, tölvuþjónustu
og tölvuvinnslu, þar með talda þjónustu kerfisfræðinga og hvers konar ráðgjöf, svo sem
viðskipta-, rekstrar- eða tækniráðgjöf og hliðstæða sérfræðiþjónustu. Sama á við um
ráðningarþjónustu, útleigu vinnuafls, vaktþjónustu, sbr. þó 2. mgr., þjónustu rann-
sóknastofnana, útgáfu- og auglýsingaþjónustu, svo sem gerð, miðlun og ráðgjöf
varðandi auglýsingar svo og hönnun umbúða, ársreikninga, eyðublaða, dreifirita,
bæklinga og aðra hliðstæða þjónustu.

3. Þjónustu fasteignasala og seljenda notaðra bifreiða.
Til skattskyldrar þjónustu eða starfsemi samkvæmt þessum kafla telst ekki þjónusta

lækna, tannlækna og önnur eiginleg heilbrigðisþjónusta, svo sem ljós- og nuddlækningar,
störf ljósmæðra og hjúkrunarfræðinga, sálfræðinga, uppeldisfræðinga, tannsmíði og tannvið-
gerðir , svo og dýralækningar og framleiðsla gervilima og þess háttar umbúnaður fyrir
lamaða. Sama á við um vaktþjónustu presta og útfararþjónustu.

19. gr.
Ráðherra er heimilt í reglugerð að setja fyllri ákvæði um skattskyldu samkvæmt þessum

kafla, svo og um önnur atriði er lúta að framkvæmd. Þá er honum heimilt að undanþiggja
tiltekna þjónustu eða starfsemi sérstökum söluskatti umfram það sem gert er í 2. mgr. 18. gr.
teljist slíkt nauðsynlegt til þess að samræmis gæti í skattlagningu á sambærilegri eða
hliðstæðri þjónustu. Að öðru leyti skulu ákvæði II. og IV. kafla laga þessara og reglugerða
settra samkvæmt þeim, þar á meðal um refsingar, gilda eftir því sem við á um sérstakan
söluskatt samkvæmt þessum kafla.

8. gr.
1. mgr. 20. gr. falli niður.

9. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1988. Frá sama tíma falla úr gildi lög nr. 12/1980, um

orkujöfnunargjald, 21. gr. laga nr. 48/1987, um Vísindaráð og Vísindasjóð, Rannsóknaráð
ríkisins og Rannsóknasjóð, 1. málsl. 4. gr. laga nr. 107/1985, um Jarðboranir hf., 6. gr. laga
nr. 121/1978, um kjaramál, og 35. gr. laga nr. 11/1975, um ráðstafanir í efnahagsmálum, svo
og II. kafli bráðabirgðalaga nr. 68/1987, um ráðstafanir í fjármálum.

Ákvæði til bráðabirgða.

I
Ákvæði 114. gr. tollalaga, nr. 55/1987, skulu eftir því sem við getur átt, eiga við um

innheimtu söluskatts við tollafgreiðslu á vörum sem teknar hafa verið til tollmeðferðar við
gildistöku laga þessara.

II
Hafi fyrir gildistöku laga þessara verið gerður samningur um sölu vöru, vinnu eða

þjónustu sem undanþegin hefur verið söluskatti fram að þeim tíma, en afhending hins selda
fer fram eftir gildistöku þeirra, skal kaupandi greiða viðbót við samningsgreiðsluna er svarar
söluskatti, að frádregnum sérstökum söluskatti hafi hann verið innheimtur af hinu selda,
nema sannað sé að söluskatturinn hafi verið talinn með í kaupverðinu við ákvörðun þess.

III
Hafi verið gerður samningur fyrir gildistöku laga þessara um afhendingu vinnu eða

þjónustu sem skattskyld er til sérstaks söluskatts, en afhending hins selda fer fram eftir
gildistöku þeirra, skal kaupandi greiða viðbót við samningsgreiðsluna er svarar mismun á
sérstökum söluskatti skv. 7. gr. laga þessara og sérstökum söluskatti skv. II. kafla
bráðabirgðalaga, nr. 68/1987, nema sannað sé að mismunurinn hafi verið talinn með í
kaupverðinu eða þóknuninni við ákvörðun hennar.
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