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Formáli 

Þetta lokaverkefni er til BS prófs í Viðskiptafræði við Háskóla Íslands og er vægi hennar 6 

ECTS einingar. Verkefnið var unnið á vorönn 2012 og var Ásmundur G. Vilhjálmsson, 

aðjúnkt við Háskóla Íslands leiðbeinandi minn. Ég vil þakka honum fyrir skjót og góð svör 

við spurningum mínum vegna verkefnisins. Einnig vil ég þakka Vali Fannari Gíslasyni hjá 

Tax Free Worldwide fyrir áhugann og aðstoðina varðandi sölu tölur á Tax Free varningi á 

Íslandi. 

Auk þess vil ég þakka fjölskyldu minni og kærasta fyrir stuðning, þolinmæði og áhuga 

á efninu á meðan ég vann þetta verkefni. Síðast en ekki síst vil ég þakka Drífu 

Valdimarsdóttur fyrir yfirlestur á verkefninu. 
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Útdráttur 

Í þessari ritgerð verður fjallað um erlenda ferðamenn á Íslandi og notkun þeirra á Tax 

Free. Byrjað verður á að fara yfir hvað virðisaukaskattur er og í framhaldi verður farið í 

það hverjir eiga rétt á að versla Tax Free á Íslandi.  

Megintilgangur þessara ritgerðar er að skoða endurgreiðslu virðisaukaskatts til 

erlendra ferðamanna á Íslandi. Skoðað verður hvaða þjóð það er sem er að versla mest 

á Íslandi og þar af leiðandi að skilja mest eftir sig samkvæmt sölutölum á Tax Free 

varningi.  

Til þess að fá meiri innsýn í ferðamannaverslun á Íslandi verður farið stuttlega yfir 

sögu ferðaþjónustunnar á Íslandi. Ferðaþjónustan er ung atvinnugrein hér á landi sem 

hefur náð á stuttum tíma að sanna hversu mikilvæg atvinnugreinin er fyrir þjóðina. Mikil 

fjölgun hefur verið á ferðamönnum síðustu ár og hafa gjaldeyristekjur af ferðamönnum 

aukist á undanförnum árum. Stuðst var við sölutölur á Tax Free varningi frá Tax Free 

Worldwide sem er með 70% markaðshlutdeild.     

Niðurstöður leiddu í ljós að endurgreiðsla virðisaukaskatts til erlendra ferðamanna 

hefur aukist með árunum. Ferðamenn eru þó ekki að versla jafn mikið á mann árið 2011 

og árið 2009. Norðmenn versluðu mest hér á landi samkvæmt sölutölum frá Tax Free 

Worldwide og voru að skilja mest eftir sig á mann miðað við fjölda Norðmanna til 

landsins gegnum Leifstöð árið 2011. 

Hingað til hefur fjöldi ferðmanna verið aðal mælikvarðinn á velgengni 

ferðaþjónustunnar. Betri mælikvarði er að skoða hversu mikið hver ferðamaður er að 

versla. Við viljum jú fá ferðamenn sem koma til landsins sem skilja einhver verðmæti 

eftir sig svo við getum byggt upp enn betra land.  
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1 Inngangur 

Megintilgangur þessara ritgerðar er að skoða endurgreiðslu virðisaukaskatts til erlendra 

ferðamanna á Íslandi. Skoðað verður hvaða þjóð er að versla og skilja mest eftir sig  í 

landinu miðað við sölu á Tax Free vörum. Sérstaklega er litið yfir árin 2009, 2010 og 

2011. Notast er við tölur frá Tax Free Worldwide sem er með um 70% hlutdeild á 

markaðnum. Einnig er stuðst við ferðamanna fjölda sem Ferðamálastofa gefur út. 

Markaðshlutdeild Tax Free Worldwide ætti að endurspegla að einhverju leiti hvaða 

þjóðir það eru sem eru að versla og skilja mestan gjaldeyri eftir sig í landinu. 

Byrjað verður á að fara yfir hvað virðisaukaskatturinn er og hversu hár hann er.  

Samkvæmt 43. gr. Virðisaukaskattslaganna er heimilt að endurgreiða virðisaukaskattinn 

til erlendra ferðamanna. Skoðað er hverjir eiga rétt á endurgreiðslu, hvar og hvernig 

hægt er að fá endurgreitt. 

Til að fá betri innsýn í ferðaþjónustuna á Íslandi verður farið stuttlega yfir sögu 

hennar en ferðaþjónustan er ung atvinnugrein í mikilli þróun. Flest fyrirtæki sem starfa 

innan ferðaþjónustunnar eru lítil eða meðalstór á íslenskan mælikvarða. Náttúrufegurð 

landsins vekur oftast áhuga fólks á að ferðast til landsins. Miklar árstíðarsveiflur eru í 

ferðaþjónustunni og kemur um helmingur ferðamanna yfir sumarmánuðina þrjá. Mikið 

álag er á ferðaþjónustunni á þeim tíma og er nauðsynlegt að gera frekari ráðstafanir 

vegna þess.  

Í lokin fer fram greining á Tax Free á Íslandi. Skoðað er hvaða þjóð verslar mest af Tax 

Free varningi á Íslandi, hvar á landinu mesta salan fer fram og hvort salan hafi breyst 

milli ára.  Þegar horft er á hvernig sölutölur á Tax Free varningi hafa vaxið verður að taka 

tillit til þess að með tímanum hefur markaðsetningin aukist, fleiri búðir bæst í hópinn 

sem veita ferðamönnum Tax Free og ferðamenn eru orðnir meðvitaðri um rétt sinn til 

endurgreiðslu á virðisaukaskattinum.  
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2 Virðisaukaskattur 

Þann 1. janúar 1990 öðluðust gildi lög um virðisaukaskatt (VSL) sem tóku við af 

söluskatti sem lagður hafði verið á vöru og þjónustu til endanlegs neytenda. Samkvæmt 

1. gr. laganna skal greiða í ríkissjóð virðisaukaskatt af viðskiptum innan lands á öllum 

stigum, svo og af innflutningi vöru og þjónustu. Virðisaukaskattur er óbeinn skattur sem 

þýðir að sölumaður vörunnar eða þjónustunnar sér um að greiða skattinn til ríkisins.  

Í stuttu máli má segja að allir þeir sem stunda atvinnurekstur með sölu á vöru og 

þjónustu eru skyldugir að borga virðisaukaskatt nema þeir heyri undir undanþágu 

ákvæði. Undanþágu ákvæði er að finna í 3. mgr. og 5. mgr. 2 gr. VSL og 4. gr. VSL.  

Strax frá fyrsta degi er aðili skattskyldur af atvinnurekstri sínum. Honum ber skylda að 

tilkynna til skattstjóra þar sem hann á lögheimili um atvinnurekstur sinn a.m.k. 8 dögum 

áður er starfsemi hans hefst. Skattstjóri gefur út staðfestingu til skráningarskylds aðila 

um að skráning hafi átt sér stað. Í kjölfarið fær hann virðisaukaskattsnúmer og er 

skráður á virðisaukaskattsskrá. Aðili er skyldugur til að halda utan um bókhald sitt. 

Skattayfirvöld geta hvenær sem er kallað inn bókhaldið og gögn þess til skoðunar. Eftir 

að starfsemi er lokið er æskilegt að afskrá vsk númerið til að reikningar vegna vsk sé ekki 

sendur á viðkomandi aðila (Ríkisskattsjóri, 2012). 

Mikill fjöldi fyrirtækja er á atvinnuskrá á Íslandi. Á mynd 1 sést hvernig tekjum 

ríkissjóðs er skipt niður í nokkra liði. Skattur af vöru og þjónustu er 40% af heildartekjum 

ríkissins.  Skattur á vöru og þjónustu skiptist svo niður í 6 liði og þar af var 

virðisaukaskatturinn 66% tekjanna (Fjármálaráðuneytið, 2012).  
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Mynd 1 Skipting á tekjum ríkissjóðs 2011 (Hagstofa Íslands, 2012) 

 

Samkvæmt 1. mgr. 14. gr VSL skal virðisaukaskattur vera 25,5% og rennur hann í 

ríkissjóð. Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. skal virðisaukaksattur af eftirfaradi sölu og þjónustu 

vera 7%: 

 Útleiga hótel- og gistiherbergja og önnur gistiþjónusta. 

 Afnot útvarpsstöðva. 

 Sala tímarita, dagblaða og landsmála- og héraðsfréttablaða. 

