
Tillögur að breytingum á frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 50/1988, um
virðisaukakskatt o.fl. -  2. mál. 

I. Breikkun skattstofns -  ferðaþjónunsta o.fl. 

Breytingar á ákvæðum 3. mgr. 2. gr. laga nr. 50/1988.

Í 3. mgr. 2. gr. er kveðið á um að tiltekin vinna og þjónusta sé undanþegin virðisaukaskatti. Um er að 
ræða tæmandi upptalningu í 14 töluliðum á vinnu og þjónustu sem haldið er utan skattskyldusviðs 
virðisaukaskatts. Í undanþágunni felst að ekki bera að innheimta virðisaukaskatt af veittri þjónustu. 
Undanþágan nær hins vegar ekki til aðfanga að starfseminni.

1. töluliður

Ákvæðið hljóðar nú:

Þjónusta sjúkrahúsa, fæðingarstofnana, heilsuhæla og annarra hliðstæðra stofnana, svo og lækningar, 
tannlækningar og önnur eiginleg heilbrigðisþjónusta.

Lagt er til að ákvæðið hljóði:

Þjónusta sjúkrahúsa, fæðingarstofnana, heilsuhæla og annarra hliðstæðra stofnana, svo og lækningar, 
tannlækningar, önnur eiginleg heilbrigðisþjónusta og sjúkraflutningar.

Skýringar:

Sjúkraflutningar eru undanþegnir virðisaukaskatti og hefur sú undanþága byggst á almennri 
undanþágu fólksflutninga. Lagt er til að fólksflutningar verði almennt gerðir virðisaukaskattsskyldir, 
en ástæða er þó til að halda sjúkraflutningum utan skattskyldunnar. Sú undanþága á betur heima með 
undanþágu annarrar heilbrigðisþjónustu, enda eru sjúkraflutningar skilgreindir sem 
heilbrigðisþjónusta í 4. gr. laga nr. 40/207, um heilbrigðisþjónustu.

4. töluliður

Ákvæðið hljóðar nú:

Starfsemi safna, svo sem bókasafna, listasafna og náttúrugripasafna, og hliðstæð menningarstarfsemi. 
Sama gildir um aðgangseyri að tónleikum, listdanssýningum, leiksýningum og leikhúsum, enda 
tengist samkomur þessar ekki á neinn hátt öðru samkomuhaldi eða veitingastarfsemi.

Lagt er til að ákvæðið hljóði:

Starfsemi bókasafna sbr. bókasafnalög. Starfsemi höfuðsafna og viðurkenndra safna sbr. 
safnalög. Aðgangseyrir að tónleikum, listdanssýningum, leiksýningum og leikhúsum, enda tengist 
samkomur þessar ekki á neinn hátt öðru samkomuhaldi eða veitingastarfsemi.

Skýringar:

Í gildi eru heildstæð safnalög nr. 141/2011 sem taka til hvers konar safna um varðveislu menningar- 
og náttúruarfs Íslands annarra en bóka- og skjalasafna. Um bókasöfn gilda sérstök lög, nr. 150/2012. Í 
safnalögum er að finna skilgreiningu á söfnum. Greinast þau annars vegar í höfuðsöfn og hins vegar 
viðurkennd söfn, þ.m.t. ábyrgðarsöfn. Höfuðsöfnin eru þrjú, Listasafn Íslands, Náttúruminjasafn



Íslands og Þjóðminjasafn Íslands. Eru þau miðstöðvar safnastarfsemi hvert á sínu sviði. Í safnalögum 
eru tiltekin viss skilyrði þess að safn öðlist viðurkenningu sem slíkt. Viðurkennt safn hefur tiltekið 
starfssvið eða starfssvæði. Viðurkennd söfn geta notið stofnstyrkja úr ríkissjóði. Viðurkennd söfn sem 
ekki eru í eigu ríkisins geta notið rekstrarstyrkja úr safnasjóði. Ráðherra veitir safni viðurkenningu að 
fenginni tillögu safnaráðs. Í bókasafnalögum er hugtakið bókasafn skýrt afmarkað. Til bókasafna 
teljast Landsbókasafn Íslands -  Háskólabókasafn, Hljóðbókasafn Íslands, háskólabókasöfn, 
almenningsbókasöfn, bókasöfn framhalds- og grunnskóla, sérfræðisöfn og bókasöfn í stofnunum sem 
reknar eru af ríki eða sveitarfélögum.

