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Umsögn ríkisskattstjóra um frumvarp til laga um breytingu á lögum um virðisaukaskatt, 
nr. 50/1988, (hjálpartæki) 213. mál.

Ríkisskattstjóri hefur þann 18. desember 2020 móttekið tölvupóst þar sem embættinu er gefinn 
kostur á að veita umsögn um ofangreint þingmál. í greinargerð með frumvarpinu kemur fram 
að það hafi áður verið lagt fram á 150. löggjafarþingi en ekki náð fram að ganga.

Með frumvarpinu er lagt til að á eftir 6. mgr. 2. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, komi 
ný málsgrein þar sem kveðið verði á um að hjálpartæki samkvæmt 2. mgr. 26. gr. laga nr. 
112/2008, um sjúkratryggingar, verði undanþegin virðisaukaskatti. I greinargerð með 
frumvarpinu kemur fram að markmið þess sé að jafna aðstöðumun notenda sem þurfi á slíkum 
hjálpartækjum að halda og létta efnahagslega byrði þeirra. Þá kemur og fram í greinargerðinni 
að Sjúkratryggingar íslands greiði eða taki þátt í kaupum á hjálpartækjum eftir ákveðnum 
reglum, sbr. reglugerð nr. 1155/2013, um styrki vegna hjálpartækja, með síðari breytingum, en 
notendur þurfi gjaman að greiða sjálfir fyrir hluta kostnaðar. Loks kemur fram í greinargerðinni 
að áætluð útgjöld vegna hjálpartækja samkvæmt frumvarpi til fjárlaga 2021 séu um 6 millj. kr. 
en endurgreiðslur af þeirri upphæð séu um 95% af þeirri upphæð og endurgreiðsluhlutfallið um 
90%.

A f þessu tilefni vill ríkisskattstjóri taka fram að aðilar sem hafa með höndum undanþegna 
starfsemi samkvæmt 3., 5. og 6. mgr. 2. gr. laga nr. 50/1988 eru undanþegnir skyldu til 
innheimtu virðisaukaskatts a f sölu þeirrar vöru, vinnu og þjónustu sem þar getur. Þannig er 
tæmandi talin í 3. mgr. greinarinnar sú vinna og þjónusta sem undanþegin er virðisaukaskatti, í 
5. mgr. er tiltekin sala góðgerðarfélaga undanþegin skatti og samkvæmt 6. gr. er frumsala 
tilefnismyntar sem gefin er út a f Seðlabanka íslands undanþegin skattskyldu. Þeir aðilar sem 
falla undir framangreind ákvæði eru á hinn bóginn ekki undanþegnir greiðslu virðisaukaskatts 
vegna kaupa á aðföngum til hinnar undanþegnu starfsemi og fá hann ekki endurgreiddan í formi 
innskatts, sbr. 4. mgr. 2. gr., sbr. einnig 1. mgr. 16. gr., laganna. Verði frumvarpið að lögum 
þyrftu því seljendur hjálpartækjanna að gera ráð fyrir virðisaukaskatti af aðföngum í söluverði 
þeirra og kaupendur myndu því í raun bera skatt a f söluverðinu. Verður því ekki séð að 
markmiði frumvarpsins verði náð með þeim hætti sem 1. gr. þess gerir ráð fyrir.

Bent skal á að ef seljendur hjálpartækja hafa með höndum aðra starfsemi og annars konar sölu 
sem er skattskyld samkvæmt lögum nr. 50/1988 hefði undanþága af þeim toga sem frumvarpið
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gerir ráð fyrir umtalsverð áhrif á uppgjör virðisaukaskatts þeirra. Starfsemi þeirra yrði að hluta 
skattskyld en að öðru leyti undanþegin virðisaukaskatti sem veldur m.a. skertum innskattsrétti 
vegna kaupa á hluta aðfanga þeirra (hjálpartækjum) og hluta af sameiginlegum aðföngum til 
starfseminnar, t.d. vegna húsnæðis- og skrifstofukostnaðar. Hætta á mistökum vegna uppgjörs 
á virðisaukaskatti ykist til muna og eftirlit með skilum þessara aðila yrði að sama skapi 
torveldara en ella.

Einnig skal bent á að virðisaukaskattskerfíð er fyrst og fremst tekjuöflunarkerfi fyrir ríkissjóð 
og samkvæmt meginreglum virðisaukaskatts ber endanlegur neytandi þann virðisaukaskatt sem 
hann greiðir vegna kaupa á vörum og þjónustu. Það er því álit embættisins að forðast beri að 
fjölga endurgreiðslum eða undanþágum til handa þeim sem standa utan virðisaukaskatts- 
kerfisins þar sem slíkt veikir kerfið, eykur flækjustig þess sem og kostnað við skattframkvæmd. 
Jafnframt felur heimild til endurgreiðslu eða niðurfellingu virðisaukaskatts af vörum í sér 
víðtækari réttindi umfram það sem aðrir þeir njóta sem óskattskyldir eru samkvæmt lögum um 
virðisaukaskatt, þ.m.t. íbúðareigendur vegna vinnu við íbúðarhúsnæði.

Með hliðsjón af framangreindu er það mat ríkisskattstjóra að vert væri að kannaðir yrðu aðrir 
kostir til þess að ná fram markmiðum frumvarpsins með einfaldara móti en þar er lagt til. Standi 
vilji Alþingis hins vegar tii þess að samþykkja tillöguna efnislega færi betur á því að henni verði 
fundinn staður í 12. gr. eða 2. mgr. 14. gr. laga nr. 50/1988 sem kveða annars vegar á um sölu 
án virðisaukaskatts (útskatts) og hins vegar um sölu í lægra skatthlutfalli virðisaukaskatts en 
hvorugt leiðir til skerðingar á frádráttarrétti virðisaukaskatts í formi innskatts.

Óskar Helgi Albertsson

Virðingarfyllst, 
f.h. ríkisskattstjóra

imi Ambiy Larusson
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