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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 50/1988, um 
virðisaukaskatt, brottfall laga nr. 97/1987, um vörugjald, og breytingu á lögum 
nr. 90/2003, um tekjuskatt, með síðari breytingum (kerfisbreyting á virðisaukaskatti, 
brottfall laga og hækkun barnabóta). 2. mál

Ágætu nefndarmenn í efnahags- og viðskiptanefndar,

Í fjárlagafrumvarpi ársins 2015 er m.a. gert ráð fyrir að skattstofn virðisaukaskatts verði 
breikkaður og undanþágum fækkað þannig að fólkflutningar í afþreyingaskyni falli undir lægra 
þrep virðisaukaskatts. Samtímis er gert ráð fyrir að lægra þrep virðisaukaskatts hækki úr 7% í 12% 
en með þeirri breytingu færast bæði sala á gistingu og veitingum í 12% virðisaukaskatt.

Ferðaþjónustan verðleggur sínar vörur a.m.k. 12 mánuði fram í tímann. Þá fá ferðaheildsalar um 
allan heim verðskrá og áframselja ferðamanninum vöruna -  Íslandsferðina. Þess vegna eru t.a.m. 
öll helstu ferðaþjónustufyrirtæki á Íslandi fyrir allnokkru þegar búin að festa verð sitt fyrir næsta 
sumar og út árið 2015. SAF kalla eftir skilningi stjórnvalda á slíku viðskiptaumhverfi og áhrifum 
svo viðamikilla breytingar að starfsumhverfi atvinnugreinarinnar. Það getur vart talist eðlilegt að 
breyta virðisaukaskattsumhverfi ferðaþjónustufyrirtækja með nokkurra vikna eða mánaða 
fyrirvara.

Miðað við núverandi tillögur virðist vera að eingöngu hluti ferðaþjónustunnar, þótt veigamikill sé, 
verði virðisaukaskattsskyldur og eftir stendur að lagaákvæðin eru áfram óljós og fyrirséð að 
flækjustigið verði áfram hátt og jafnvel enn meira en það er í dag. Með því að endurskoða 
virðisaukaskattsumhverfi ferðaþjónustunnar í heild og gefa sér tíma í vetur til þess, ásamt því að 
fresta gildistöku breytinga þar til 2016 er tryggt að ferðaþjónustan verði skilvirkari með tilliti til 
skattskyldu í virðisaukaskatti. Samtök ferðaþjónustunnar lýsa sig reiðubúin til að vinna með 
stjórnvöldum að heildstæðri endurskoðun á löggjöf um virðisaukaskatt ferðaþjónustunnar með það 
fyrir augum að útvíkka skattstofninn og skýra reglurnar þannig að virðisaukaskattsumhverfi 
greinarinnar verði einfaldað sem leiði til bættra skattskila og aukinna skatttekna af 
atvinnugreininni.

Ein mestu áhrifin af fyrirhuguðum breytingum á ferðaþjónustuna eru ekki síður vegna þess að 
breytingin tekur ekki í heild sinni á virðisaukaskattsskyldu greinarinnar og afleiðingin er að 
starfsumhverfi ferðaþjónustunnar verður áfram flókið m.t.t. virðisaukaskattsins. Það sem hefur háð 
greininni er að núverandi löggjöf um virðisaukaskatt gerir í raun ekki ráð fyrir atvinnugreininni 
nema að mjög litlu leyti enda eru lögin að stofni til margra áratuga gömul en ferðaþjónustan sem 
atvinnugrein hefur verið að þróast og breytast undanfarin ár með tilkomu fleiri ferðamanna til