 Sala bóka, jafnt frumsaminna sem þýddra, sem og hljóðupptökur af lestri 
slíkra bóka. 

 Sala á heitu vatni, rafmagni og olíu til hitunar húsa og laugarvatns. 

 Sala á matvörum og öðrum vörum til manneldis eins, þó ekki sala á áfengi. 

 Aðgangur að vegamannvirkjum. 

 Geisladiskar, hljómplötur, segulbönd og aðrir sambærilegir miðlar með tónlist 
en ekki með mynd. (Lög um virðisaukaskatt) 

Skattskyldir aðilar samkvæmt 3 gr VSL skulu greiða í ríkisjóð mismun útskatts og 

innskatts hvers uppgjörstímabils. Sé innskattur hærri en útskattur á uppgjörstímabilinu 

skal ríkissjóður endurgreiða mismunin (Lög um virðisaukaskatt).  
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Innskattur er sá virðisaukaskattur sem fellur á kaup skattaðila á skattskyldum vörum og 

þjónustu til að nota í rekstrinum á tímabilinu. Útskattur er sá virðisaukaskattur sem 

fellur á skattskylda sölu eða afhendingu skattaðila á tímabilinu (Lög um virðisaukaskatt). 

 

2.1 Endurgreiðsla til erlendra ferðamanna 

Árið 1987 var Verslunarráð Íslands byrjað að skoða þá hugmynd að endurgreiða 

söluskatt til erlendra ferðamanna. Öll nágrannalönd okkar voru farin að endurgreiða 

virðisaukaskatt svo það var tímaspursmál hvenær Ísland byrjaði á því. Menn voru 

sammála um að sala til erlendra ferðamanna væri í raun útflutningur og því væri eðlilegt 

að verslun þeirra væri söluskattsfrjáls. Endurgreiðslan er hagsmunamál bæði fyrir 

verslunina og fyrir innlendar iðngreinar sem framleiða ferðamannavörur (Morgunblaðið, 

1987) 

Í Virðisauksskattslögunum sem öðluðust gildi 1. janúar 1990 kemur fram í 43. gr. að 

endurgreiða megi virðisaukaskatt til erlendra ferðamanna af vörum sem þeir kaupa hér 

á landi og taka með sér við brottför.  

Að auki kemur fram að fjármálaráðherra getur ákveðið með reglugerð að hvaða 

marki skuli endurgreiða sendimönnum erlendra ríkja virðisaukaskatt af kaupum á vörum 

og þjónustu hér á landi. Fjármálaráðherra er jafnframt heimilt með reglugerð að heimila 

endurgreiðslu virðisaukaskatts af vöru og þjónustu sem erlend fyrirtæki hafa greitt 

hérlendis (Lög um virðisaukaskatt). 

Fyrst eftir að lögin voru samþykkt þar sem leyfilegt var að endurgreiða 

virðisaukaskattinn til ferðamanna þá var sá möguleiki ekki mikið nýttur. Reglur um 

endurgreiðsluna voru lítið kynntar og sá ríkið um að endurgreiða ferðamönnum 

virðisaukaskattinn. Aðeins var hægt að fá endurgreitt í flugstöðinni í Keflavík.  

Árið 1996 opnaði fyrsta endurgreiðslu útibúið hér á landi. Útibúið var frá alþjóðlega 

fyrirtækinu Europe Tax Free Shopping og heitir nú Global Blue. Á einum mánuði fékk 

fyrirtækið til sín 300 verslanir til að annast virðisaukaskatt af vörukaupum erlendra 

ferðamanna og þar af voru 50 verslanir í Kringlunni og svipaður fjöldi á Laugaveginum 

(Morgunblaðið). Verslanir fundu strax fyrir auknum viðskiptum í kjölfar 

endurgreiðslunnar og hefur sá markaður stækkað töluvert frá upphafi. 
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Árið 2001 var stofnað íslenskst endurgreiðslufyrirtæki, Iceland Refund, heitir nú Tax 

Free Worldwide. Fyrirtækið er ungt og hefur náð mjög langt á þeim tíma sem það hefur 

verið á markaðnum. Aðildarverslunum hefur fjölgað jafnt og þétt yfir árin og eru nú yfir 

1.000 íslenskar verslanir í samstarfi við Tax Free Worldwide. Öllum verslunareigendum 

er boðið að vera með Tax Free í verslunum sínum, allt frá því að vera bílaverskstæði og 

upp í að vera ein af aðal ferðamanna verslununum eins og 66 gráður Norður. Tax Free 

Worldwide er með 70% markaðshlutdeild og hefur verið það frá árinu 2009. 

(Valur, munnleg heimild 8. mars 2012). 

2.2 Hvað er Tax Free? 

Á allar vörur er lagður virðisaukaskattur. Lengi vel var virðisaukaskatturinn 24,5% á 

flestum vörum og þjónustu en í ársbyrjun 2010 var hann hækkaður upp í 25,5%. Á 

gistingu, matvælum, bókum o.fl. er hann 7%. Virðisaukaskatturinn er notaður til að 

fjármagna og greiða niður ýmsa þjónustu ríkisins sem íbúar sem eiga lögheimili hér á 

landi geta notið. Sem dæmi má nefna þá fer hluti af virðisaukaskattinum í að greiða 

niður heilbrigðiskerfið sem gerir það að verkum að við erum ekki að borga fullan 

sjúkrahúskostnað þegar við notum þá þjónustu. Þeir sem ekki hafa lögheimili á Íslandi 

þurfa að borga fullt verð fyrir læknisheimsóknir. Þess vegna eiga erlendir ferðamann rétt 

á að fá virðisaukaskattinn endurgreiddan.  

 

Þegar skatturinn er reiknaður af vöru sem ber 25,5% vsk. er hann 20,32% og 6,54% af 

vöru sem ber 7% vsk. 

Dæmi : Vara sem kostar 1000 kr. út í búð er með virðisaukaskatt upp á 203,19 kr. 

 1000 / 1,255 = 796, 81 

 1000 - 796,81 = 203,19 

Búðin skilar þá 203,19 kr. til ríkisins af þessari vöru.  

 

Þegar erlendir ferðamenn versla hér á landi þá geta þeir fengið skattinn sem þeir 

borguðu endurgreiddan. Endurgreiðslan er hámark 15% af vöru sem ber 25,5% vsk. 

Mismunurinn er þóknun. Þóknunin skiptist svo á milli verslana, þjónustuaðila og 



 

12 

endurgreiðsluaðila. Virðisaukaskatturinn á Íslandi er með því hæsta sem gerist í 

heiminum og getur því munað miklu fyrir ferðamanninn að fá endurgreiðsluna.  

Þar sem Ísland er ekki aðili að Evrópusambandinu þá geta allar þjóðir fengið 

endurgreiddan virðisaukaskattinn hér á landi.  

 

2.3 Hvar og hvernig er hægt að fá endurgreitt? 

Ferðamenn sem koma hingað til landsins vita flestir hverjir að verðlag er hátt og margir 

hafa heyrt að hægt sé að fá virðisaukaskattinn endurgreiddan við brottför. Það hvetur 

ferðamanninn til að versla þegar hann veit að hann fær afslátt á vörunni. Verslanir sem 

eru í samstarfi við endurgreiðslu fyrirtækin eru merktar með Tax Free merkjum og ætti 

það að auðvelda ferðamanninum að komast nær því að fá skattinn endurgreiddan. 

Eigendur verslananna og starfsfólk þeirra á að vera vel upplýst um endurgreiðsluna og 

geta leiðbeint ferðafólki hvernig það fær endurgreiðsluna til baka af þeim vörum sem 

það er að versla. 

 Hægt er að velja um nokkra staði til að fá endurgreitt. Fimm fyrirframgreiddir 

(Pre-paid) staðir eru til staðar á landinu þar sem hægt er að fá endurgreitt en skila þarf 

Tax Free forminu stimpluðu á loka áfangastað hvort sem það er upp á flugvelli eða við 

höfnina. Að auki er hægt að fá endurgreitt beint í peningum eða inn á kreditkort á 

eftirfarandi stöðum: Landsbankanum á Keflavíkurflugvelli, fríhöfninni á 

Reykjavíkurflugvelli, fríhöfninni á Akureyrarflugvelli, um borð í Norrænu, 

upplýsingamiðstöðinni Skarfabakka og upplýsingamiðstöð Akureyrar. (Tax Free 

Worldwide, 2012) 

 Stærsti endurgreiðslu aðilinn er Landsbankinn á Keflavíkurflugvelli með 85% 

viðskiptavina. Opnunartíminn er aðlagaður að flugtímunum og ættu því flestir 

ferðamenn að geta fengið endurgreitt um leið og þeir fara úr landi. Afgreiðslutíminn 

getur verið allt að 8 vikur inn á kreditkort. Kvittun er gefin út fyrir viðskiptunum og ætti 

endurgreiðslan að sjást á kreditkortinu innan hámarks tímans.  
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2.4 Hverjir eiga rétt á endurgreiðslu? 