Með tillögunni er lagt til að undanþágan verði afmörkuð með skýrari hætti en nú er í lögum um 
virðisaukaskatt. Með tillögunni er einnig lagt til að starfsemi, safna, safnavísa, setra, sýninga og 
svæða sem ekki teljast höfuðsöfn eða viðurkennd söfn skv. safnalögum eða bókasöfn skv. 
bókasafnslögum, falli undir skattskyldusvið laga um virðisaukaskatt. Menningararfur Íslendinga felst í 
mörgu öðru en bókum, listmunum og náttúrugripum, en söfn um þá muni eru sérstaklega tilgreind 
sem undanþegin starfsemi í gildandi ákvæði virðisaukaskattslaganna. Söfn um annars konar 
menningararf geta fallið undir orðin hliðstæð menningarstarfsemi í gildandi ákvæði, en slíkt er háð 
mati skattyfirvalda hveiju sinni á því hvað sé hliðstætt við þau söfn sem tilgreind eru í ákvæðinu. Frá 
því gildandi ákvæði var sett hafa verið sett upp ýmis konar setur, stofur, sýningar o.fl. er hafa með 
höndum starfsemi sem í misríkum mæli má jafna til safnastarfsemi. Breyting sú sem lögð er til miðar 
að því að eyða óvissu um gildissvið ákvæðisins, með því að vísa til löggjafar um safnastarfsemi og 
þeirra skilgreininga og afmarkana sem þar er að finna, þ.m.t afmörkunar á þeirri heimilu gjaldtöku 
safna sem undanþáguákvæðinu er ætlað að ná til.

5. töluliður

Lagaákvæðið hljóðar nú:

Íþróttastarfsemi, svo og leiga á aðstöðu til íþróttastarfsemi, aðgangseyrir að sundstöðum, skíðalyftum, 
íþróttamótum, íþróttasýningum og heilsuræktarstofum.

Lagt er til að ákvæðið hljóði:

Íþróttastarfsemi. Aðgangseyrir að íþróttamótum, íþróttakappleikjum og íþróttasýningum. Jafnframt 
aðgangseyrir og aðrar greiðslur fyrir afnot af íþróttamannvirkjum og íþróttabúnaði þeirra, svo sem 
íþróttasölum, íþróttavöllum, sundlaugum og skíðalyftum. Ennfremur aðgangseyrir að 
líkamsræktarstöðvum.

Skýringar:

Tillagan miðar að því að afmarka með skýrari hætti en nú er þá starfsemi sem undanþágunni er ætlað 
að ná til. Undanþáguna má flokka í fernt. Í fyrsta lagi tekur hún til skipulagðrar íþróttastarfsemi. Í 
öðru lagi tekur hún til aðgangs að íþróttaviðburðum. Í þriðja lagi tekur hún til aðstöðu til 
almenningsíþrótta og í fjórða lagi til líkamsræktar.

Hér eftir sem hingað til er undanþágunni ætlað að ná til hvers konar líkamlegrar þjálfunar sem stefnir 
að því að auka líkamlegt og andlegt atgervi, heilbrigði og hreysti, sbr. skilgreiningu íþrótta í 
íþróttalögum nr. 64/1998. Undanþágan tekur til hverrar þeirrar íþróttar sem stunduð er innan vébanda 
Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands og Ungmennafélags Íslands, en er þó ekki bundin við að 
íþróttin sé stunduð á vegum þeirra samtaka. Undanþágan tekur jafnframt til starfsemi innan 
Skáksambands Íslands og Bridgesambands Íslands. Undanþágan tekur bæði til æfinga- og 
keppnisgjalda íþróttaiðkenda og aðgangseyris áhorfenda að íþróttamótum, -kappleikjum og -  
sýningum.

Undanþágunni er ætlað að ná til aðgangseyris og annarra greiðslna fyrir aðstöðu og búnað til 
íþróttaiðkunar í íþróttamannvirkjum. Markmið með breyttu orðalagi ákvæðisins er að greina skýrar en



nú er á milli íþróttaaðstöðu í íþróttamannvirkjum, svo sem sundlaugum, íþróttahúsum og 
íþróttavöllum, annars vegar, og afþreyingaraðstöðu í leikjasölum og böðunaraðstöðu á baðstöðum og 
heilsulindum hins vegar. Í breytingartillögunni felst því m.a. að aðgangur að afþreyingu í ýmiskonar 
leikjasölum verður virðisaukaskattsskyldur og sama gildir um aðgang að baðaðstöðu, annars staðar en 
í hefðbundnum íþróttamannvirkjum, sundlaugum eða líkamsræktarstöðvum. Aðgreining 
íþróttamannvirkja frá mannvirkjum til annars konar nota er gagnvart ákvæði þessu með sama hætti og 
aðgreining við lögboðna skráningu og mat fasteigna og við ákvörðun fasteignaskatts.

6. töluliður

Lagaákvæðið hljóðar nú:

Fólksflutningar. Flutningur á ökutækjum með ferjum, sem eru í beinum tengslum við fólksflutninga, 
telst til fólksflutninga samkvæmt þessum staflið.

