
samtök sjálfsíæ ðra skóla

Reykjavík, 16. desember 2021

Nefndasvið Alþingis
b.t. fjármála- og efnahagsráðherra
Austurstræti 8-10
101 Reykjavík
nefndasvid@althingi.is

Efni: Ójöfn staða leik- og grunnskóla m.t.t. virðisaukaskatts

Með erindi, dags. 18. júní 2021, vöktu SVÞ -  Samtök verslunar og þjónustu, f.h. Samtaka 
sjálfstæðra skóla (hér eftir skammstöfuð SSSK), athygli fjármála- og efnahagsráðuneytisins á 
því hve staða leik- og grunnskóla er ójöfn m.t.t. virðisaukaskatts eftir því hvort þeir eru 
sjálfstæðir eða reknir af opinberum aðilum. Ástæða þykir til að vekja athygli efnahags- og 
viðskiptanefndar á framangreindu. Þá leyfa SSSK að fara fram á það við nefndina að hún beiti 
sér fyrir viðeigandi breytingum á lögum um virðisaukaskatt í því skyni að tryggja jafna stöðu 
skólanna og þ.a.l. skólabarna.

Samanburður

Starfsemi sjálfstæðra leik- og grunnskóla grundvallast á ákvæðum laga nr. 90/2008, um 
leikskóla og laga nr. 91/2008, um grunnskóla. Af lagaákvæðunum leiðir að lagaleg staða 
skólanna er að langmestu leyti sambærileg stöðu leik- og grunnskóla sem eru reknir af 
sveitarfélögum. Til að mynda fer ráðherra menntamála með yfirstjórn bæði leik- og 
grunnskólamála, sveitarfélög bera faglega ábyrgð á starfseminni, innra stjórnskipulag er hið 
sama, skóla- og foreldraráð skal þar starfa auk þess sem gerðar eru sömu kröfur til húsnæðis, 
námskráa og samstarfs. Ráðuneyti ráðherrans og sveitarfélög fara með samskonar 
eftirlitsheimildir gagnvart sjálfstæðum skólum og öðrum, sambærileg þjónusta skal vera í boði 
fyrir nemendur og leyst er úr ágreiningsmálum á sama hátt. Þannig er ágreiningur um 
ákvarðanir sjálfstæðra skóla í málefnum nemenda t.d. felldur í farveg stjórnsýslumála eins og 
í opinberum skólum.

Munurinn milli sjálfstæðra skóla og skóla sem reknir eru af sveitarfélögum kristallast einna 
helst í rekstrarforminu. Skólar reknir af sveitarfélögum eru í eðli sínu hluti stjórnvalda og í því í 
almennum skilningi opinberar stofnanir. Sjálfstæðir skólar eru hins vegar einkaréttarleg félög. 
Algengast er að þeir séu reknir sem einkahlutafélög en einnig þekkist að rekstur þeirra sé t.d. 
í formi félagasamtaka. Að forminu til geta sjálfstæðir skólar því verið reknir í hagnaðarskyni en 
slík niðurstaða er þó fáheyrð. Segja má að hugsjónaandi einkenni hvað helst þá einstaklinga 
sem takast á hendur rekstur sjálfstæðs skóla. Sá munur er hvað helstur á sjálfstæðum skólum 
og skólum reknum af sveitarfélögum að hinir fyrrnefndu eru reknir á eigin áhættu á meðan hinir 
síðarnefndu eru reknir á áhættu sveitarfélaga og þar með skattgreiðenda. Ráðningarsambönd 
starfsmanna við sjálfstæða skóla eru einnig einkaréttarleg en falla undir opinberan rétt í tilviki 
skóla sveitarfélaganna. SSSK gerir því sérstaka kjarasamninga við stéttarfélög um kjör 
starfsmanna sjálfstæðra skóla en í framkvæmd hafa slíkir samningar ávallt komið í kjölfarið á 
og verið í fullu samræmi við kjarasamninga sveitarfélaga og viðsemjenda þeirra.
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Fjármögnun sjálfstæðra skóla