landsins. Í lögum og reglugerðum um virðisaukaskatt er gert ráð fyrir ákveðinni sérstöðu 
sjávarútvegsins svo sem vegna útflutnings á sjávarafurðum og kaupum á hráefni til fiskvinnslu. 
Fram til þessa hafa reglur um skattskyldu í ferðaþjónustu verið leiddar af ákvæðum um 
undanþegna starfsemi eins og um fólksflutninga, fasteignaleigu, íþróttastarfsemi og aðgang að 
söfnum auk þess sem milliganga ferðaskrifstofa hefur verið undanþegin virðisaukaskatti. Til þess 
að útvíkka skattskyldu til virðisaukaskatts þarf því að horfa til þessarar atvinnugreinar í heild sinni 
því annars verður þetta áfram sú atvinnugrein þar sem eitt mesta flækjustigið ríkir vegna 
virðisaukaskatts sem veldur því að svört starfsemi þrífst betur og ríkissjóður verður af skatttekjum. 
Með því að atvinnugreinin verði í heild sinni virðisaukaskattsskyld í sama þrepi, hvort sem boðið 
er upp á afþreyingu fyrir ferðamenn sem innifelur rútuferð, gistingu, veitingar, skoðunarferðir, 
sportveiði, sýningar, jeppaferðir og hópefli af ýmsum toga eða ekki þá fyrst verður kerfið 
einfaldað.

Samtökin leggja til eftirfarandi tillögur til einföldunar virðisaukaskattskerfisins sem leiða til 
bættra skattskila og aukinna skatttekna

• Gildistöku breytinga sem boðaðar eru verði frestað þar til 1. janúar 2016 og löggjöf um 
virðisaukaskatt með tilliti til ferðaþjónustu verði endurskoðuð nú í  vetur. Á þetta við um 
fólksflutninga í  afþreyingaskyni, gististaði og veitingahús sem og alla aðra 
ferðaþjónustu. Markmiðið er að öllferðaþjónusta verði í  neðra þrepi virðisaukaskatts og 
að virðisaukaskattskil nái einnig til þeirra sem leigja fasteignir í  atvinnuskyni. Með þ v í 
er tryggt að ferðaþjónustan verði skilvirkari með tilliti til skattskyldu í  virðisaukaskatti 
og stórauki þannig skatttekjur.

• Virðisaukaskattur á áfengi verði í  lægra þrepi og áfengisgjald hækkað til samræmis. 
Aðgerðin mun auka skattskil vegna sölu á áfengi verulega og einfalda mjög 
virðisaukaskattsumhverfi veitingastaða.

• Skýrt verði með hvaða hætti fyrirtæki sem fara inn í  virðisaukaskattsumhverfið hafi 
afturvirka heimild til innskatts vegna öflunar lausafjármuna en reglugerð nr. 192/1993 
er ekki nógu skýr hvað þetta varðar.

• Samtökin leggja einnig til að núverandi endurgreiðslur á vsk. vegna kaupa á 
hópbifreiðum verði framlengdar um eitt ár til samræmis við gildistökuna.

Eftirfarandi ástæður liggja til grundvallar tillögu Samtaka ferðaþjónustunnar um frestun gildistöku 
og heildarendurskoðun á virðisaukaskattsumhverfi ferðaþjónustu en nánar er fjallað um þær í 
greinargerð

Fyrirvari of stuttur
Ferðaþjónustufyrirtæki gera sölusamninga með löngum fyrirvara, oft á tíðum meira en ár fram  
í  tímann. Þegar breyting á vsk. lögum var gerð haustið 1992 var kveðið á um að þeir þættir sem 
snúa að ferðaþjónustu tækju gildi 1. janúar 1994 eða ári síðar.

Takmörkuð breikkun skattstofna viðheldur flækjustigi.
SAF telja að markmið um breikkun skattstofns náist best með þ v í að öll ferðaþjónusta og 
samgöngur sem tengjast ferðaþjónustu, að undaskildu millilandaflugi verði í  neðra þrepi 
virðisaukaskatts. Með enn frekari breikkun skattstofns aukast tekjur ríkissjóðs og þ v í mögulegt 
að takmarka hækkun neðra þreps. Samtökin benda á að lækkun vsk. á áfengi og hækkun 
áfengisgjalds eykur einnig tekjur ríkissjóðs.