Í fyrirliggjandi frumvarpi er lagt til orðalagið:

Fólksflutningar. Flutningur á ökutækjum með ferjum, sem eru í beinum tengslum við fólksflutninga, 
telst til fólksflutninga samkvæmt þessum staflið. Undanþágan nær ekki til fólksflutninga í 
afþreyingarskyni.

Lagt er til að ákvæðið hljóði:

Almenningssamgöngur þ.e. fastar ferðir á ákveðinni leið innanlands samkvæmt fyrirfram birtri 
áætlun, jafnt á landi, í lofti og á legi. Undanþágan nær einnig til skipulagðrar ferðaþjónustu fatlaðs 
fólks og skipulagðs flutnings skólabarna. Sama gildir um akstur leigubifreiða. Að því leyti sem 
fólksflutningar eru undanþegnir samkvæmt ákvæði þessu nær undanþágan til farangurs farþega og 
flutnings ökutækja sem er í beinum tengslum við flutning farþega.

Skýringar:

Hér er lagt til að undanþágan taki eftirleiðis aðeins til almenningssamgangna, ferðaþjónustu fatlaðs 
fólks og skólaaksturs barna. Aðkoma hins opinbera með einum eða öðrum hætti markar sérstöðu 
þeirra fólksflutninga sem lagt er til að eftirleiðis verði undanþegnir virðisaukaskatti. Í framkvæmd 
myndi túlkun á hugtakinu almenningssamgöngur taka mið af þeim lögum sem um þær gilda á 
hverjum tíma Hugtakið almenningssamgöngur er í tillögunni skilgreint með sambærilegum hætti og í 
lögum nr. 73/2001, um fólksflutninga og farmflutninga á landi. Ákvæði þeirra laga afmarka jafnframt 
skólaakstur barna. Ferðaþjónusta fatlaðs fólks afmarkast af ákvæðum laga nr. 59/1992, um málefni 
fatlaðs fólks.

Í skattframkvæmd hefur verið litið svo á að hugtakið fólksflutningar nái til farangurs sem farþegar 
hafa með sér. Lagt er til að sú framkvæmd verði fest í sessi með beinu ákvæði þar um. Til farangurs í 
þessu sambandi teljast m.a. reiðhjól og hjólastólar.

Til almenningssamgangna telst feijuflutningur á fólki og bifreiðum yfir sund og firði enda komi feijan 
í stað vegasambands um stofnveg eða tengiveg, sbr. 22. gr. vegalaga nr. 80/2007. Lagt er til að slíkur 
flutningur á ökutækjum verði undanþeginn virðisaukaskatti hér eftir sem hingað til.

Með breytingartillögunni er gengið lengra en gert er í a lið 1. gr. frumvarpsins þar sem hvers kyns 
ferðir með hópferðabifreiðum, sem ekki flokkast sem almenningssamgöngur, ferðaþjónusta fatlaðra 
eða flutningur skólabarna munu einnig falla undir skattskyldusviðið. Orðalag breytingartillögunnar 
gerir ráð fyrir því, eins og frumvarpið, að hvers konar flutningur fólks í afþreyingarskyni, svo sem 
hestaferðir, snjósleðaferðir, fjórhjólaferðir, hvalaskoðunarferðir og útsýnisferðir verði 
virðisaukaskattsskyldar.



13. töluliður

Lagaákvæðið hljóðar nú:

Þjónusta ferðaskrifstofa.

Lagt er til að ákvæðið verði fellt brott og þjónusta ferðaskrifstofa þannig felld undir skattskyldusvið 
virðisaukaskatts.

Skýringar:

Í athugasemdum við frumvarp það er varð að lögum nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, segir um þetta 
ákvæði:
„Starfsemi ferðaskrifstofa er þjónusta sem veitt er bæði innanlands og erlendis og er þess vegna 
undanþegin a f  tœknilegum ástæðum aðallega. Hér er eingöngu verið að undanþiggja þá starfsemi 
ferðaskrifstofa sem felst í milligöngu um ferðaþjónustu en ekki aðra starfsemi sem ferðaskrifstofur 
kunna að hafa með höndum.“

Lagt er til að undanþága þessi verði afnumin og þjónusta ferðaskrifstofa og ferðaskipuleggjenda þar 
með gerð virðisaukaskattskyld.

Lagt er til að „tæknilegum ástæðum“ gildandi undanþágu verði annars vegar mætt með því að fella 
þjónustu íslenskra ferðaskrifstofa og ferðaskipuleggjenda, sem nýtt er utan Íslands, undir undanþegna 
veltu skv. 1. tölul. 1. mgr. 12. gr. laganna og hins vegar með því að fella virðisaukaskattsskyldu á 
erlendar ferðaskrifstofur og ferðaskipuleggjendur af þeirri þjónustu sem nýtt er á Íslandi.