Samkvæmt reglugerð 294/1997 þarf að uppfylla 3 grundvallar reglur til að fá 

endurgreitt. Í fyrsta lagi þarf viðkomandi aðili að vera skráður búsettur erlendis og vera 

með skráð lögheimilið þar. Í öðru lagi  verður aðili að versla fyrir meira en 4.000 kr. í 

sömu búðinni og í þriðja lagi verður að  flytja vöruna úr landi innan þriggja mánaða. 

 

2.5 Eyðublöð 

Sérstök Tax Free nóta er gefin út af versluninni þar sem fylla þarf allar upplýsingar inn á. 

Endurgreiðslu upphæðin ætti að standa á miðanum svo það ætti að vera auðvelt fyrir 

ferðamanninn að fylgjast með hversu mikið hann á að fá til baka. 

Þegar ferðamaður er að ferðast um Leifstöð og hefur endurgreiðslu nótu upp á 5.000 

kr. eða meira þarf að tollastimpla. Varan er sýnd hjá tollinum og hann stimplar því til 

sönnunar að varan sé á leiðinni úr landi. Undantekning er þó ef um íslenska ull er að 

ræða. Við brottför annarsstaðar frá landinu skal varningi í innsigluðum umbúðum 

framvísað við tollgæsluna sem athugar hvort skilyrði fyrir endurgreiðslu er uppfyllt. Séu 

öll skilyrði uppfyllt skal tollgæslan staðfesta það með áritun á ávísunina. Kaupandi skal 

afhenda eða senda ávísunina innan þriggja mánaða til endurgreiðsluaðila sem leysir 

hana til sín (Reglugerð nr. 294/1997). 

Á mynd 2 er dæmi um hvernig eyðublað getur litið út. Á efri myndinn sést hvaða 

upplýsingar eru fylltar inn á formið. Verslunin fyllir inn upplýsingar um hvað var verslað 

og upphæðina. Viðskiptavinurinn fyllir svo inn nafn, heimilisfang, bæjarfélag, land, 

passanúmer og skrifar undir. Neðri myndin er bakhliðin á forminu og eru það helstu 

upplýsingar um hvar megi nálgast endurgreiðsluna. Hægt er að láta endurgreiðslu 

upphæðina renna til Umhyggju, félag til stuðnings langveikra barna. Ef ákveðið er að 

láta endurgreiðsluna renna til Umhyggju er hakað í reitinn aftan á forminu. 

Ferðamaðurinn þarf að auki láta kassakvittun fylgja með. Kassakvittuninn er til 

sönnunar að aðilinn hafi keypt allar þær vörur sem stendur á tax free forminu og á því 

verði sem er uppgefið. 
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Mynd 2 Eyðublað frá Tax Free Worldwide, 2012. 

Framhlið 

Bakhlið 
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3 Ferðaþjónusta á Íslandi 

Ferðaþjónustan er vaxandi atvinnugrein sem hefur í gegnum tíðina ekki fengið jafn mikla 

athygli og aðrar atvinnugreinar á Íslandi. Fyrstu lög um íslensk ferðamál voru sett árið 

1936 en þau kváðu um að Ferðaskrifstofa ríkisins hefði ein rétt til þess að hafa með í 

höndum móttöku erlendra ferðamanna en ráðherra var þó heimilt að leyfa erlendum 

ferðaskrifstofum sem áður höfðu starfað hér á landi að hafa umboðsmenn hér 

(Samgönguráðuneytið, 1983).  

Ferðaskrifstofan átti að auglýsa hvaða þjónusta væri í boði innanlands, hafa eftirlit 

með verðlagi svo það væri örugglega ekki verið að okra á ferðamönnum, hafa 

gæðaeftirlit á hótelum og veitingahúsum og sjá um bókanir og markaðssetningu Íslands 

sem ferðamannalands erlendis (Ferðaskrifstofa ríkisins, 2011).  

Margt hefur breyst í Íslensku þjóðfélagi frá því fyrstu lögin voru sett fram og hefur 

ímynd ferðaþjónustunnar vaxið og er komin í þá stöðu í dag að vera ómissandi. 

Stjórnvöld hafa lengi haft lítil afskipti af ferðaþjónustunni. Hún hefur verið drifin áfram 

af einkaaðilum án sérstakrar skýrrar stefnumótunar. Fyrsta tilraun til stefnumótunar var 

gerð á árunum 1973 - 1975 og var markmiðið að auka fjölbreytni í atvinnulífinu. Ekki 

tókst betur en svo að skýrslan var geymd þar til árið 1996 (Rannsóknarmiðstöð 

ferðamála). Frá þeim tíma hafa orðið miklar framfarir í ferðaþjónustunni á Íslandi, mörg 

störf hafa skapast og mikil samvinna er milli ferðaþjónustufyrirtækja og ríkisins. 

 

3.1 Stefna hins opinbera í ferðamálum 

Sturla Böðvarsson fyrrverandi samgönguráðherra skipaði nefnd haustið 1993 til að vinna 

að ferðamálaáætlun fyrir árin 1996 - 2015 sem lögð yrði fyrir alþingi. Alþingi samþykkti 

tillöguna árið 1995 og var fljótlega farið að vinna að því að ná þeim markmiðum. 

Meginmarkmið áætlunarinnar er: 

 Náttúra Íslands, menning þjóðarinnar og fagmennska verði ráðandi þættir í 
þróun íslenskra ferðamála. 

 Tryggð verði samkeppnishæfni ferðaþjónustunnar sem stuðli að 
hámarksafrakstri í greininni. 
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 Álagi vegna ferðaþjónustu verði jafnað á landið og íbúa þess og verði innan 
þolmarka í samræmi við niðurstöður rannsókna. 

 Ímynd Íslands sem ferðamannastaðar verði byggð upp og varin.  

Jafnframt var unnið að eftirfarandi markmiðum: 

 Ferðaþjónustunni verði sköpuð rekstrarskilyrði sambærileg við rekstrarskilyrði 
í samkeppislöndum. 

 Ísland verði í forystu í umhverfisvænni ferðaþjónustu. 

 Fylgt verður eftir uppbyggingu þjóðgarða með því að stuðla að ferðaþjónustu 
sem samþættir útivist og náttúruvernd. 

 Ábyrgð ferðamanna og fyrirtækja í ferðaþjónustu verði aukin í 
umhverfismálum. 

Til að ná þessum markmiðum voru eftirfarandi stoðir notaðar : rekstrarumhverfi 

ferðaþjónustunnar, kynningarmál, nýsköpun og þróun, menntun, rannsóknir, 

grunngerð, fjölþjóðasamstarf, gæða og öryggismál og umhverfismál (Ferðamálastofa, 

2005) . 

 

3.2 Skýrslur um ferðaþjónustu 

Margar skýrslur hafa verið gerðar af nefndum sem skipaðar voru af samgönguráðherra 

og má þar meðal annars nefna skýrslu framtíðarnefndar sem fjallar um framtíð 

íslenskrar ferðaþjónustu (Samgönguráðuneyti, 2001).  

Skýrsla um menningartengda ferðaþjónustu kom út árið 2001 og þar er fullyrt að það 

sé grundvöllur fyrir því að byggja upp íslenska ferðaþjónustu í framtíðinni á tveimur 

meginstoðum, íslenskri náttúru og íslenskri menningu. Sú nefnd lauk störfum árið 2001 

(Ferðamálastofa).  

Skýrsla um heilsutengda ferðaþjónustu var gefin út árið 2000 og voru þar tillögur 

settar fram um heilsutengda ferðaþjónustu og hvernig væri best að standa að 

uppbyggingu hennar. Með þessu átti að skapa Íslandi sérstöðu og hefja markaðsetningu 

á almennri heilbrigðisþjónustu (Ferðamálastofa). 