Nauðsynlegar aðgerðir gegn óskráðri starfsemi
SAF telja að leiga á fasteignum í  atvinnuskyni þurfi að verða virðisaukaskattsskyld til að lögin 
um virðisaukastatt verði virk ásamt þ v í að eftirlit með óskráðri starfsemi verði eflt. Einnig 
leggja samtökin til að skilgreining á skammtímaleigu og langtímaleigu verði samræmd í  öllum 
lögum og reglum.

Skráning erlendra aðila sem starfa og/eða veita þjónustu hér á landi
Samtökin gera kröfu um að erlend fyrirtæki sem stunda ferðaþjónustu hér á landi verði 
virðisaukaskattsskyld enda er það í  samræmi við núverandi löggjöf Einnig þ a rf að skoða 
tollalöggjöf með tilliti til skemmtiferðaskipa.

Miðað við núverandi tillögur fjárlagafrumvarps virðist vera að eingöngu hluti ferðaþjónustunnar, 
verði virðisaukaskattsskyldur og eftir stendur að lagaákvæðin eru áfram óljós með háu flækjustigi. 
Frestun á gildistöku til 2016 og endurskoðun löggjafarinnar með tilliti til ferðaþjónustu mun 
tryggja að skattskil greinarinnar verði betri og skatttekjur ríkissjóðs aukast verulega .

Virðingarfyllst

F.h. Samtaka ferðaþjónustunnar

Helga Árnadóttir, framkvæmdastjóri



Greinargerð um tillögur Samtaka ferðabjónustunnar

Þegar fjallað er um einföldun á skattumhverfi ferðaþjónustunnar hefur fyrst og fremst verið vísað til 
laga um virðisaukaskatt. Lög um virðisaukaskatt voru samþykkt á Alþingi 1988 en eru að stofni til 
mun eldri eða allt frá áttunda áratug síðustu aldar þegar fyrstu frumvarpsdrögin litu dagsins ljós og 
voru þá byggð á dönsku virðisaukaskattslöggjöfinni eins og hún var á þeim tíma. Síðan þá hefur margt 
breyst og lögin fyrir löngu orðin gömul og úrelt og ekki í samræmi við núverandi viðskiptaumhverfi. 
Það má glöggt sjá á greinum tengdum ferðaþjónustunni þar sem mikil aukning hefur orðið á alls konar 
afþreyingu fyrir ferðamenn og nýjar tegundir þjónustu orðið til á síðustu árum.

Í greinargerð með nýju frumvarpi til breytinga á löggjöfinni er einmitt bent á það að núverandi 
skattframkvæmd á sviði virðisaukaskatts byggi að miklu leyti á túlkunum skattyfirvalda og á það ekki 
síst við um ferðaþjónustuna. Skattumhverfi ferðaþjónustunnar er því margbreytilegt og flækjustigið á 
köflum gríðarlegt. Reynsla okkar sýnir að þessu til viðbótar ríkir mikil vanþekking um skattskyldu til 
virðisaukaskatts í greininni sem leiðir enn frekar til svartrar starfsemi og undanskoti frá skatti. Það er 
ekki síst vegna þess að það er mjög misjafnt hvort ýmis afþreying er talin virðisaukaskattsskyld eða 
ekki. Í sumum tilvikum kann sama þjónusta að vera ýmist virðisaukaskattsskyld eða ekki, t.d. 
gæsaveiði, stangveiði, skoðunarferðir, aðgangur að sýningum og söfnum, hestaferðir og vélsleðaferðir, 
sjá nánar í viðauka um áhrif boðaðra breytinga á ferðaþjónustu.

