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Umsögn ríkisskattstjóra um frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 50/1988, um 
virðisaukaskatt (kaup og sala þjónustu milli landa, áskriftir og sala fréttablaða o.fl.)
562. mál.

Ríkisskattstjóri þakkar fyrir tölvupóst sem barst 11. maí 2018 þar sem gefínn er kostur á að 
veita umsögn um ofangreint þingmál. Ríkisskattstjóri telur tilefni til að vekja athygli á 
eftirfarandi atriðum í tengslum við frumvarpið:

I 1. og 5. gr. frumvarpsins er ítrekað kveðið á um þjónustu sem veitt er erlendis eða þjónustu 
sem veitt er til Islands erlendis frá. Til þess að ekki leiki vafi á um túlkun leggur 
ríkisskattstjóri áherslu á að með þessu orðalagi sé átt við sölu eða afhendingu á þjónustu sem 
fellur undir gildissvið laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt.

Að öðru leyti skal tekið fram að líkt og fram kemur í almennum athugasemdum við 
ofangreint frumvarp byggir það að stórum hluta á skýrslu starfshóps um kaup og sölu á vöru 
og þjónustu milli landa sem skilað var til fjármála- og efnahagsráðherra í október 2016. 
Ríkisskattstjóri átti fulltrúa í starfshópnum og jafnframt var embættinu gefinn kostur á að 
veita umsögn um drög að frumvarpinu til fjármála- og efnahagsráðuneytisins áður en það var 
lagt fram. A báðum stigum var tekið tillit til veigamestu athugasemda embættisins.

Ríkisskattstjóri styður því framkomnar tillögur samkvæmt frumvarpinu um breytingar á 
lögum nr. 50/1988, um virðisaukaskatt. Að mati embættisins eru t.a.m. tillögur um breytingar 
á ákvæðum 12. og 35. gr. laganna, sem varða kaup og sölu á vöru og þjónustu milli landa, 
líklegar til að leiða til einföldunar á skattframkvæmd en samkvæmt þeim verður ekki lengur 
fyrir hendi sama þörf á að greina og leggja mat á viðskiptasamninga til þess að leiða í ljós 
hvar seld þjónusta frá Islandi og aðkeypt þjónusta erlendis frá teljist vera nýtt og þar með

Að öðru leyti en að framan greinir gerir ríkisskattstjóri ekki athugasemdir við efni 
frumvarpsins.
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