Þessar skýrslur ásamt fleirum hafa átt stórt hlutverk í að koma af stað markvissri 

stefnu í ferðaþjónustu. Stjórnvöld hafa fengið meiri áhuga á ferðaþjónustunni. Oftar en 

einu sinni hefur verið gripið til aðgerða í ferðaþjónustunni þegar aðrar atvinnugreinar 
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eiga erfitt. Nýlegasta dæmið er þegar bankakerfið hrundi haustið 2008. Útlitið var ekki 

gott fyrir efnahag landsins og að auki hafði alþjóðlega ferðamálaráðið (UNWTO) gefið út 

að miklar líkur væru á samdrætti um 4-6% á heimsvísu að meðaltali og mikil óvissa væri 

um framtíðarhorfur í ferðamannaiðnaði (Gunnar Þór Jóhannesson, 2009). 

 

3.3 Endurskoðun á ferðamálaáætluninni. 

Ferðaþjónustan hefur á skömmum tíma orðið einn af höfuðatvinnuvegum þjóðarinnar 

og mikilvæg uppspretta gjaldeyristekna (Ferðamálastofa). Auk þess sem ferðaþjónustan 

skapar atvinnu þá er atvinnugreinin að skila jafnframt auknum tekjum í sameiginlegan 

sjóð þjóðarinnar sem styrkir þá ímynd sem Íslendingar vilja koma á framfæri við aðrar 

þjóðir.  

Um miðjan febrúar 2008 skipaði Iðnaðarráðherra nefnd til að gera tillögur um 

endurskoðun á ferðamálaáætlun til 2015 og rammafjárlaga næstu 4 árin.  

Nefndinni var gert að gera tillögur að eftirfarandi þáttum: 

 Með hvaða hætti opinberum fjárstuðningi við einstaka þætti ferðamála væri 
best skipað. 

 Á hvern hátt stjórnvöld geti stuðlað að árangursríku skipulagi í ferðamálum 
innanlands. 

 Hvernig stjórnvöld geti tryggt samstarf og sem besta nýtingu fjármuna í 
markaðsmálum ferðaþjónustunnar og almennri landkynningu. 
(Ferðamálastofa)  

Niðurstaða nefndarinnar var sú að lykilatriði hins opinbera að aðkomu og fjármögnun 

í ferðaþjónustunni skuli vera: gegnsæi, langtíma hugsun, heildstæð nálgun, sjálfbærni og 

mælanlegur árangur. Nefndin taldi að væntingar til Ferðamálastofu væru óljósar enda 

hafi mörg ferðamannamál verið í höndum ráðuneytis í stað Ferðamálastofu. Jafnframt 

hafi ekki alltaf verið skýrt hver virðisauki af starfsemi stofnunarinnar hafi verið 

(Iðnaðarráðuneyti, 2008). Nefndin lagði til að samstarf milli forsvarsmanna 

Ferðamálastofu, Byggðastofnunar, Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands, Útflutningsráð og 

Umhverfisstofnunar yrði komið af stað undir stjórn Ferðamálastjóra.  

Samkvæmt lögum um skipan ferðamála þá eru verkefni Ferðamálstofu þrenns konar. 

Í fyrsta lagi er það útgáfa leyfa, skráning á starfsemi og eftirlit með skilyrðum fyrir að 
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þeim sé fullnægt. Í öðru lagi eru það þróunar- , gæða-, og skipulagsmál ferðaþjónustu, 

þ.e. framkvæmd markaðrar ferðamálastefnu, samræming umhverfis- og fræðslumála, 

miðlun upplýsinga, svæðisbundin þróun og alþjóðlegt samstarf. Í þriðja lagi að sjá til 

þess að markaðs- og kynningarmál ferðaþjónustunnar sé í samræmi við ákvörðun hverju 

sinni (Lög um skipan ferðamála, 2005). 
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4 Ferðaþjónustan í tölum 

Ferðaþjónustan er ein af þremur meginstoðunum í gjaldeyrissköpun fyrir þjóðina. 

Algengasta leiðin til að mæla landsframleiðslu er að nota verga landsframleiðsu. Verg 

landsframleiðsla jókst um 100% á árunum 2002 - 2011 og var meðal hagvöxtur á þeim 

tíma 2,18% (Hagstofa Íslands, 2012). Vöxtur ferðaþjónustunnar hefur verið nokkuð meiri 

en vöxtur hagkerfisins undanfarin ár. Meðalvöxtur ferðaþjónustunnar árin 2002-2009 

var 5%. (Hagstofa Íslands, 2009) 

Störf í ferðaþjónustunni eru rúmlega 5% af heildarstörfum í landinu (Hagstofa 

Íslands, 2011) og miðað við spár um ferðamannafjölda fyrir árið 2012 má búast við 

fjölgun í ferðaþjónustustörfum. Yfir sumartímann eykst hlutfall þeirra sem vinna við 

ferðaþjónustu þar sem mikill munur er á ferðamönnum yfir sumar og vetrartíma. Störfin 

eru fjölbreytt og sækja námsmenn mikið í störfin yfir sumartíma þar sem ekki er krafist 

sérstakrar menntunar í mörgum þessara starfa. 

 

4.1 Fjöldi ferðamanna 

Ferðamönnum hefur fjölgað mikið hér á landi. Meðalfjölgunin er 8,43% á ári frá árinu 

2002 til lok árs 2011. Mesta fjölgunin átti sér stað milli 2002 og 2003 en þá jókst 

ferðamanna fjöldinn um 15,15% á meðan mesta fækkunin var á milli 2008 og 2009 en 

þá fækkaði ferðamönnum um 1,61%.  

Metfjöldi ferðamanna var árið 2011 en þá komu 565.611 ferðamenn til landsins. 

Heildarfjöldi þeirra sem kom í gegnum Keflavíkurflugvöll var 540.824, aðrir komu í 

gegnum aðra flugvelli, Norrænu eða með öðrum skipum (Ferðamálastofa, 2012).  
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Mynd 3 Fjöldi ferðamanna á 10 ára tímabili með flugi og skipum (Hagstofa Íslands, 2012). 

 

Þegar farþegafjöldinn er skoðaður sem fór í gegnum Leifsstöð árið 2011 má sjá að 

flestir voru frá Bandaríkjunum en þeir voru 77.561 talsins og fjölgaði þeim um nær 

helming frá því árinu 2010. Bretar, Danir, Norðmenn og Þjóðverjar ferðuðust sömuleiðis 

mikið til landsins en þessar fjórar þjóðir auk Bandaríkjamanna voru með um helming 

allra farþegar sem fóru í gegnum Leifsstöð eða 284.491 farþegar. (Ferðamálastofa, 

2012) 

 

 

Mynd 4 Skipting farþega í gegnum Leifsstöð eftir þjóðerni (Ferðamálastofa, 2012). 
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Erfitt er að spá fyrir um fjölda ferðamanna komandi ár vegna þess hversu mismunadi 

þróunin er á milli ára.  Mynd 5 sýnir hver hlutfallsleg fjölgun væri við 3%, 6% og 8,43% 

(sem er meðal fjölgunin á ári síðustu 10 ár). Miðað við lægsta hlutfallið yrði 

ferðamannafjöldinn 760.000 árið 2021 og við hæsta hlutfallið tæplega 1.300.000 manns.  

 

 

Mynd 5 Ferðamannaspá 2012 - 2021. 

 

Fjölgun ferðamanna hefur mikil áhrif á íslenska hagkerfið og stækkar um leið 

innanlandsmarkað fyrir vöru og þjónustu. Fyrir mörg byggðarfélög á landsbyggðinni 

skiptir þetta töluvert miklu máli þar sem fjölgun ferðamanna fjölgar þjónustustörfum í 

byggðarfélaginu yfir sumartímann. Ferðaþjónustan hefur mikinn ábata fyrir þjóðina, t.d. 

þá var heildar ferðamannafjöldinn árið 2011 fleiri en allir íbúar landsins. Hluti af 

ferðamönnum leigja sér bílaleigubíl og kaupa bensín á hann. Því fleiri notendur sem við 

fáum á götuna því fleiri nota bensín og þar af leiðandi kemur meira inn í ríkissjóð.   