Breytingar á ákvæðum 11. gr.

Í 11. gr. er kveðið á um hvað telst til virðisaukaskattsskyldrar veltu þeirra sem stunda 
virðisaukaskattsskylda starfsemi.

Tillaga:

Lagt er til að við greinina verði bætt nýrri málsgrein svohljóðandi:

Til skattskyldrar veltu telst þjónusta ferðaskrifstofa, ferðaskipuleggjenda og ferðafélaga, jafnt 
innlendra sem erlendra, að því leyti sem hún varðar sölu á vöru eða þjónustu sem ferðamaður nýtir á 
Íslandi.

Skýring:

Ákvæði þessu er, ásamt tillögu til breytingar á 12. gr., ætlað að taka á tæknilegum ástæðum gildandi 
undanþágu ferðaskrifstofa. Með ákvæðinu er virðisaukaskattsskylda felld á ferðaskrifstofur og 
ferðaskipuleggjendur, jafnt erlendar sem innlendar, af þjónustu sem varðar kaup ferðamanns á vörum 
og þjónustu á Íslandi. Skattskyldan nær bæði til þjónustu ferðaskrifstofa og ferðaskipuleggjenda við 
milligöngu um viðskipti hér á landi og endursölu ferðaskrifstofu á vörum eða þjónustu hér á landi. 
Þjónusta ferðaskrifstofa og ferðaskipuleggjenda er leyfisbundin starfsemi, bundin ákveðnum 
skilyrðum, sbr. lög nr. 73/2005, um skipan ferðamála. Ferðamálastofa getur veitt einstökum íslenskum 
ferðafélögum undanþágu frá ákvæðum laganna. Ferðafélögin geta þá á grundvelli undanþágunnar, án 
starfsleyfis, haft með höndum starfsemi á starfssviði ferðaskrifstofa og ferðaskipuleggjenda. Lagt er 
til að virðisaukaskattsskyldan nái til þjónustu sem slík ferðafélög veita á starfssviði ferðaskrifstofa og 
ferðaskipuleggjenda. Hugtökin ferðaskrifstofa og ferðaskipuleggjandi eru skilgreind í lögum nr. 
73/2005.



Breytingar á ákvæðum 12. gr.

Í 12. gr. er kveðið á um að velta af tiltekinni sölu eða afhendingu vöru eða þjónustu teljist ekki til 
virðisaukaskattsskyldrar veltu, þrátt fyrir að starfsemin falli undir skattskyldusvið virðisaukaskatts. Í 
því felst að ekki ber að reikna eða innheimta virðisaukaskatt af veltunni, en innskattsréttur er þó til 
staðar eftir almennum reglum af aðföngum er söluna eða afhendinguna varðar.

1. töluliður

Lagaákvæðið hljóðar nú:

Vara sem seld er úr landi, svo og vinna og þjónusta sem veitt er erlendis. Fjarskiptaþjónusta telst ekki 
vera veitt erlendis ef kaupandi hefur annaðhvort búsetu eða starfsstöð hér á landi.

Lagt er til að ákvæðið hljóði:

Vara sem seld er úr landi, svo og vinna og þjónusta sem veitt er erlendis. Fjarskiptaþjónusta telst ekki 
vera veitt erlendis ef kaupandi hefur annaðhvort búsetu eða starfsstöð hér á landi. Þjónusta 
ferðaskrifstofa og ferðaskipuleggjenda telst veitt utan Íslands samkvæmt þessum tölulið, að því 
leyti sem hún varðar fólksflutninga milli landa og vöru eða þjónustu sem ferðamaður nýtir utan 
Íslands.

Skýring:

Ákvæði þessu er, ásamt tillögu til breytingar á 11. gr., ætlað að taka á tæknilegum ástæðum gildandi 
undanþágu ferðaskrifstofa. Í tillögunni er þjónusta ferðaskrifstofa, er varðar vörur eða þjónustu sem 
ferðamaður nýtir utan Íslands, skilgreind sem velta undanþegin virðisaukaskatti eins og útflutningur.

2. töluliður

Lagaákvæðið hljóðar nú:

Vöruflutningar milli landa og vöruflutningar innan lands þegar flutt er beint til eða frá landinu.

Lagt er til að ákvæðið hljóði:

Vöruflutningar og fólksflutningar milli landa og vöruflutningar innan lands þegar flutt er beint til eða 
frá landinu.

Skýringar:

Sú breyting sem hér er lögð til er í beinu samhengi við þá tillögu til breytinga á 6. tölul. 3. mgr. 2. gr. 
laganna að fella fólksflutninga almennt undir skattskyldusvið virðisaukaskatts. Breytingin mun í raun 
ekki hafa áhrif skattgreiðslur þeirra sem hafa með höndum fólksflutninga milli landa, því sömu 
skattalegri stöðu þeirra er nú náð með frjálsri skráningu á virðisaukaskattsskrá, sbr. reglugerð nr. 
63/1994.