Í samningum sveitarfélaga við sjálfstæða leikskóla er kveðið á um framlög sveitarfélaganna til 
rekstrar skólanna og heimildir þeirra til töku leikskólagjalda. Í framkvæmd greiða sveitarfélög 
stærstan hluta kostnaðar af dvöl barna í öllum leikskólum en foreldrar greiða hluta kostnaðarins 
í hlutfalli við dvalartíma barna. Samkvæmt leikskólalögum er leikskólum í eigu sveitarfélaga 
sett mörk þegar að ákvörðun leikskólagjalda kemur en gjaldtaka fyrir hvert leikskólabarn má 
ekki nema hærri fjárhæð en nemur meðalraunkostnaði við dvöl hvers leikskólabarns í 
leikskólum á vegum sveitarfélagsins. Almennt mætti ætla að gjaldtaka sjálfstæðra leikskóla 
væri hins vegar frjáls en svo er þó ekki því sveitarfélögum hefur verið heimilað að kveða á um 
sambærilegt hámarksgjaldtökuviðmið í samningum um fyrirkomulag þjónustu og gjaldtöku við 
sjálfstæða leiksskóla. Í reynd er því algengast að kveðið sé á um það í slíkum samningum að 
leikskólagjöld sem sjálfstæðir leiksskólar innheimta af foreldrum leikskólabarna megi ekki 
nema hærri fjárhæð en nemur fjárhæð leikskólagjalda sveitarfélagsins. Er hugsunin sú að 
staða sjálfstæðu skólanna, hvað fjármögnun rekstrarkostnaðar varðar, sé í grundvallaratriðum 
sambærileg leikskólum sem reknir eru af sveitarfélögum. Í einu sveitarfélagi, Reykjavíkurborg, 
hefur sjálfstæðum leikskólum þó verið heimilað að innheimta 115% leikskólagjalda 
sveitarfélagsins í þeim tilgangi að gera leikskólunum kleift að fjármagna veikindarétt starfsfólks. 
Í tilviki starfsmanna leikskóla borgarinnar er veikindaréttur starfsmanna fjármagnaður af 
borgarsjóði.

Réttur sjálfstæðra grunnskóla til framlaga frá sveitarfélögum er lögbundinn. Hafi slíkur skóli 
gert þjónustusamning við það sveitarfélag, sem hann starfar innan, á hann rétt til fjárframlags 
úr sveitarsjóði sem nemur að lágmarki 75% af vegnu meðaltali heildarrekstrarkostnaðar allra 
grunnskóla sem reknir eru af sveitarfélögum í landinu á hvern nemanda samkvæmt útreikningi 
Hagstofu Íslands. Fari nemendafjöldi umfram 200 nemendur lækkar lágmarkið í 70%. 
Sveitarfélög bera fjárhagslega ábyrgð á rekstri grunnskóla sem þau reka en kennsla í 
skyldunámi í opinberum grunnskólum er veitt nemendum að kostnaðarlausu. Sjálfstæðu 
skólunum er hins vegar heimilt að taka gjald fyrir skólavist.

Skattaleg staða

Í skattalegu tilliti er staða sjálfstæðra skóla nokkuð sérstök borin saman við stöðu annarra 
fyrirtækja. Svo vill til að þjónusta leik- og grunnskóla er undanþegin skattskyldusviði 
virðisaukaskatts samkvæmt ákvæðum 2. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt. Sjálfstæðir 
skólar geta því ekki fært innskatt af aðkeyptum vörum og þjónustu á móti útskatti af veittri 
þjónustu þar sem útskatturinn verður einfaldlega ekki til í starfseminni. Má því segja að 
skólarnir sitji t.d. uppi með virðisaukaskatt af aðkeyptri þjónustu. Í þessari stöðu hefur verið 
talið felast nokkurskonar hlutleysi, þ.e. að þeir sem falla utan skattskyldusviðs virðisaukaskatts 
standi að nokkru leyti jafnfætis þeim sem það gera. Fyrir vikið er hægt að halda því fram að 
sjálfstæðir skólar séu í sömu stöðu og neytendur, þ.e. sem endanlegir greiðendur skatts af 
virðisauka sem myndast í virðiskeðjunni.