 

4.2 Gistinætur 

Gistináttum á hótelum, gistiheimilum og öðrum stöðum hefur fjölgað mikið síðustu ár 

og voru heildargistinætur 2.418.944 árið 2011. Aukning var tæplega 14% frá árinu 2010 

en þá var heildarfjöldi gistinátta 2.129.173. 
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Gistináttum á hótelum og gistiheimilum hefur fjölgað mikið frá 2002 til 2011. Fjöldi 

gistinátta útlendinga var 970.256 árið 2002 en var 1.866.432 árið 2011. Aukningin er 

92% á þessum 9 árum. Meðal dvalarlengd er 1,8 nótt og hefur hún verið óbreytt árin 

2002 - 2011. (Hagstofa Íslands, 2012)  

 

 

Mynd 6 Gistinætur ferðamanna á hótelum og gistiheimilum 2002-2012 (Hagstofa Íslands, 2012) 

 

Heildarfjöldi gistinátta á hótelum árið 2011 er 1.488.370 og gistu flestir á hótelum í 

Reykjavík. Bretar nýttu sér hótelgistinguna mest og eru heildarnætur þeirra 205.219 og 

þar af eru 153.653 í Reykjavík. Bretar nýttu sér einnig mest hótelgistingu á 

Suðurlandinu. Þjóðverjar áttu flestar gistinætur á hótelum á Vesturlandi, Norðurlandi 

eystra og vestra og á Austurlandinu. Á Suðurnesjum áttu Bretar flestar gistinæturnar á 

hótelum. (Hagstofa Íslands, 2012) 

Gistinóttum ferðamanna á tjaldsvæðum hefur fjölgað jafnt og þétt með árunum. Árið 

2011 voru gistinætur ferðamanna 207.301 á tjaldsvæðum og eru Þjóðverjar og Frakkar 

með lang flestar gistingarnar. Þjóðverjar gistu 51.893 og Frakkar 36.104 nætur á 

tjaldsvæðum um land allt.  

Þegar gistinætur á hótelum eru skoðaðar sést að yfir vetrarmánuðina er versta 

nýtingin á hótelherbergjum. (Hagstofa Íslands, 2012) Mikill munur er á notkun 
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hótelherbergja yfir sumar- og vetrartímann. Á mynd 7 sést hvernig gistinóttum á 

hótelum er dreift yfir árið 2011. 

 

 

Mynd 7 Dreifing gistinátta á Hótelum árið 2011 (Hagstofa Íslands, 2012). 

 

4.3 Gjaldeyristekjur 

Tekjur af erlendum ferðamönnum skipta miklu máli fyrir þjóðarbúið. Tekjur ferðamanna 

eru skilgreindar sem samanlögð kaup erlendra ferðamanna á vörum og þjónustu meðan 

þeir dvelja hér á landi og tekjur vegna fargjalda  þeirra til og frá landinu með innlendum 

fyrirtækjum (Seðlabankinn, 2001). Hagstofa Íslands heldur utan um gjaldeyristekjurnar 

og gefa tölurnar góða vísbendingu um mikilvægi ferðaþjónustunnar. 

Á mynd 8 sést hvernig gjaldeyristekjur hafa aukist milli ára. Frá árinu 2002 til lok 

ársins 2010 var aukningin 102%. Heildar tekjurnar segja þó ekki allt og skoða verður 

hvað hver ferðamaður var að eyða miklu í landinu til að fá raunverulega niðurstöðu um 

mikilvægi ferðamannsins. Eftir því sem ferðamaðurinn eyðir minna því minni er ábatinn 

að fá hann í heimsókn. Eftirsóknaverðast er að fá ferðamenn sem stoppa stutt og eyða 

miklu.  
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Mynd 8 Gjaldeyristekjur af erlendum ferðamönnum 2002 - 2010 (SAF, 2012). 

Ekki eru komnar tölur fyrir gjaldeyristekjur árið 2011. Gjaldeyristekjur voru hærri árið 

2010 en árið 2009. En þegar athugað er hvað hver ferðamaður var að eyða miklu þá var 

hann að eyða tæpum 3.000 kr. minna á dag árið 2010 en árið 2009 (SAF, 2010).  

 

Erlend greiðslukort innanlands 

Samkvæmt upplýsingum frá Hagstofunni var heildarvelta erlendra greiðslukorta 62.061 

milljón króna árið 2011. Meðalneysla á mann miðað við heildarfjölda ferðamanna til 

landsins er þá 109.724 kr. Það er örlítið minna en meðal korta neyslan 2010 gefur til 

kynna en það ár hafði kortaneysla vaxið um 13% frá árinu áður. Ekki er greint á milli 

verslana, gistingu, veitingahúsa eða annara útgjalda í þessum tölum.  

 

4.4 Háannar tími og lágannar tími 

Ferðaþjónustuárið skiptist í tvennt. Háönn (e. High season) þegar umsvif 

ferðamennskunnar eru hvað mest og lágönn (e. low season) þegar umsvif 

ferðamennskunnar er í lágmarki.  

Háönn á Íslandi er yfir sumarmánuðina þrjá júní, júlí og ágúst. Mikill munur er á 

þessum mánuðum og þeim sem flokkast undir lágönn. Tæplega helmingur allra 

ferðamanna sem koma til landsins koma á þessum þremur mánuðum. Minnstu umsvifin 
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eru frá nóvember til mars og var meðalfjöldi farþega í gegnum Leifstöð rétt rúmlega 

23.000 á meðan að meðaltali komu 88.000 á mánuði yfir háannartímann. 

Gistinætur ferðamanna á hótelum, gistiheimilum og öðrum gistingum voru 2.418.944 

talsins árið 2011. Eins og sjá má á mynd 9 þá var 68% af allri gistingu frá maí til ágúst, 

18% frá september til desember og 16% frá janúar til apríl. Dvalartími ferðamanna er 

yfirleitt stuttur á Íslandi. Meðallengd dvalar hefur verið 7-8 dagar síðastliðin ár. Lengd 

dvalar er örlítið lengri yfir sumartímann en yfir vetrartímann (Hagstofa Íslands, 2012). 

 

 

Mynd 9  Skipting gistinátta ferðamanna um land allt 2011 (Hagstofa Íslands, 2012). 
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5 Þróun ferðaþjónustunnar í stuttu máli árin 2008 - 2011 

Mikil óvissa er í ferðaþjónustunni. Þrátt fyrir gott gengi fyrra árs getur verið erfitt að 

segja til um hvernig næsta ár verður. Gengi ferðaþjónustunnar endurspeglar ekki 

hvernig efnahagur þjóðarinnar stendur. Þegar íslenska krónan féll jókst 

ferðamannafjöldinn ekki mikið. Umsvif ferðaþjónustu á Íslandi ræðst frekar af því 

hvernig efnahagurinn er í þeim löndum sem ferðamenn er aðalega að koma frá. Aftur á 

móti þá er það eyðsla erlendra ferðamanna sem getur farið á flökt eftir því hvernig 

efnahagurinn stendur í heimsóknarlandinu. 

5.1 Árin 2008 - 2010 

Árið 2008 gekk vel í ferðaþjónustunni og fjölgaði ferðamönnum sem fóru um 

Keflavíkurflugvöll um 3% frá því árið áður. Haustið 2008 hrundi fjármálakerfið á Íslandi 

og hafði það mikil áhrif á þjóðina og allar atvinnugreinar. 

Hlutfall ferðaþjónustunnar jókst árið 2009 þrátt fyrir mikla efnahagserfiðleika seinni 

parts árs 2008, fór úr 4,6% upp í 5,9%. Landsframleiðslan frá framleiðsluhlið dróst 

saman um 7,9% en aðeins um 6,8% í ferðaþjónustunni sem skýrir hækkandi hlutfall 

ferðaþjónustu í vergri landsframleiðslu. Störfum í ferðaþjónustunni fækkaði um rúmlega 

700 og voru um 8.500 árið 2009 (Hagstofa Íslands, 2009). 

Útgjöld ferðamanna árið 2009 má rekja til hækkandi hlutfalls ferðaþjónustunnar í 

landsframleiðslu en þau hækkuðu úr tæpum 94 milljörðum upp í 111 milljarða, tæp 19% 

þrátt fyrir færri ferðamenn (Hagstofa Íslands, 2011). Meðalútgjöld á hvern ferðamann 

voru rúmlega 32.000 kr. á sólarhring. Inni í þeirri tölu er kostnaður vegna gistingar, 

flugferða, uppihalds og annars kostnaðar sem fellur til. Veiking krónunnar hafði mikil 

áhrif á ferðamannaverslun og jókst Tax Free sala mikið þetta ár vegna aukins 

kaupmáttar erlendra ferðamanna. 