Breytingar á ákvæðum 14. gr.

Í 14. gr. er kveðið á um skatthlutfall virðisaukaskatts. Í fyrri málsgrein greinarinnar er kveðið á um 
almennt hlutfall, sem nú er 25,5% en lagt er til að verði lækkað í 24% í fyrirliggjandi frumvarpi. 
Síðari málsgrein greinarinnar hefur að geyma tæmandi talningu þeirrar vöru og þjónustu sem fellur 
undir lægra skattþrep, sem nú er 7% en lagt er til að hækkað verði í 12% í fyrirliggjandi frumvarpi.



Tillaga:

Lagt er til að við að við 2. mgr. lagagreinarinnar verði aukið fjórum töluliðum svohljóðandi:

1.töluliður:

Fólksflutningar, sem ekki falla undir ákvæði 6. tölul. 3. mgr. 2. gr. Hér undir falla afnot af búnaði sem 
skipuleggjandi ferðar leggur farþegum til vegna ferðarinnar.

3. töluliður:

Þjónusta ferðaskrifstofa, ferðaskipuleggjenda og ferðafélaga við milligöngu um sölu eða afhendingu á 
þjónustu sem fellur undir aðra töluliði þessarar málsgreinar eða undir ákvæði 3. mgr. 2. gr.

13. töluliður:

Aðgangseyrir að söfnum, safnavísum, setrum,sýningum og svæðum er hafa með höndum safnatengda 
starfsemi sem fellur ekki undir ákvæði 4. tölul. 3. mgr. 2. gr.

14. töluliður:

Aðgangseyrir að baðhúsum, baðstöðum, gufubaðsstofum og heilsulindum sem ekki falla undir ákvæði 
5. tölul. 3. mgr. 2. gr.

Skýringar:

Breytingar þær sem lagðar eru til á ákvæðum 3. mgr. 2. gr. laganna hafa í för með sér að 
virðisaukaskattsskyld verður ýmis þjónusta sem hingað til hefur verið undanþegin. Óhjákvæmilegt er 
því að taka afstöðu til þess undir hvort skatthlutfall virðisaukaskatts sú þjónusta eigi að falla.

Fólksflutningar eru umfangsmikill þáttur í ferðaþjónustu og gjarnan samtvinnaður annarri starfsemi 
sem fellur undir lægra skattþrepið eins og gistiþjónusta og veitingastarfsemi, önnur en sala áfengis. 
Rök standa því til þess að fella fólksflutninga undir lægra þrepið í samræmingarskyni, auk þess að 
auðvelda skattframkvæmdina. Í skattframkvæmd liðinna ára hefur mótast nokkuð föst afmörkun 
hugtaksins fólksflutningar. Undir hugtakið hafa verið felldar ýmis konar skipulagðar hópferðir undir 
leiðsögn í afþreyingarskyni, svo sem hestaferðir, snjósleðaferðir, fjórhjólaferðir, hvalaskoðunarferðir, 
sjóstangaveiðiferðir og útsýnisferðir. Litið hefur verið svo á að þátttökugjald í slíka för sé að öllu leyti 
gjald fyrir fólksflutning, en ekki gjald fyrir afnot farskjóta eða annars ferðabúnaðar (lausafjárleiga) og 
það eins þótt farþegi stjórni farskjótanum sjálfur í förinni. Lagt er til að skjóta styrkari stoðum undir 
þessa skattframkvæmd, með því að skilgreina sem lið í fólksflutningum afnot af ferðabúnaði, sem 
skipuleggjandi ferðar lætur í té vegna ferðarinnar, og það óháð því hvort leiðsögn sé í ferðinni. Sú 
breyting sem hér er lögð til gefur ekki tilefni til breyttrar túlkunar hugtaksins fólksflutningar að þessu 
leyti.

Þá er lagt til að felld verði undir lægra skatthlutfall virðisaukaskatts þóknun ferðaskrifstofa, 
ferðaskipuleggjenda og ferðafélaga fyrir milligöngu um vöru eða þjónustu sem fellur undir lægra 
skatthlutfallið. Þannig verði þóknun fyrir milligöngu um gistingu, veitingar, fólksflutninga, 
safnatengda þjónustu og þjónustu baðstaða felld undir lægra skatthlutfallið. Hvað virðisaukaskatt 
varðar mun þá ekki skipta máli hvort ferðaskrifstofur, ferðaskipuleggjendur og ferðafélög kaupa og 
endurselja vöru eða þjónustu sem undir lægra skatthlutfallið fellur, eða taka þóknun fyrir að koma á 
viðskiptum með slíka vöru eða þjónustu.