Fram til þessa hafa reglur um skattskyldu í ferðaþjónustu verið leiddar af ákvæðum um undanþegna 
starfsemi eins og um fólksflutninga, fasteignaleigu, íþróttastarfsemi og aðgang að söfnum auk þess 
sem milliganga ferðaskrifstofa hefur verið undanþegin virðisaukaskatti. Til þess að útvíkka skattskyldu 
til virðisaukaskatts þarf því að horfa til þessarar atvinnugreinar í heild sinni því annars verður þetta 
áfram sú atvinnugrein þar sem eitt mesta flækjustigið ríkir vegna virðisaukaskatts sem veldur því að 
svört starfsemi þrífst betur og ríkissjóður verður af skatttekjum.

Með því að atvinnugreinin verði í heild sinni virðisaukaskattsskyld í sama þrepi, hvort sem boðið er 
upp á afþreyingu fyrir ferðamenn sem innifelur rútuferð, gistingu, veitingar, skoðunarferðir, sportveiði, 
sýningar, jeppaferðir og hópefli af ýmsum toga eða ekki þá fyrst verður kerfið einfaldað. Miðað við 
núverandi tillögur virðist vera að eingöngu hluti ferðaþjónustunnar, þótt veigamikill sé, verði 
virðisaukaskattsskyldur og eftir stendur að lagaákvæðin eru áfram óljós og fyrirséð að flækjustigið 
verði áfram hátt. Með því að endurskoða löggjöfin í heild og gefa sér tíma í vetur til þess og gildistöku 
breytinga frestað þar til 2016 eru meiri líkur á að ferðaþjónustan verði skilvirkari með tilliti til 
skattskyldu í virðisaukaskatti.

Hér á eftir nánar gert grein fyirr þeim ástæðum sem liggja til grundvallar tillögu Samtaka 
ferðaþjónustunnar um heildarendurskoðun virðisaukaskattslaga og frestun gildistöku.

Fyrirvari of stuttur

Ferðaþjónustufyrirtæki gera sölusamninga með löngum fyrirvara, oft á tíðum meira en ár fram  
í  tímann. Þegar breyting á vsk. lögum var gerð haustið 1992 var kveðið á um að þeir þættir sem 
snúa að ferðaþjónustu tækju gildi 1. janúar 1994 eða ári síðar

Samtök ferðaþjónustunnar telja að sú hækkun á virðisaukaskatti sem boðuð er sé með allt of stuttum 
fyrirvara og fara fram á að gildistaka verði 1. janúar 2016. Ferðaþjónusta gerir stóran hluta sinna 
viðskipta ár fram í tímann og í mörgum tilfellum með enn lengri fresti. Í breytingum á vsk. sem 
boðaðar voru árið 1992 var beðið með gildistöku þeirra þriggja þátta sem sneru að ferðaþjónustu þ.e. 
milliganga um ferðaþjónustu, fólksflutningar og gistiþjónusta, til 1. janúar 1994. Fallið var síðar frá 
ákvæðinu um milligöngu um ferðaþjónustu og fólksflutninga.



Takmörkuð breikkun skattstofna viðheldur flækjustigi.

SAF telja að markmið um breikkun skattstofns náist best með þ v í að öll ferðaþjónusta og 
samgöngur sem tengjast ferðaþjónustu, að undaskildu millilandaflugi verði í  neðra þrepi 
virðisaukaskatts. Með enn frekari breikkun skattstofns aukast tekjur ríkissjóðs og þ v í mögulegt 
að takmarka hækkun neðra þreps. Samtökin benda á að lækkun vsk. á áfengi og hækkun 
áfengisgjalds eykur einnig tekjur ríkissjóðs.

Margskonar hópferðir með leiðsögn/skoðunarferðir sem ekki innifela í sér fólksflutninga eru áfram 
undanþegnir skattskyldu. Undir þetta fellur t.d. alls konar menningartengd ferðaþjónusta, aðgangur að 
stöðum sem teljast falla undir safnaundanþáguna eða íþróttastarfssemi og heilsulindir. Einnig verður 
útleiga á vélsleðum og hestum án leiðsagnar þá skattskyld í hærra þrepinu og flækjustigið eykst enn 
frekar í ferðaþjónustunni í stað þess að vera einfaldara.