Í byrjun árs 2010 var bjart framundan í ferðaþjónustunni og var spáð allt að 20% 

aukningu ferðamanna. Fyrstu þrjá mánuði ársins fjölgaði ferðamönnum um 5,6% 

(ferðamálastofa, 2012). Þann 20. mars byrjaði eldgos í fimmvörðuhálsi, eldgosið vakti 

athygli erlendis en hafði ekki áhrif á ferðaþjónustuna. Þann 14. apríl breyttist hinsvegar 

allt þegar Eyjafjallajökull byrjaði að gjósa. Mikil aska dreifðist um alla Evrópu og 
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flugsamgöngur lágu niðri í þó nokkurn tíma. Svart var framundan í ferðaþjónustunni, 

miklar afbókanir áttu sér stað á næstu dögum og vikum bæði hjá flugfélögum og á 

hótelum víða um landið. Í lok maí hafði ferðamönnum fækkað um 7,5% sem fóru um 

Keflavíkurflugvöll og voru erfiðir tímar framundan í ferðaþjónustunni.  

Í fjölmiðlum erlendis var oft á tíðum sýnd röng mynd af afleiðingum eldgosanna. 

Sýndar voru myndir þar sem mikil aska átti að vera yfir öllu landinu og að íbúar 

höfuðborgarsvæðisins þyrftu að ganga með rykgrímur vegna mengaðs loftslag. Miklar 

afbókanir urðu til landsins á þessum tíma þar sem fólk var hrætt um að festast í landinu. 

(Inga Hlín Pálsdóttir og Einar Karl Haraldsson, 2011). 

Katrín Júlíusdóttir, Iðnaðarráðherra, hafði fumkvæði að starfsemi samráðshóps 

stjórnvalda og ferðaþjónustu eftir að gosið hófst í Eyjafjarðajökli. Stór hópur af fólki 

hittist reglulega í nokkrar vikur og á fundum viðbragðsteymisins komu fulltrúar 

Icelandair með hugmyndir að sameiginlegu markaðsátaki stjórnvalda og ferðaþjónustu 

fyrirtækja (Inga Hlín Pálsdóttir og Einar Karl Haraldsson, 2011). 

Markaðsátakið tókst mjög vel í alla staði og hafði heildarferðamönnum fjölgað um 

0,6% yfir sumarmánuðina þrjá frá því árinu áður. Fjölgun varð á farþegum yfir 

haustmánuðina sem rekja má til markaðsátaksins. Heildarfjöldi erlendra gesta var tæp 

495.000 og er það 0,2% fjölgun miðað við árið á undan. Miðað við þær áætlanir sem 

gerðar voru eftir að gosið byrjaði komu 108.855 fleiri ferðamenn til landsins sem 

jafngildir því að 33,8 miljarðar hafi komið aukalega inn í efnahagskerfið á Íslandi. Alls var 

700 milljónum varið í Inspired by Iceland verkefnið sem átti þátt í því að koma í veg fyrir 

34 milljarða samdrátt í ferðaþjónustu á Íslandi árið 2010 (Inga Hlín Pálsdóttir og Einar 

Karl Haraldsson, 2011). 

Gjaldeyristekjurnar urðu 3% meiri en árið áður. Meðalútgjöld á hvern ferðamann 

voru nokkuð minni en árið áður eða tæplega 3.000 kr. á sólarhring. Störfum í 

ferðaþjónustunni fjölgaði og má áætla að heildarfjöldi starfa hafi verið um 9.000 

(Ferðamálastofa). Ferðaárið 2010 endaði mun betur en von var á í apríl. Tax Free salan 

jókst ekki frá því árinu áður og má það rekja til versnandi efnahags víðar um heiminn. 
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5.2 Árið 2011 

Eins og áður hefur komið fram var metfjöldi ferðamanna árið 2011 sem komu til 

landsins. Í gegnum Keflavíkurflugvöll komu 540.825 ferðamenn sem er tæp 96% allra 

ferðamanna sem heimsóttu landið (Ferðamálastofa, 2012). 

Þar sem verkefnið Inspired by Iceland gekk vonum framar var ákveðið að koma með 

áframhaldandi verkefni. Nýja verkefnið nefnist Ísland allt árið og er hugmyndin sú að 

auka ferðamannafjöldann yfir vetrarmánuðina og jafna þar af leiðandi út sveiflur í 

ferðamanna straumi til landsins. Markmiðið er að fjölga ferðamönnum veturinn 2011 - 

2014 um 100.000. Nú þegar hefur fjölgunin orðið tæplega 30.000 og er bjart framundan 

við að ná þessum markmiðum. Ríkisstjórnin hefur ákveðið að styðja verkefnið með 300 

milljónum á ári næstu þrjú árin gegn mótframlagi frá einkaaðilum (Ísland allt árið, 

skýrsla 3, 2011).  

Gerðar voru kannanir í hverjum landshluta fyrir sig og athugað hvaða tækifæri eru í 

landshlutunum fyrir heilsársferðaþjónustu. Stórt hlutfall svarenda töldu að Reykjavík 

ætti mesta möguleikann á að efla ferðaþjónustuna utan háannartíma. (Ísland allt árið, 

skýrsla 3, 2011 

Reykjavík hefur þann eiginleika að vera stutt frá alþjóðlegum flugvelli, stutt að 

komast í náttúruna og með mikið af menningartengdum viðburðum. Því má segja að 

Reykjavík sé miðjan í ferðaþjónustunni. Yfir 90% ferðamanna koma við í Reykjavík og er 

markmið ferðamálastefnu Reykjavíkur að ferðamaðurinn dvelji lengur í Reyjavík en hann 

gerir núna. Meðaldvalarlengd eru 2 nætur og hefur staðist í stað síðan 2004. Taka þarf 

þó tillit til þess að hótel hafa stækkað og ný bæst í hópinn (SAF, 2011). 

Þar sem Tax Free sala er lang mest í Reykjavík þá er möguleiki á að salan verði enn 

meiri ef ferðamenn fara að dvelja lengur í Reykjavík. 
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6 Greining á Tax Free 

Endurgreiðsla á virðisaukaskatti til erlendra ferðamanna hefur vaxið gríðarlega síðustu 

ár. Árið 2001 var Tax Free verslunin 1,5 milljarður en þá komu 208.000 ferðamenn til 

landsins (Jónas Hagan, 2012). Tíu árum síðar er Tax Free verslunin orðin rúmir 5 

milljarðar og komu 565.000 ferðamenn til landsins. Fjölgun ferðamanna er því 171% á 

meðan verslun þeirra jókst um 233%.  

Allar þjóðir heims eiga rétt á endurgreiðslu á Íslandi og voru 175 þjóðir sem nýttu sér 

endurgreiðsluna árið 2010 og svipaður fjöldi árið 2011. Samt sem áður þá eru aðeins 10 

þjóðir með 75% af allri sölunni árin 2010 og 2011.  Tax Free verslunin minnkaði um tæp 

8% árið 2010 en jókst aftur um 20% árið 2011 (Valur Fannar Gíslason, 2012).  

 

 

Mynd 10 Hlutfall á Tax Free verslun skipt eftir þjóðernum (Tax Free Worldwide, 2012). 

 

Á mynd 10 má sjá þau 10 lönd sem eru með mestu verslunina á árunum 2010 og 

2011. Eins og sjá má á myndinni þá eru þetta sömu löndin sem eru að versla hvað mest 

á Íslandi og fá endurgreitt. Færeyjar ná ekki að vera inni á topp 10 lista árið 2011, í stað 

þeirra koma Hollendingar.   
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Á árinu 2010 komu tæplega hálf milljón ferðamanna til landsins. Af þessum 500.000 

ferðamönnum fengu tæplega 300.000 ferðamenn Tax Free endurgreiðslu við brottför. 

Tax Free verslun var rúmir 5 milljarðar það ár. Miðað við þessar tölur þá er hægt að gera 

ráð fyrir að ferðamenn hafi keypt vörur fyrir rúmlega 10 milljarða. En þá eru ótalin öll 

þau viðskipti með vörur og þjónustu sem virðisaukaskattur fæst ekki endurgreiddur af 

(Jónas Hagan, 2012) .  

Þegar skoðað er hvaða þjóðir eru að versla mest af Tax Free varningi kemur í ljós að 

sömu þrjár þjóðirnar eru nánast alltaf að skipa 3 efstu sætin. Mynd 11 sýnir hvaða þjóðir 

skipa 3 efstu sætin á 10 ára tímabili.  

 

 

Mynd 11 "Topp 3" þjóðirnar á 10 ára tímabili (Tax Free Worldwide, 2012). 