Jafnframt er lagt til að undir lægra skatthlutfallið falli þóknun fyrir milligöngu um þjónustu sem 
undanþegin er virðisaukaskatti t.d. milliganga um aðgöngumiða að íþróttakappleik eða tónleikum. 
Milliganga um kaup undanþeginnar þjónustu getur ekki talist liður í þeirri þjónustu og því eru ekki



forsendur til að undanþiggja milligönguna virðisaukaskatti. Þar sem þjónusta ferðaskrifstofa, 
ferðaskipuleggjenda og ferðafélaga felst fyrst og fremst í milligöngu um þjónustu sem lagt er til að 
falli undir lægra skatthlutfallið er lagt til að milliganga um undanþegna þjónustu falli einnig undir það 
skatthlutfall. Orðalag tillögunnar felur í sér að þóknun ferðaskrifstofa, ferðaskipuleggjenda og 
ferðafélaga fellur í hærra skatthlutfallið að því leyti sem hún er um milligöngu viðskipta sem tilheyra 
því skatthlutfalli. Þannig falli t.d. þóknun fyrir milligöngu um leigu lausafjármuna án stjórnanda, s.s. 
bílaleigubíla, undir hærra (almenna) skatthlutfallið.

Aðgangur að söfnum, safnavísum, setrum og sýningum er ríkur þáttur í ferðaþjónustu og því er lagt til 
að slíkur aðgangseyrir verði fellur undir lægra skattþrepið. Sama á við um aðgangseyri að baðstöðum, 
baðhúsum, gufubaðstofum og heilsulindum. Rétt er að taka fram að ef önnur virðisaukaskattsskyld 
starfsemi sem fellur í hið almenna skattþrep virðisaukaskatts, s.s. hvers kyns snyrting, fer fram 
samhliða aðgangi að baðstað þá hefur það ekki þau áhrif að sala á snyrtingunni færist í neðra þrep 
virðisaukaskatts.

Skýringar á hugtökunum söfn, safnavísar, setur og sýningar er að finna í Safnalögum nr. 141/2011. 
Um hugtökin baðhús, baðstaðir og gufuböð má m.a. líta til laga nr. 7/1998, um hollustuhætti og 
mengunarvarnir, og reglugerðar nr. 814/2010 sem sett er með heimild í þeim lögum.

Breytingar á ákvæðum 28. gr.

5. mgr. 28. gr. laganna orðist svo:

„Vanræki skattskyldur aðili að færa tilskilið bókhald samkvæmt ákvæðum VIII. kafla laga þessara, 
eða nota tilskilið söluskráningarkerfi samkvæmt lögum þessum eða reglugerðum settum samkvæmt 
þeim, eða ef söluskráningarkerfi er verulega áfátt skal ríkisskattstjóri eða skattrannsóknarstjóri ríkisins 
með ábyrgðarbréfi eða á annan sannanlegan hátt beina til hans fyrirmælum um úrbætur. Ef 
fyrirmælum þessum er ekki sinnt innan 15 daga getur ríkisskattstjóri eða skattrannsóknarstjóri ríkisins 
látið lögreglu stöðva atvinnurekstur viðkomandi á sama hátt og greinir í 3. mgr. þessarar greinar og 
þar til fullnægjandi úrbætur hafa verið gerðar. Sama gildir hafi skattaðili vanrækt tilkynningarskyldu 
sína samkvæmt 5. gr. laga þessara, skilaskyldu skv. 24. gr., eða sætt áætlun virðisaukaskatts 
samkvæmt 25. eða 26. gr. laganna í tvö uppgjörstímabil eða fleiri á næstliðnum tveimur árum frá 
yfirstandandi uppgjörstímabili samkvæmt 24. gr.“

Skýringar:

Með 2. gr. laga nr. 42/2013 var lögfest heimild til handa ríkisskattstjóra til þess að stöðva 
atvinnurekstur, fyrir atbeina lögreglu, þegar atvinnurekandi hefur vanrækt tilkynningarskyldu sína og 
skyldu til þess að reikna og halda eftir staðgreiðslu af launum launamanna sinna og skila staðgreiðslu 
til innheimtuaðila samkvæmt 2. mgr. 15. gr. og 1. mgr. 19. gr. laga um staðgreiðslu opinberra gjalda, 
nr. 45/1987. Sinni launagreiðandi ekki þessum skyldum sínum er heimilt skv. ákvæðinu að stöðva 
starfsemi hans að því gefnu að hann hafi ekki sinnt tilmælum eftirlitsmanna ríkisskattstjóra.