Til þess að koma í veg fyrir aukið flækjustig þarf í fyrsta lagi að skilgreina alla fólksflutninga sem 
virðisaukaskattsskylda og í öðru lagi að fella alla ferðaþjónustu undir lægra skattþrep virðisaukaskatts. 
Ekki sé gerður greinarmunur á vélsleðaferð með eða án leiðsagnar, veiði í ám og vötnum eða skotveiði 
á túnum með og án magnkvóta, aðgangi að heilsulind til að skoða hana eða aðgangi til þess að fara 
ofan í að baða sig, ferð á bát til að skoða hvali eða rölta um Þingholtin að skoða hús og menningu. Í 
dag er þetta sitt á hvað með vsk. og án og eftir fyrirhugaðar breytingar yrði þetta áfram með vsk. eða 
án nema að vskþrepin eru orðin tvö. Við þetta má bæta að skoða þarf vel safnaundanþáguna upp á nýtt 
þar sem ýmislegt sem boðið er upp á er á mörkum þess að vera safn eða aðgangur að náttúruperlu sem 
skv. skilgreiningu RSK er með vsk.

Í skýrslu um undanskot í ferðaþjónustu kom í ljós að virðisaukaskatti er ekki skilað til samræmis við 
selt áfengi. Samtökin telja að með lækkun vsk. á áfengi og hækkun áfengisgjalds megi auka tekjur 
ríkissjóðs umtalsvert. Með því að breikka skattstofninn frá því sem nú er boðað og ráðast í aðgerðir 
gegn óskráðri starfsemi má leiða líkum að því að tekjur ríkisins aukist um að minnsta kosti einn 
milljarð og gefur það tækifæri til minni hækkunar á neðra þrepi.

Nauðsynlegar aðgerðir gegn óskráðri starfsemi

SAF telja að leiga á fasteignum í  atvinnuskyni þurfi að verða virðisaukaskattsskyld til að lögin 
um virðisaukastatt verði virk ásamt þ v í að eftirlit með óskráðri starfsemi verði eflt. Einnig 
leggja samtökin til að skilgreining á skammtímaleigu og langtímaleigu verði samræmd í  öllum 
lögum og reglum.

Undanfarin ár hafa Samtök ferðaþjónustunnar bent ítrekað á þann markað sem þrífst í skjóli óskráðrar 
starfsemi og er að miklu leyti ekki að skila sköttum og skyldum til samfélagsins. Þetta á við um alla 
atvinnustarfsemi en í ferðaþjónustu snýst þetta mest um íbúðir og herbergi sem ekki hafa tilskilin leyfi 
og boðin eru ferðamönnum til skammtímaleigu en einnig eru aðrar greinar ferðaþjónustu að kljást við 
vandamálið.

Til að bregðast við vandanum er nauðsynlegt að öll atvinnustarfsemi og útleiga á fasteignum í 
atvinnuskyni sé virðisaukaskattsskyld frá fyrstu krónu. Einnig verður skilgreining á skammtímaleigu 
að vera samræmd í opinberri stjórnsýslu þannig að ekki fari á milli mála að langtímaleiga sem 
undanþiggur starfsemina virðisaukaskatti eða rekstrarleyfum miðist við að minnsta kosti þrjá mánuði 
en ekki sitt á hvað mánuð eða 8 daga. Að auki þarf eftirlit með óskráðri starfsemi að vera virkt og 
afleiðingar við að reka slíka starfsemi þurfa að vera öflugar og ótvíræðar.



Skráning erlendra aðila sem starfa og/eða veita þjónustu hér á landi

Samtökin gera kröfu um að erlend fyrirtæki sem stunda ferðaþjónustu hér á landi verði 
virðisaukaskattsskyld enda er það í  samræmi við núverandi löggjöf. Einnig þ a rf að skoða 
tollalöggjöf með tilliti til skemmtiferðaskipa.