 

Bandaríkjamenn og Norðmenn eru alltaf inni á topp 3 listanum. Danmörk bætist í 

hópinn árið 2004. Frá árinu 2004 eru þessi 3 lönd alltaf með mestu kaupin á Tax Free 

söluvarningi. 

Bandaríkjamenn voru í 5 ár með lang mestu kaupin á Tax Free varningi. Árið 2008 

skutust Danir á toppinn og voru þeir með 16% af heildarsölunni tvö ár í röð.  Árin 2010 

og 2011 voru Norðmenn með mestu kaupin og voru þau rúmlega 16% bæði árin. (Valur 

Fannar Gíslason, 2012) 
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Heildarverslun á Tax Free varningi segir þó ekki allt um verslunarhegðun þessara 

þjóða. Betri mælikvarði er að athuga hvaða þjóð er að versla mest á hvern farþega. 

Þegar skoðaðar eru þær þjóðir sem eru nær oftast í topp þremur sætunum má sjá að 

Norðmenn versla mest á mann á árunum 2005-2011. Bandaríkjamenn versluðu mest á 

mann árin 2002-2004 (miðað við farþega fjölda sem fer í gegnum Leifstöð). 

Meðalverslun þessara þriggja þjóða á mann eru á bilinu 3000 - 3500 árin 2002-2007. 

Seinni parts ár 2008 fellur íslenska krónan og mikið stökk verður í verslun ferðamanna. 

Meðalverslun þessara þriggja landa verða tæpar 7.000 kr. á mann árið 2008. Verslunin 

verður enn meiri á mann árið 2009 og verður rúmlega 10.800 kr.  Meðalverslunin lækkar 

svo næstu tvö árin og er 9.600 kr. á mann árið 2011 (Valur Fannar Gíslason, 2012). (Hafa 

verður í huga að fjöldi verslana hefur aukist sem bjóða upp á Tax Free með árunum og 

aðeins er stuðst við sölutölur frá Tax Free Worldwide.) 

 

6.1 Hvar verslar ferðamaðurinn? 

Ferðamenn sem koma til Íslands eru sjaldnast komnir hingað í verslunarleiðangur. Flestir 

ferðamenn eru hingað komnir í sumarfrí og á sínum eigin vegum. Náttúrufegurð 

landsins dregur stóran hluta ferðamanna til landsins. Í könnun sem Ferðamálastofa 

gerði yfir sumarið 2011 hafði náttúran lang mest áhrif á ákvörðun ferðamanna á komu 

þeirra til Íslands (Ferðamálastofa, 2012). Langflestir af þeim sem svöruðu könnunninni 

voru ánægðir með þá náttúrutengdu afþreyingu sem í boði er. Vinsælasta 

náttúruafþreyingin er Gullni hringurinn. Þ.e. að keyra á Þingvelli, Gullfoss og Geysi.  

Á mynd 12 sést hvernig hægt er að skipta landinu upp í 5 aðal 

ferðamannaverslunastaði. Reykjavík, Selfoss, Akureyri og Vík. Fimmti hlutinn í kökunni 

eru allir aðrir staðir á landinu.  
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Mynd 12 Ferðamannaverslun á Íslandi svæðaskipt samkvæmt sölutölum frá Tax Free Worldwide, 2012. 

 

Mesta verslunin er í Reykjavík, næst kemur Selfoss, en inni í þeirri tölu er allt 

ferðamannasvæðið í kringum Selfoss, s.s. Gullfoss og Geysir og Þingvellir. Akureyri og 

Vík eru svipað stórir verslunarstaðir ferðamanna og var Vík aðeins söluhærri árið 2011 

en Akureyri. Allir aðrir staðir á landinu skipta fimmtu kökunni á milli sín (Valur Fannar 

Gíslason, 2012).  

Þjóðverjar og Frakkar skera sig mest úr þegar skoðuð er verslun ferðamanna á 

Reykjavíkursvæðinu. Meðalverslun þessara þjóða á Reykjavíkursvæðinu frá árinu 2002 

er undir 70% á meðan aðrar þjóðir eru með að meðaltali 80% af verslun sinni í Reykjavík. 

Líkleg skýringin á þessum mun er sá að Þjóðverjar og Frakkar eru mjög mikið 

bakpokaferðalangar og dvelja meira úti á landi en í Reykjavík. Þegar tölur eru skoðaðar 

um  tjaldgistingu þessara þjóða þá eru Frakkar og Þjóðverjar ásamt Bretum lang hæstir í 

tjaldgistingu um land allt (Hagstofa Íslands, 2012).  

Bandaríkjamenn voru með hlutfallslega mesta eyðslu í Reykjavík, 78% af 

heildarverslun þeirra var í Reykjavík árið 2011. Frakkar versluðu hlutfallslega minnst í 

Reykjavík. Verslun þeirra var aðeins 61% í Reykjavík en þeir eru aftur á móti með mesta 

verslun bæði á Selfossi og á Vík. Hlutfall þeirra á Selfossi er 15% og á Vík 10% (Valur 

Fannar Gíslason, 2012). 
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Mynd 13 Hlutfall sölu eftir þjóðernum á landsvæðunum 5  (Valur Fannar Gíslason, 2012). 

 

6.2 Hefur Tax Free sala aukist ? 

Breyting hefur orðið á hvers konar vörum ferðamaðurinn er að leitast eftir á Íslandi. 

Ferðamenn sóttu aðalega í minjagripabúðir, íslenska hönnun, ullarvörur, verslun í 

söluskálum og fleiri verslanir sem aðalega eru hugsaðar fyrir ferðamenn á árunum 2000-

2007. Á árinu 2008 varð meiri aukning í tísku- og útivistarfatnaði og skarti (Emil B. 

Karlsson, 2009).  

Tax Free sala var rúmur 5 milljarða árið 2011 og er það mesta sala sem hefur verið til 

þessa. Á árinu 2011 var einnig slegið met í fjölda ferðamanna sem komu til landsins. 

Meðal Tax Free salan árið 2011 var rétt rúmar 9.000 kr. á mann miðað við heildarfjölda 

ferðamanna sem komu til landsins. Salan jókst frá árinu áður en er töluvert minni en 

árið 2009. Árið 2009 var met sala á hvern ferðamann eða rúmar 9.300 kr. (Valur Fannar 

Gíslason, 2012). 

Þegar tölur eru skoðaðar út frá farþegum í Leifsstöð og sölutölum á Tax Free varningi 

hafa Norðmenn verið að eyða að meðaltali mest á mann síðustu 3 ár. Danir voru með 

næst mestu meðaleyðsluna á mann árin 2009 og 2010. Sviss er með næst hæstu 

meðaleyðslu á mann árið 2011 og í þriðja sæti árið 2010. Af þeim tíu þjóðum sem eru að 
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versla mest af Tax Free varningu þá eru Bretar með lang minnstu verslunina á hvern 

farþega síðustu þrjú árin.  

En hvað er það sem veldur því að Norðmenn eru að eyða lang mest að meðaltali á 

mann? Hægt er að koma með nokkra hugsanlegar útskýringar á eyðslu Norðmanna. Sú 

fyrsta er að kaupmáttur norsku krónunnar hefur verið góður og er því hagstætt fyrir þá 

að versla á Íslandi. Önnur útskýring er að margir Íslendingar hafa flutt til Noregs og eru 

að koma "heim" í fríum sínum og nýta sér það að þeir eiga rétt á Tax Free. Þriðja 

útskýringin er að margir þeirra hafa komið til Íslands áður og kunna á Tax Free 

verslunina.  

Tax Free sala hefur vissulega aukist hér á landi. Betri markaðssetning hefur átt stóran 

þátt í að upplýsa ferðamenn um rétt þeirra á endurgreiðslu á virðisaukaskatti. Árið 2009 

átti veiking krónunnar stóran þátt í aukningu á verslun á Íslandi. Tax Free heildarsala 

hefur aukist frá því 2009 en sala á mann hefur farið minnkandi.  

Efnahagslægð náði yfir alla evrópu árið 2010 og er það ein af skýringunum afhverju 

verslun á mann fer minnkandi. Þegar ferðamaður kemur til Íslands þá fer eyðsla hans 

mikið eftir því hvernig efnahagsástandið er í hans eigin landi.  