Ríkisskattstjóri hefur síðustu árin lagt aukna áherslu á samtímaeftirlit sem m.a. hefur falist í 
heimsóknum á starfsstöðvar skattskyldra aðila. Megintilgangurinn hefur verið að kanna 
tekjuskráningu og launaskil skattaðila og hafa þeim verið veitt leiðbeinandi tilmæli og aðstoð við að 
koma málum sínum í lag þar sem þess hefur þurft en aðgerðir þessar leiddu m.a. í ljós að 40-50% 
skattaðila hafa verið með atriði í skattskilum sem þarfnast hafa úrbóta. Þær heimildir sem 
ríkisskattstjóra voru fengnar með 2. gr. laga nr. 42/2013 hafa leitt til þess að launaskil þeirra skattaðila 
sem heimsóttir hafa verið hafa lagast en eftir stendur að vanhöld eru enn á tekjuskráningu þessara 
aðila. Með hliðsjón af framangreindu og þeirri góðu reynslu sem hlotist hefur af framangreindum 
breytingum á lögum nr. 45/1987 þykir rétt að gera sambærilegar breytingar á 28. gr. laga nr. 50/1988 í 
þeirri viðleitni að skjóta styrkari stoð undir samtímaeftirlit. Í fyrsta lagi er lagt til að gerðar verði þær 
breytingar á ákvæði 5. mgr. þess efnis að ríkisskattstjóra, auk skattrannsóknarstjóra, verði færðar þær 
heimildir að láta lögreglu stöðva atvinnurekstur skattskylds aðila vanræki hann að nota tilskilið 
söluskráningarkerfi eða því sé verulega áfátt. Þykir vera brýn nauðsyn til þess að ríkisskattstjóri geti



brugðist við slíku ástandi með skjótum hætti. Það eina úrræði sem ríkisskattstjóri hefur til þess að fást 
við mál af þessum toga, þ.e. að að áætla virðisaukaskatt viðkomandi aðila, hefur reynst of seinvirkt og 
fremur haldslaust til þess að bregðast við vandamálum af þeim toga sem hér um ræðir með skjótum og 
skilvirkum hætti eins og nauðsyn er á í tilvikum sem þessum. Þá er einnig lagt til að ríkisskattstjóra 
verði færðar þær heimildir sem skattrannsóknarstjóri hefur haft til þessa til þess að beina fyrirmælum 
til skattskylds aðila um úrbætur vanræki hann að færa tilskilið bókhald samkvæmt ákvæðum VIII. 
kafla laganna. Í eðli sínu er oft um að ræða formbrot og þykir rétt að ríkisskattstjóri fái þessar 
heimildir í sínar hendur. Loks er lagt til að bætt verði nýrri málsgrein við 28. gr. þar sem kveðið verði 
á um heimildir ríkisskattstjóra til þess að láta lögreglu stöðva atvinnurekstur skattskylds aðila hafi 
hann ekki tilkynnt um starfsemi sína til ríkisskattstjóra í samræmi við ákvæði 5. mgr. 5. gr. laganna 
eða aðili sætt áætlun virðisaukaskatts skv. 25. eða 26. gr. í tvö uppgjörstímabil eða fleiri.



II. Breytingartillögur við frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 50/1988,
virðisaukaskatt o.fl. Mál nr. 2.

1. Eftirfarandi breytingar verða á 1. gr. frumvarpsins:
A. a. liður 1. gr. frumvarpsins orðast svo: 6. tölul. 3. mgr. 2. gr. laganna orðast svo:

Almenningssamgöngur þ.e. fastar ferðir á ákveðinni leið innanlands samkvæmt fyrirfram
birtri áætlun, jafnt á landi, í lofti og á legi. Undanþágan nær einnig til skipulagðrar
ferðaþjónustu fatlaðs fólks og skipulagðs flutnings skólabarna. Sama gildir um akstur 
leigubifreiða. Að því leyti sem fólksflutningar eru undanþegnir samkvæmt ákvæði þessu nær 
undanþágan til farangurs farþega og flutnings ökutækja sem er í beinum tengslum við flutning 
farþega.

B. Í stað hlutfallstölunnar „89,29%“ í b lið 1. gr. kemur: 90,09%.
C. Í stað hlutfallstölunnar „12%“ í c lið 1. gr. kemur: 11%.
D. d. liður 1. gr. frumvarpsins orðast svo: 1. tölul. 2. mgr. 14. gr. laganna orðast svo:

Fólksflutningar, sem ekki falla undir ákvæði 6. tölul. 3. mgr. 2. gr. Hér undir falla afnot af
búnaði sem skipuleggjandi ferðar leggur farþegum til vegna ferðarinnar.

E. Í stað hlutfallstölunnar „10,71%“ í e lið 1. gr. kemur: 9,91%.

2. Eftirfarandi breytingar verða á 4. gr. frumvarpsins:
Í stað orðanna „1. maí 2015“ í a lið 4. gr. kemur: 1. september 2015.

