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Ágrip 

Þessi ritgerð fjallar á heildstæðan hátt um tilurð og meðferð leiðréttingarskyldu 

virðisaukaskatts í frjálsri og sérstakri skráningu. Í lögum nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, 

er að finna ákvæði sem heimilar svokallaðar frjálsar og sérstakar skráningar á 

virðisaukaskattskrá. Orðalag ákvæðisins er fremur fátæklegt, en gerir þó ráð fyrir heimild 

fjármálaráðherra til að setja nánari reglur um þessar skráningarleiðir. Sú heimild hefur 

verið nýtt með setingu reglugerða nr. 576/1989, um virðisaukaskatt af byggingarstarfsemi 

og nr. 577/1989, um frjálsa og sérstaka skráningu vegna leigu og sölu á fasteign. Reglur 

um þetta efni heimila þeim, sem byggja fasteignir í þeim tilgangi að selja þær 

virðisaukaskattskyldum aðilum eða leigja fasteignir í atvinnuskyni, að vera innan 

skattskyldusviðs laga nr. 50/1988, en fasteignir eru að öðru leyti utan skattskyldusviðs 

laganna. Slíkir aðilar njóta m.a. rýmri heimilda til frádráttar á innskatti, sem aðilum utan 

virðisaukaskattskerfisins standa ekki til boða. Þær heimildir eru þó háðar því að skilyrði 

virðisaukaskattsfrádráttarins haldist óbreytt á tilteknu tímabili, eða verði yfirtekin af 

öðrum, þar til bærum aðila. Að öðrum kosti þarf sá sem notið hefur frádráttarréttar á 

virðisaukaskatti að endurgreiða (bakfæra/leiðrétta) þann virðisaukaskatt sem fengist hefur 

frádreginn. Jafnan er talað um leiðréttingarskyldu virðisaukaskatts, eða að leiðrétta þurfi 

virðisaukaskattskvöð. Þessi leiðréttingarskylda er bundin í ákvæði laga nr. 50/1988, sem 

annars fer ekki mörgum orðum um hvernig meðferð leiðréttingarskyldunnar skuli hagað. 

Á grundvelli heimildar í framangreindum lögum hefur fjármálaráðherra sett reglugerð nr. 

192/1993, um innskatt, sem fjallar með nákvæmari hætti um meðferð 

leiðréttingarskyldunnar. 
Leitast er við að svara spurningunni um hvernig fara skuli með leiðréttingarskyldu 

virðisaukaskatts við gjaldþrotameðferð aðila sem leiðréttingarskyldan hvílir á. Hér er 

einnig fjallað ítarlega um skilyrði frjálsrar og sérstakrar skráningar, tilurð 

leiðréttingarskyldunnar og þær fjölmörgu flóknu reglur sem gilda um meðferð hennar. Í 

lok ritgerðarinnar eru álitaefni í tenglsum við leiðréttingarskylduna sett í samhengi við 

réttarreglur fullnusturéttarfars. 
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Samhliða skrifunum hefur höfundur sinnt fullu starfi. Verkinu lauk í júní 2011. 

Ritgerðin er á sviði skattaréttar, nánar til tekið á sviði virðisaukaskattsréttar, en efni 

hennar kemur einnig inn á svið fullnusturéttarfars. Áhuginn á skattarétti kviknaði í 

skattaréttaráfanga í B.Sc. námi í viðskiptalögfræði við Háskólann á Bifröst, en 

lokaverkefni höfundar, í því námi, var einnig á sviði skattaréttar. Að því námi loknu, á 

haustmánuðum 2007, hóf undirritaður störf hjá ríkisskattstjóra. Í starfinu  jókst  skilningur 

minn á því hve afskaplega fjölbreytt og oft á tíðum flókin fræðigrein virðisaukaskattsréttur 

er. Álitaefni varðandi virðisaukaskatt koma við sögu á flestum sviðum atvinnulífsins, og 

tengjast þ.a.l.  einnig öðrum lagalegum álitaefnum með margvíslegum hætti. Áhugi minn á 

þessari fræðigrein var vakinn og hefur einungis vaxið með dýpri skilningi á efninu. 