 

6.3 Möguleikar aukinnar verslunar á Íslandi 

Eins og fram hefur komið þá hefur ferðamönnum fjölgað hér á landi og samkvæmt spám 

á fjölgunin eftir að verða enn meiri. Gjaldeyristekjur ferðamanna og verslun á Tax Free 

varningi hefur sömuleiðis aukist en það sem hver ferðamaður er að skilja eftir sig hefur 

hins vegar minnkað. 

Í nýjustu ferðamálaáætlunni er stefnan að fjölga erlendum ferðamönnum yfir 

vetrartímann. Reykjavík hefur mikla möguleika á að efla ferðaþjónustuna yfir 

vetrartímann.  

Þegar verið er að gera stefnu um fjölgun ferðamanna verður að horfa til þess hvers 

konar ferðamenn viljum við laða að okkur. Eftir því sem ferðamönnum fjölgar og þeir 

skilja minna eftir sig því verr verður þjóðhagslegur ábatinn að fá ferðamennina inn í 

landið. Greining á hvers konar týpur ferðamannna eru að koma til landsins hafa ekki 

verið gerðar og opinberar tölur á eyðslu ferðamanna eftir þjóðernum eru einnig af 
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skornum skammti til að geta greint ferðamannamarkaðinn á Íslandi (Ferðamálastofa, 

2011).  

Settar hafa verið fram tillögur um hvernig við getum boðið efnameira fólki til landsins 

og fengið það til að skilja meiri pening eftir sig. Í skýrslu um Áhrif tónlistar- og 

ráðstefnuhússins Hörpu á komur erlendra ferðamanna kemur fram að ráðstefnugestir 

eru að eyða verulega meiru en venjulegur ferðamaður. Oft er þetta vel menntað og 

auðugt fólk sem er að koma á ráðstefnur. Með því að geta boðið upp á meðalstórar 

ráðstefnur erum við að bjóða efnameira fólki inn í landið. Ráðstefnugestir gista í 

Reykjavík og er möguleiki að verslun ferðamanna muni aukast til muna með þessum 

gestum (Hagfræðistofnun, 2011). 

Ef áætlanir ganga eftir að fjölga ferðamönnum yfir vetrartímann og fá fleiri til að 

dvelja lengur í Reykjavík eru góðar líkur á því að meiri ábati verði af ferðamönnum en er 

núna.  
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7 Niðurstöður 

Byrjað var að fara yfir hverjir eiga rétt á endurgreiðslu og hvar þeir geti nálgast 

endurgreiðsluna. Höfundur telur að með því að bjóða erlendum ferðamönnum upp á 

Tax Free þá auki það verslun þeirra á vörum á Íslandi. Ferðamaðurinn veit oftast að 

vöruverð er hátt hér á landi áður en hann kemur og er það þá hvati að veita þeim afslátt 

á vörunni fyrir það eitt að vera ferðamaður.  

Þegar sölutölur á Tax Free varningi voru skoðaðar var aðeins stuðst við tölur frá 

fyrirtækinu Tax Free Worldwide sem er með 70% af markaðnum á Íslandi. 

Niðurstöðurnur eru þess vegna ekki alveg fullkomnar en gefa góða mynd af því hvaða 

þjóðir eru að versla mest á Íslandi.  

Farið var yfir hvernig ferðaþjónustan hefur vaxið hér á landi og hversu mikilvæg hún 

er fyrir þjóðina. Ferðaþjónustan er ein af þremur stærstu gjaldeyrissköpum í landinu og 

eru rúmlega 5% af heildarstörfum í landinu tengd ferðaþjónustu.  

Helstu niðurstöður eru þær að met fjöldi ferðamanna var árið 2011 ásamt met 

heildarsölu á Tax Free varningi. Aukning sölu á Tax Free varningi árið 2011 var 20% á 

meðan heildaraukning ferðamanna var 15%.  Tax Free salan jókst sömuleiðis að 

meðaltali á hvern ferðamann miðað við árið 2010 en talan er þó lægri en árið 2009. 

Ferðamaðurinn hefur því verið að versla minna á mann árið 2011 en árið 2009 miðað við 

Tax Free söluvarning. Möguleg skýring á þessum mun er að efnhagurinn fór versnandi 

árið 2010 um allan heim og er því ekki jafn hagstætt að versla á Íslandi og það var árið 

2009.  

Hingað til hefur ferðamannafjöldi skipt mestu máli þegar verið er að tala um umsvif 

ferðaþjónustunnar. En á heildina litið þá er það ekki fjöldinn sem skiptir máli fyrir 

þjóðarbúið heldur eru það tekjur af hverjum ferðamanni sem skipta hvað mestu máli. Á 

sama tíma og ferðamönnum fjölgar þá er meðaleyðsla þeirra að minnka og það er ekki 

eitthvað sem við viljum.  

Samkvæmt sölutölum frá Tax Free Worldwide og fjölda ferðamanna eftir þjóðernum 

sem fóru um Leifstöð voru Norðmenn að versla mest að meðatali á mann. Þegar leitað 

var eftir skýringum á eyðslu Norðmanna eru nokkrar hugmyndir sem komu til greina. 
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Kaupmáttur Norsku krónunnar hefur verið góður, margir Íslendingar hafa flutt til Noregs 

eftir hrun íslensku krónunnar og eru að koma "heim" í frí og vita að þau eiga rétt á 

endurgreiðslu á  virðisaukaskattinum. Í þriðja lagi þá er möguleiki á að Norðmenn ferðist 

oftar til Íslands en aðrar þjóðir, þeir vita að þeir eiga rétt á Tax Free m.a. vegna þess að 

þeir eru utan ESB líkt og Íslendingar og eru því duglegri að nýta sér þessa þjónustu en 

aðrar þjóðir.  

Í nýjustu ferðamálaáætlunni er stefnan að fjölga ferðamönnum yfir lágannar tímann. 

Mikilvægt er að hafa í huga hvers konar ferðamenn við viljum við komi yfir vetrartímann 

og hvaða afþreying er í boði fyrir þennan hóp. Fjölgun ferðamanna á þessum tíma 

skapar fjölmörg störf í landinu og nýting á hótelum og gistiheimilum verður væntanlega 

betri. Ef greining á ferðamanninum færi fram væri hægt að laða frekar að þá ferðamenn 

til landsins sem eru líklegastir til að eyða hvað mestu. 

Samkvæmt sölutölum á Tax Free varningi hafa Norðmenn verið að versla mest 

undanfarin þrjú ár á mann og Bretar minnst. Hægt væri að greina hvers konar týpur 

Norðmanna þetta eru, hvort þetta er ungt fólk, fjölskyldufólk eða eldra fólk sem er að 

versla svona mikið á Íslandi. Einnig væri hægt að athuga hvaðan í Noregi flestir eru að 

koma og í kjölfarið auka markaðssetningu Íslands á þeim svæðum í Noregi sem eru ekki 

að koma jafn mikið til Íslands.  Þessa greiningu væri hægt að gera um öll þau lönd sem 

eru að versla hvað mest hér á landi og athugað hvaða hópa þarf að laða meira að 

landinu. Mismunandi getur verið eftir löndum hvaða hópar það eru sem eru að versla 

mest og því nauðsynlegt að vita hvaða týpu á aðalega að sækjast eftir í hverju landi fyrir 

sig.  
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8 Lokaorð 

Markmið þessa verkefnis var að skoða endurgreiðslu virðisaukaskatt til erlendra 

ferðamanna og hvaða þjóðir eru helst að nýta sér endurgreiðsluna. Einnig að athuga 

hvort endurgreiðslan hafi aukist í sama mæli og ferðamannafjöldinn. Stuðst var við 

sölutölur á Tax Free varningu frá Tax Free Worldwide og ferðamannafjölda frá 

Ferðamálastofu. 

Niðurstaða verkefnisins er að Norðmenn versluðu mest af Tax free varningi árið 2011 

og eru einnig að versla mest á hvern farþega. Endurgreiðslan hefur aukist mikið síðustu 

ár og er búist við enn meiri aukningu á komandi árum. Ferðamaðurinn verslaði samt 

sem áður minna á hvern farþega árið 2011 en 2009.  

Við gerð þessara verkefnis öðlaðist höfundur mikla innsýn í mikilvægi ferðaþjónustu á 

Íslandi og hvað verslun erlendra ferðamanna er mikilvæg til að skapa auknar 

gjaldeyristekjur og störf  fyrir þjóðina. Að bjóða erlendum ferðamönnum upp á Tax Free 

og kynna þann möguleika vel fyrir þeim er góður kostur til að auka verslun ferðamanna í 

landinu. 
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