Starfsemi erlendra ferðaþjónustuaðila hér á landi er að mestu í formi þjónustu sem seld er á erlendum 
vettvangi en er veitt og nýtt hér á landi. Í fyrsta lagi er um að ræða skráðan ferðaskrifstofurekstur þar 
sem virðisauki af aðkeyptri þjónustu verður eftir hér á landi en framlegðin á sér stað í heimalandi 
ferðaskrifstofunnar. Sama á við um íslenskar ferðaskrifstofur sem starfa á erlendum vettvangi sbr. 
borgarferðir, sólarlandaferðir o.fl. þar sem framlegðin sem verður til hér á landi er ekki skattlögð í 
öðru landi. Í öðru lagi er um að ræða aukinn rekstur hópbifreiða sem starfa hér á landi og eru að vinna 
í samkeppni við hópbifreiðar sem munu greiða vsk. af sinni starfsemi miðað við boðaðar breytingar.

Nauðsynlegt er að erlend hópbifreiðafyrirtæki sem aka um vegi Íslands geri skil á virðisaukaskatti, 
annað hvort með því að vera skráð hér á landi eða greiða kílómetragjald pr. farþega en báðir þessir 
þættir eiga sér fordæmi í Evrópu. Starfsemi erlendra bílaleiga hefur einnig aukist hér á landi þar sem 
bílar á erlendum númerum koma til landsins að vori og eru í rekstri yfir sumarið. Nauðsynlegt er að 
slík starfsemi verði skráð og greiði vsk. eins og aðrar bílaleigur sem skráðar eru hér á landi gera nú 
þegar. Þriðji þátturinn sem um ræðir er þjónusta hvers konar bókunarvéla en bera má þær saman við 
rekstur ferðaskrifstofu þar sem virðisaukinn af seldri þjónustu verður eftir í því landi sem 
þjónustunnar er neytt og þóknunin verður eftir í heimalandi bókunarsíðunnar.

Samtökin telja að markmiðum um einföldun og betri skattskil sé best náð með því að innlendar sem 
erlendum bókunarsíðum verði gert skylt til að upplýsa um sölu hér á landi þannig að hægt verði að 
bæta eftirlit. Hægt væri að horfa til þeirra reglna sem gilda hér á landi um virðisaukaskatt af aðkeyptri 
þjónustu hér á landi, sbr. 35. gr. vskl en að upplýsinga- og skilaskyldan sé hin sama burtséð frá því 
hvort kaupandi þjónustunnar sé í virðisaukaskattsskyldri starfsemi eða ekki.



Viðauki I

Áhrif boðaðra virðisaukaskattsbreytinga á einstaka greinar ferðaþjónustu

Dæmi um skattskyldu til virðisaukaskatts á grundvelli laga nr. 50/1988 og áhrif tillagna 
fjármálaráðherra til breytinga á lögum um virðisaukaskatts:

Afþreyingafyrirtæki
Fyrirtæki í afþreyingu eru að starfa á mörgum mismunandi sviðum og rekstrarumhverfi en eiga það þó 
sameiginlegt að selja sína þjónustu með löngum fyrirvara. Misjafnt er hve hátt hlufall aðfanga ber 
virðisaukaskatt og leggst því 12% vsk. með ólíkum hætti á sölu fyrirtækjanna.
Hér á eftir eru nokkur dæmi um áhrif vsk breytinga á mismunandi tegundir afþreyingar

• Stangveiði í ám og vötnum er almennt undanþegin á grundvelli 8. tl. 3. mgr. 2. gr. um 
fasteignaleigu. Sé hins vegar magnkvóti settur á leyfða veiði telur RSK að um vörusölu sé að 
ræða, í 7% skattþrepi. Ekki liggur fyrir álit um skattskyldu vegna „veiða/sleppa“ en leiddar 
líkur að þvi að það yrði undanþegið á grundvelli sama ákvæðis eða jafnvel 5. tl. um 
íþróttastarfsemi. Engin áhrif eru af núverandi tillögum nema hvað varðar skattþrep „vörunnar“ 
sem færi í 12%.

