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Efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis hefur afgreitt 2. mál, ýmsar forsendur frumvarps til 
fjárlaga 2016, til 2. umræðu. Við málsmeðferð nefndarinnar vakti Samband íslenskra sveitarfélaga 
athygli á því að frá 1. janúar 2016 muni fólksflutningar verða virðisaukaskattsskyldir að 
almenningssamgöngum, ferðaþjónustu fyrir fatlað fólk og aldraða og skólaakstri undanskyldum. Lýsti 
Sambandið áhyggjum af því að breytingin kunni að hafa áhrif á fjárhag sveitarfélaga þar sem 
innkaupsverð á fólksflutningaþjónustu, sem nýtt verður við rekstur almenningssamgangna o.fl., muni 
hækka vegna hennar. Í minnisblaði fjármála- og efnahagsráðuneytisins frá 13. nóvember 2015 lagði 
ráðuneytið til að nýrri málsgrein yrði bætt við 42. gr. laga um virðisaukaskatt þar sem kveðið yrði á 
um rétt sveitarfélaga og stofnana þeirra til endurgreiðslu á helmingi virðisaukaskatts vegna kaupa á 
fólksflutningum vegna almenningssamgangna o.fl. Sambandið taldi að með þeirri breytingu sem 
ráðuneytið lagði til væri ekki nægilega langt gengið, m.a. vegna þess að sveitarfélögin hefðu í 
mörgum tilvikum samið um kaup á fólksflutningaþjónustu til lengri tíma, og endurgreiðsla helmings 
virðisaukaskatts mundi ekki duga til að mæta kostnaðarauka þeirra. Fulltrúar ráðuneytisins og 
Sambands íslenskra sveitarfélaga funduðu um málið í lok nóvember og byrjun desember. Á þeim 
tíma hafði m.a. komið fram að nokkur vafi væri uppi um hvort kaup sveitarfélaga og stofnana þeirra á 
fólksflutningaþjónustu, vegna reksturs almenningssamgangna o.fl., félli utan undanþáguákvæðis 
c-liðar 1. gr. laga nr. 124/2014. Af þessum sökum óskaði ráðuneytið eftir áliti ríkisskattstjóra á því 
hvort kaup á slíkri þjónustu yrðu virðisaukaskattsskyld um næstu áramót. Álit ríkisskattstjóra barst 
ráðuneytinu 9. desember sl. Þar kemur efnislega fram að ríkisskattstjóri telji að aðkeypt 
akstursþjónusta í þágu aðila sem hafa með höndum fólksflutninga sem undanþegnir verða 
virðisaukaskatti skv. c-lið 1. gr. laga nr. 124/2014 falli undir undanþágu 6. tölul. 3. mgr. 2. gr. 
laganna, enda verði hún nýtt sem þáttur í undanþeginni þjónustu samkvæmt ákvæðinu. Að álitinu 
fengnu átti fulltrúi ráðuneytisins fund með Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Í ljósi framangreindrar 
niðurstöðu ríkisskattstjóra komust fulltrúarnir að þeirri niðurstöðu að sú breyting sem ráðuneytið 
hafði lagt til í minnisblaði til efnahags- og viðskiptanefndar, dags. 13. nóvember sl., væri óþörf.

Í nefndaráliti meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar við 2. umræðu var upphaflega að finna 
tillögu sem var í samræmi við tillögu ráðuneytisins frá 13. nóvember sl. Nefndarálitið var síðar 
prentað upp og tillagan felld brott en í stað hennar má finna texta sem er í samræmi við niðurstöðu 
ríkisskattstjóra.

Í dag, 17. desember, hefur ráðuneytið rætt við fulltrúa KPMG ehf. Mat fyrirtækisins er að sú 
tillaga sem kom fram í minnisblaði ráðuneytisins 13. nóvember sl. hafi verið heppileg og í samræmi 
við skilning þess á ákvæði c-liðar 1. gr. laga nr. 124/2014. Þá telur fyrirtækið þá túlkun á ákvæðinu 
að sala á fólksflutningaþjónustu til sveitarfélaga og stofnana þeirra vegna almenningssamgangna o.fl. 
eigi að verða virðisaukaskattsskyld í betra samræmi við markmið þeirra breytinga sem gerðar voru 
með þeim lögum, þ.e. að fækka og einfalda undanþágum frá virðisaukaskattsskyldu. Að auki var það 
mat fyrirtækisins að túlkun ríkisskattstjóra á ákvæðinu væri til þess fallin að auka flækjur í 
virðisaukaskattsskilum rekstraraðila fólksflutningaþjónustu þar sem starfsemi þeirra yrði í mörgum



tilvikum blönduð.
Að mati ráðuneytisins væri það í betra samræmi við anda þeirra breytinga sem gerðar voru með 

lögfestingu laga nr. 124/2014 að kaup sveitarfélaga og stofnana þeirra á fólksflutningaþjónustu vegna 
almenningssamgangna o.fl. væru virðisaukaskattsskyld. Hins vegar verður trauðla horft fram hjá því 
hvernig ríkisskattstjóri túlkar ákvæði c-liðar 1. gr. laga nr. 124/2014. Embætti ríkisskattstjóra fer 
lögum samkvæmt með daglega framkvæmd á sviði virðisaukaskatts. Álitið veitir ríkisskattstjóri með 
vísan til lögboðins samræmingar- og leiðbeiningarhlutverk hans, sbr. 2. mgr. 101. gr. laga nr. 
90/2003, um tekjuskatt. Í því er að mörgu leyti tekið mið af framkvæmd annarra undanþáguákvæða 
laga um virðisaukaskatt. Í því ljósi telur ráðuneytið eðlilegt að sú umfjöllun sem nú kemur fram í 
nefndaráliti meirihlutans standi. Í þessu samhengi vekur ráðuneytið hins vegar athygli á því að 
heildarendurskoðun virðisaukaskattskerfisins stendur enn yfir. Eflaust munu því skapast frekari 
tækifæri til þess að taka gildissvið ákvæða c-liðar 1. gr. laga nr. 124/2014 til nánari skoðunar.