3.Við frumvarpið bætast eftirfarandi breytingar á lögum nr. 50/1988, um virðisaukaskatt:
a. Eftirfarandi breytingar verða á 3. mgr. 2. gr. laganna:

i. Í stað orðanna „tannlækningar og önnur eiginleg heilbrigðisþjónusta. “ í 1.
tölul. kemur: tannlækningar, önnur eiginleg heilbrigðisþjónusta og
sjúkraflutningar.

ii. Í stað orðanna „Starfsemi safna, svo sem bókasafna, listasafna og 
náttúrugripasafna, og hliðstæð menningarstarfsemi. Sama gildir um 
aðgangseyri“ í 4. tölul. kemur: Starfsemi bókasafna sbr. bókasafnalög. 
Starfsemi höfuðsafna og viðurkenndra safna sbr. safnalög. Aðgangseyrir.

iii. 5. tölul. orðast svo: Íþróttastarfsemi. Aðgangseyrir að íþróttamótum, 
íþróttakappleikjum og íþróttasýningum. Jafnframt aðgangseyrir og aðrar 
þóknanir fyrir afnot til íþróttaiðkunar af íþróttamannvirkjum, svo sem 
íþróttasölum, íþróttavöllum, sundlaugum og skíðalyftum, ásamt íþróttabúnaði 
mannvirkjanna. Ennfremur aðgangseyrir að líkamsræktarstöðvum.

iv. 13. tölul. fellur brott.
b. Eftirfarandi breytingar verða 11. gr. laganna:

Við 11. gr. bætist ný málsgrein svohljóðandi: Til skattskyldrar veltu telst 
þjónusta ferðaskrifstofa, ferðaskipuleggjenda og ferðafélaga, jafnt 
innlendra sem erlendra, að því leyti sem hún varðar sölu á vöru eða 
þjónustu sem ferðamaður nýtir á Íslandi.

c. Eftirfarandi breytingar verða á 12. gr. laganna:
i. Við 1. tölul. bætist nýr málsliður svohljóðandi: Þjónusta ferðaskrifstofa og 

ferðaskipuleggjenda telst veitt utan Íslands samkvæmt þessum tölulið, að því 
leyti sem hún varðar fólksflutninga milli landa og vöru eða þjónustu sem 
ferðamaður nýtir utan Íslands.

ii. Á eftir orðunum „Vöruflutningar“ í 2. tölul. kemur: og fólksflutningar.
d. Eftirfarandi breytingar verða á 2. mgr. 14. gr. laganna:

i. 3. tölul. orðast svo: Þjónusta ferðaskrifstofa, ferðaskipuleggjenda og 
ferðafélaga við milligöngu um sölu eða afhendingu á þjónustu sem fellur 
undir aðra töluliði þessarar málsgreinar eða undir ákvæði 3. mgr. 2. gr.



ii. Við ákvæðið bætist nýr tölul, 13. tölul., sem orðast svo: Aðgangseyrir að 
söfnum, safnavísum, setrum,sýningum og svæðum er hafa með höndum 
safnatengda starfsemi sem fellur ekki undir ákvæði 4. tölul. 3. mgr. 2. gr.

iii. Við ákvæðið bætist nýr tölul. 14. tölul., sem orðast svo: Aðgangseyrir að 
baðhúsum, baðstöðum, gufubaðsstofum og heilsulindum sem ekki falla undir 
ákvæði 5. tölul. 3. mgr. 2. gr.

e. Eftirfarandi breytingar verða á 5. mgr. 28. gr. laganna:
i. Í stað orðanna „skattrannsóknarstjóri ríkisins með ábyrgðarbréfi beina til hans

fyrirmælum um úrbætur.“ í 1. málsl. kemur: ríkisskattstjóri eða
skattrannsóknarstjóri ríkisins með ábyrgðarbréfi eða á annan sannanlegan hátt 
beina til hans fyrirmælum um úrbætur.

ii. Á eftir orðinu „skattrannsóknarstjóri“ í 2. málsl. kemur: eða ríkisskattstjóri.
iii. Við 5. mgr. 28. gr. bætist nýr málsliður svohljóðandi: Sama gildir hafi 

skattaðili vanrækt tilkynningarskyldu sína samkvæmt 5. gr. laga þessara, 
skilaskyldu skv. 24. gr., eða sætt áætlun virðisaukaskatts samkvæmt 25. eða 
26. gr. laganna í tvö uppgjörstímabil eða fleiri á næstliðnum tveimur árum frá 
yfirstandandi uppgjörstímabili samkvæmt 24. gr.“

a, b, c og d liðir öðlast gildi 1. september 2015. 

e liður öðlast gildi 1. janúar 2015.