Í starfi mínu hef ég kynnst fjölmörgum, flóknum, álitaefnum, í tengslum við 

virðisaukaskatt af fasteignum. Mér tókst ekki að finna heildstæðar upplýsingar um það 

efni sem hér er til umfjöllunar. Markmið þessarar ritgerðar er fyrst og fremst að bæta 

aðgengi að upplýsingum um meðferð leiðréttingarskylunnar og úrlausnir álitaefna í 

virðisaukaskatti, og vekja áhuga annarra á viðfangsefninu. Þar sem lítið fræðilegt efni er 

til um íslenskan virðisaukaskatt í tengslum við fasteignir var helst að leita fanga í 

úrskurðum yfirskattanefndar og í öðrum lögskýringargögnum, svo sem settum lögum, 

frumvörpum, reglugerðum og ákvarðandi bréfum ríkisskattstjóra. 

 

Ég færi leiðbeinanda mínum, Soffíu Eydísi Björgvinsdóttur, bestu þakkir fyrir gagnlegar 
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1. Inngangur 
Í 2. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, er sérstaklega tekið fram að fasteignir teljist 

ekki til varnings í skilningi laganna. Fasteignir eru af þeim sökum utan skattskyldusviðs 

laganna og bera því hvorki virðisaukaskatt né mynda rétt til frádráttar á virðisaukaskatti. 

Þrátt fyrir þessa grundvallarreglu laganna eru fasteignir iðulega notaðar í 

virðisaukaskattskyldum rekstri og geta, undir vissum kringumstæðum, fallið undir 

skattskyldusvið laganna. Í þessari ritgerð er leitast við að gera skil á helstu réttarreglum 

sem lúta að virðisaukaskatti í tengslum við fasteignir. Hér er átt við frjálsa og sérstaka 

skráningu vegna leigu eða sölu á fasteign og tilurð leiðréttingarskyldu virðisaukaskatts í 

slíkum skráningum.  

Til að ná ákveðinni heildarmynd af viðfangsefninu er byrjað á að fara yfir nokkur 

grundvallar hugtök laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt. Farið er yfir skattskyldusvið 

laganna með sérstakri áherslu á í hvaða tilvikum viðskipti með fasteignir falla undir 

gildissvið laganna og með hvaða hætti virðisaukaskattskyldir aðilar geta nýtt sér frádrátt á 

virðisaukaskatti. Einnig er fjallað um almennar reglur um skráningu 

virðisaukaskattskyldra aðila til glöggvunar fyrir lesendur. 

 Frjáls skráning og sérstök skráning eru ekki skyldubundin skráningarform, en þeim 

sem byggja fasteignir í þeim tilgangi að selja þær virðisaukaskattskyldum aðilum eða 

leigja þær í atvinnuskyni er heimilað að skrá sig þannig, til þess að koma fasteignunum 

undir gildissvið laga nr. 50/1988, og auka þannig frádráttarrétt sinn á virðisaukaskatti. 

Þessi frádráttarréttur á virðisaukaskatti, myndar, ásamt öðrum frádrætti, svokallaða 

leiðréttingarskyldu (leiðréttingarkvöð) sem nauðsynlegt er að leiðrétta (bakfæra) frá því 

tímamarki þegar skilyrði frádráttarins eru ekki lengur fyrir hendi. Reglur um frjálsa og 

sérstaka skráningu er að finna í viðeigandi reglugerð sem sett hefur verið, með stoð í 

lögum nr. 577/1989. Þessar reglur hafa ekki tekið miklum breytingum í gegnum tíðina. 

Þykja þær, fremur torræðar og oft óljósar. Reglur um leiðréttingarskyldu virðisaukaskatts 

er sömuleiðis að finna í sérstökum kafla í reglugerð nr. 192/1993, um innskatt. 

 Þær reglur sem ritgerð þessi fjallar um hafa ekki fengið mikla umfjöllun í gegnum 

tíðina, þrátt fyrir augljóst mikilvægi þeirra í virðisaukaskattskyldum rekstri margra aðila. 