• Skotveiði. Útleiga á höfum til veiðimanna telst vera undanþegin VSK á grundvelli 8. tl. 3. mgr. 
2. gr. sé hins vegar settur magnkvóti á leyfða veiði gildir það sama og um stangveiðina.

• Hestasýningar eru almennt undanþegnar á grundvelli 5. tl. 3. mgr. 2. gr. þar sem þær falla 
undir skilgreiningu RSK á íþróttastarfsemi. Engin breyting yrði ef núverandi tillögur eru 
samþykktar.

• Vélsleðaferðir eru undanþegnar á grundvelli 6. tl. 3. mgr. 2. gr. ef um er að ræða skipulagða 
hópferð undir leiðsögn fararstjóra. Séu vélsleðar leigðir án leiðsagnar er hins vegar um 
lausafjárleigu að ræða sem fellur undir hærra skattþrepið, 25,5%. Áhrifin af samþykkt 
frumvarpsins yrðpu þau að almennt yrðu þessar ferðir með leiðsögn skattskyldar í lægra 
þrepinu en leigan ein og sér í því hærra.

• Hestaferðir eru undanþegnar á grundvelli 6. tl. 3. mgr. 2. gr. ef um er að ræða skipulagða 
hópferð undir leiðsögn fararstjóra. Séu hestar leigðir án leiðsagnar er hins vegar um 
lausafjárleigu að ræða sem fellur undir hærra skattþrepið, 25,5%. Áhrifin af samþykkt 
frumvarpsins yrðpu þau að almennt yrðu þessar ferðir með leiðsögn skattskyldar í lægra 
þrepinu en leigan ein og sér í því hærra.

• Aðgangur að söfnum er almennt undanþeginn virðisaukaskatti en RSK hefur á undanförnum 
25 árum alloft þurft að gefa álit sitt á því hvort aðgangur að hinum ýmsu sýningum falli þar 
undir. Túlkun skattyfirvalda hefur verið frekar víð þegar kemur að þessari undanþágu á 
grundvelli orðalags ákvæðisins um að „önnur hliðstæð menningarstarfsemi“ sé undanþegin. 
Ýmsar farandsýningar sem hafa haft yfirbragð minjasafns, náttúrugripasafns eða sögusafns 
hafa þ.a.l. verið taldar undanþegnar VSK en aðrar verið skilgreindar sem skattskyldar. Í nýlegu 
áliti RSK frá því í vor var talið að aðgangur að nátturuperlum eða landssvæðum sé 
virðisaukaskattsskyldur. Stundum er skilsmunur safns og náttúruperlu óljós eins og sjá má af 
ýmsum tegundum afþreyingar sem boðið er upp á í ferðaþjónustunni, t.d. íssgöng í Langjökli 
eða aðgangur að sérstöku landsvæði með upplýsingum á sviði jarðfræði og náttúrufræði, 
leiðsögn um gamla bóndabæi og sýning heimafólks á gömlum búskaparháttum. Í mörgum 
tilvikum er ekki um raunverulegt safn að ræða og spurning hvort túlkun skattyfirvalda sé of 
víðtæk eða hvort þrengja þurfi safnaundanþáguna. Núverandi tillögur hafa lítil áhrif hér nema 
verið sé að selja saman í pakka flutning á ákveðið svæði og aðgang að viðkomandi 
safni/landsvæði/sýningu.

• Skoðunarferðir eru skattskyldar ef ekki felst í þeim fólksflutningar sbr. 6. tl. 3. mgr. 2. gr., 
þ.e. skoðunarferð með rútu er undanþegin virðisaukaskatti. En ýmsar skoðunarferðir þar sem 
leiðsögumaður fylgir gangandi hópi fólks um landssvæði, borgarhluta eða byggingar, jafnvel 
kirkjugarða eða aðra einhverja sögustaði sem ekki teljast söfn og tekur gjald fyrir eru ekki 
undanþegnar virðiaukaskatti. Núverandi tillögur hafa lítil áhrif hér nema verið sé að selja 
saman í pakka flutning á ákveðið svæði og skoðunarferð í kjölfarið



Bílaleigur
Bíaleigur eru nú þegar í efra þrepi vsk. og hafa breytingarnar því ekki áhrif á rekstrarumhverfi þeirra 
nema að þvi leyti að efra þrep lækkar. Vörugjaldalækkun hefur óveruleg áhrif.