Sé staða sjálfstæðra skóla og skóla sem reknir eru af sveitarfélögum borin saman kemur í ljós 
að það hallar á sjálfstæðu skólana þegar að virðisaukaskatti kemur. Ástæðan er sú að á 
grundvelli 3. mgr. 42. gr. laga um virðisaukaskatt fá sveitarfélögin endurgreiddan 
virðisaukaskatt af þjónustu sem þar er upp talin, t.d. sorphreinsun, ræstingu, snjómokstri og
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hálkueyðingu og þjónustu sérfræðinga. Endurgreiðsluákvæðið á rót sína að rekja til 
breytingartillögu meiri hluta fjárhags- og viðskiptanefndar Alþingis frá 1989 sem taldi mikilvægt 
að virðisaukaskattur kæmi ekki með fullum þunga á starfsemi sveitarfélaga. Vísaði tillagan 
einnig til samskipta fjármálaráðherra og Sambands íslenskra sveitarfélaga og 
jafnræðissjónarmiða.

Eftirgrennslan SSSK gefur til kynna að endurgreiðsla virðisaukaskatts vegna kaupa 
sveitarfélaga á þjónustu við sorphreinsun, ræstingu, snjómokstri og hálkueyðingu og þjónustu 
sérfræðinga komi til lækkunar rekstrarkostnaðar opinberra leik- og grunnskóla. Þar með 
skekkir endurgreiðslan stöðu sjálfstæðra skóla þegar kemur að reikniforsendum framlaga 
sveitarfélaga til leik- og grunnskóla og gerir fjárhagsstöðu þeirra í ýmsu tilliti lakari. Er í þessu 
samhengi rétt að benda á að megintilgangur þeirrar ákvörðunar Alþingis að heimila 
sveitarfélögum að ákveða hámarkstöku leikskólagjalda af hálfu sjálfstæðra leikskóla var að 
styrkja stoðir jafnréttissjónarmiða. Var þannig gert ráð fyrir að það yrði í höndum 
sveitarfélaganna að stuðla að því að leikskólabörn og foreldrar þeirra mundu greiða 
sambærileg gjöld hvort sem börnin mundu sækja sjálfstæðan leikskóla eða opinberan.

Umfang

Eins og leiðir af framangreindri umfjöllun hafa virðisaukaskattsendurgreiðslur til sveitarfélaga 
neikvæð áhrif á rekstur sjálfstæðra skóla sem sanngjarnt er að brugðist verði við. Fyrir liggja 
útreikningar sem gefa til kynna að á ársgrundvelli geti munað 5-10 milljónum kr. á 
raunverulegum rekstrarkostnaði sjálfstæðs leikskóla og reiknuðum rekstrarkostnaði 
sambærilegs skóla sem nyti endurgreiðslu. Sé tekið mið af stöðu sjálfstæðu skólanna 
samanborið við skóla sveitarfélaga fæst sú mynd að staðan sé verulega ójöfn.

Rétt er að geta þess að SSSK hafa farið þess á leit við stórt sveitarfélag að það afmarki og 
upplýsi um umfang virðisaukaskattsendurgreiðslna í tilviki sveitarfélagsrekins skóla. Þeirri 
beiðni hefur verið tekið ágætlega en samantekt liggur þó ekki fyrir. Allt að einu liggur fyrir að 
sjálfstæðir grunn- og leikskólar eru langtum færri en skólar reknir af sveitarfélögum. Af þeim 
sökum má gera ráð fyrir að umfang virðisaukaskattsendurgreiðslna sem sjálfstæðir skóla njóta 
ekki sé á heildina litið ekki óyfirstíganlegt fyrir ríkissjóð.

Í ljósi framangreinds óska SSSK eftir því að efnahags- og viðskiptanefnd beiti sér fyrir 
breytingum á lögum um virðisaukaskatt með það að leiðarljósi að tryggja sjálfstæðum 
grunn- og leikskólum sambærilegan rétt til endurgreiðslna virðisaukaskatts og 
sveitarfélög njóta.

SSSK leyfa sér að leggja fram eftirfarandi hugmynd að mögulegri lagabreytingu:

Í stað orðanna „sveitarfélögum og stofnunum þeirra“ í inngangsmálslið 3. mgr. 42. gr. laga 
nr. 50/1988, um virðisaukaskatt komi: Sveitarfélögum og stofnunum þeirra og sjálfstætt 
reknum leik- og grunnskólum.
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F.h. SSSK -  Samtaka sjálfstæðra skóla

Benedikt S. Benediktsson 
lögfræðingur SVÞ
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