Reglurnar eru flóknar og gefa oft á tíðum óljósa mynd af hvernig fara skuli með þau 

fjölmörgu álitaefni sem upp geta komið í fasteignaviðskiptum. 

 Í þessari ritgerð er leitast við að skýra virkni laga nr. 50/1988 og viðeigandi 

reglugerða, m.t.t. virðisaukaskatts í tengslum við fasteignir. Farið er yfir skilyrði frjálsrar 
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og sérstakrar skráningar, hvaða þýðingu þær hafa og hvernig þær virka í framkvæmd. 

Einnig hvernig leiðréttingarskylda virðisaukaskatts myndast í slíkum skráningum og 

hvernig meðferð leiðréttingarskyldunnar er háttað. Í ljósi þeirra efnahagslegu erfiðleika 

sem dunið hafa á atvinnulífi þjóðarinnar er sérstök áhersla lögð á að skýra hvernig 

meðferð leiðréttingarskyldunnar skuli háttað við gjaldþrotameðferð virðisaukaskattskyldra 

aðila.  

 Leiðréttingarskylda virðisaukaskatts myndast ekki einvörðungu í tengslum við 

fasteignir. Þó afmarkast umfjöllum þessarar ritgerðar við að skýra leiðréttingarskylduna í 

tengslum við fasteignir, en ekki er lögð áhersla á að fjalla um hana í tengslum við aðra 

rekstrarfjármuni. Umfjöllunin byggir að mestu leyti á skýringum yfirskattanefndar á 

einstökum efnisatriðum sem finna má í úrskurðum nefndarinnar og túlkunum 

ríkisskattstjóra á gildandi rétti. Ætlunin er að setja fram með heildstæðum hætti ítarlega 

samantekt á regluverkinu til leiðbeiningar fyrir þá sem vilja fræðast um efnið. Leitað var 

heimilda lögum, lögskýringargögnum, viðeigandi reglugerðum og öllum almennum og 

ákvarðandi bréfum ríkisskattstjóra er varða frjálsa og sérstaka skráningu og 

leiðréttingarskyldu virðisaukaskatts, allt aftur til ársins 1990. Sams konar leit var gerð í 

úrskurðasafni yfirskattanefndar. Einnig var leitað fanga í ritum sem gefin hafa verið út af 

ríkisskattstjóra, en þar ber helst að nefna Handbók um virðisaukaskatt og fréttablaðið 

Tíund. Heimildaleit í dómasöfnum íslenskra dómstóla bar ekki árangur, og er af þeim 

sökum vísað til fárra dóma í þessari ritgerð. 

 Meginefni ritgerðarinnar skiptist í fimm kafla. Í öðrum kafla er fjallað um 

skattarétt sem fræðigrein. Í þriðja kafla er fjallað almennt um virðisaukaskatt og hvaða 

hlutverki hann gegnir í tekjuöflun ríkissjóðs. Farið er yfir forsögu neysluskattlagningar á 

Íslandi og skattskyldusvið núgildandi laga um virðisaukaskatt. Einnig er farið yfir almenn 

atriði er varða skráningarskyldu virðisaukaskattskyldra aðila. Helstu grundvallarreglur 

laga um virðisaukaskatt eru skýrðar og farið er yfir helstu hugtök regluverksins. Í fjórða 

kafla er fjallað með ítarlegum hætti um sérstaka skráningu og frjálsa skráningu. Í fimmta 

kafla er gerð grein fyrir tilurð leiðréttingarskyldu virðisaukaskatts og hvernig með hana 

skuli farið. Fjallað er um fyrningu leiðréttingarskyldunnar, tímamörk og hvenær skylda 

myndast til þess að leiðrétta virðisaukaskatt. Í sjötta kafla er fjallað um stöðu 

virðisaukaskatts við gjaldþrotaskipti. Farið er yfir stöðu virðisaukaskatts í skuldaröðinni, 

helstu starfsskyldur skiptastjóra með tilliti til virðisaukaskatts og hvernig meðferð 

leiðréttingarskyldunnar skuli háttað við gjaldþrotameðferð virðisaukaskattskyldra aðila. 
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