Ferðaskrifstofur
Ekki er gert ráð fyrir að breytingar verði á fyrirkomulagi ferðaskrifstofa og að þjónusta þeirra 
verið áfram undanskilin virðisaukaskatti. Þetta fyrirkomulag gengur upp há þeim ferðaskrifstofum 
sem eru sölu á utanlandsferðum þar sem aðföng bera að mestu ekki vsk. Hins vegar skekkir 
fyrirkomulagið samkeppnisumhverfi ferðaskrifstofa á innanlandsmarkaði þar sem aðföng hækka 
og ekki er hægt að nýta vsk. Nauðsynlegt er að ferðaskrifstofur verði skattskyldar til vsk í því 
þrepi sem varan er sem þær selja (þá almennt í lægra þrepi) og sala á ferðum til útlanda verði í 12. 
gr. (undanþegin velta, með innskattsrétti)

Flugfélög
Lagt er til að innanlandsflug verði virðisaukaskattsskylt í lægra þrepi. Skoða verður hvort frjáls 
skráning vegna fólksflutninga geti átt við um innanlandsflug eins og millilandaflug. Flug 
innanlands er nú í blandaðri starfsemi í virðisaukaskattskerfinu með eftirfarandi hætti:

• Fargjöld í innanlandsflugi eru án virðisaukaskatts þar sem fólksflutningar eru ekki í 
virðisaukaskattskerfinu. Í því felst að enginn innskattsfrádráttur er heimill af rekstrarkostnaði 
( 2 gr ) .

• Fraktflutningar eru virðisaukaskattsskyldir. Lagður er virðisaukaskattur á frakttekjur og fullur 
innskattsfrádráttur er af rekstrarkostnaði sem tengist fraktflutningum.

• Millilandaflug er í virðisaukaskattsumhverfi. Ekki er lagður útskattur á tekjur en fullur 
innskattsréttur er vegna rekstrarkostnaðar (12. gr.).

Gististaðir
Giststaðir eru nú þegar í lægra þrepi virðisaukaskattsumhverfis. Gististaðir gera með sama hætti og 
afþreyingafyrirtæki samninga um sölu með mjög löngum fyrirvara og er því ljóst að tímasetning á 
hækkun úr 7% í 12% kemur sér mjög illa og lendir á rekstraraðilum að miklu leyti sem ekki 
samræmist hugmyndum um að virðisaukaskattur sé neytendaskattur.

Hópbifreiðar
Útreikningar sýna að við 7 - 8% skatthlutfall væri útskattur af tekjum því sem næst sá sami og 
innskattur af rekstrarkostnaði og fjárfestingum.

Hópferðafyrirtæki hafa fengið 2/3 hluta virðisaukaskatts af innflutningi á hópferðabílum 
endurgreiddan þrátt fyrir að vera ekki í virðisaukaskattskerfinu. Slík undanþága verður óþörf þegar 
breytingarnar taka gildi en nauðsynlegt er að viðhalda henni fram að því til að endurnýjun flotans 
haldist í þeim takti sem verið hefur undanfarið.

Veitingastaðir
Veitingastaðir eru eins og gististaðir nú þegar í lægra þrepi virðisaukaskattsumhverfis. Veitingastaðir 
gera talsvert af samningum um sölu með mjög löngum fyrirvara og er því ljóst að tímasetning á 
hækkun úr 7% í 12% kemur sér illa og lendir á rekstraraðilum sem ekki samræmist hugmyndum um að 
virðisaukaskattur sé neytendaskattur


