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Formáli 

 Þessi ritgerð er 6 eininga lokaverkefni í viðskiptafræði við Háskóla Íslands. Ritgerðin var 

skrifuð í nóvember og desember árið 2012 en hugmyndavinna ritgerðarinnar fór fram í 

byrjun haustannar 2012.  Ásmundur G. Vilhjálmsson, aðjúnkt við Háskóla Íslands 

leiðbeindi mér við skrifin og kann ég honum bestu þakkir fyrir leiðbeiningar, hvatningu 

og liðleg samskipti. Einnig vil ég þakka móður minni Ingu Jónu Óskarsdóttur fyrir 

stuðning, leiðbeiningar og stóran skammt af þolinmæði í gegnum skrifin.  

Eftir birtingu fjárlagafrumvarps 2013 með fyrirhuguðum skattahækkunum á 

virðisaukaskatti á gistingu í ferðaþjónustu kviknaði sú hugmynd að skrifa um 

virðisaukaskatt í ferðaþjónustu og það flækjustig sem aðilar innan ferðaþjónustunnar 

búa við. Í haust sótti ég  áhugaverðan morgunfund í KPMG þar sem  niðurstöður úr 

skýrslu á áhrifum skattahækkana á gistingu voru birtar og í framhaldi af því jókst áhugi 

minn á umhverfi virðisaukatts  í ferðaþjónustu til muna.   

Ég hef starfað við bókhald í rúmlega 8 ár og hafa mín stærstu verkefni hingað til verið 

tengd fyrirtækjum í ferðaþjónustu. Þess má geta að ég hef þreytt próf til viðurkenningu 

bókara. Ég hef ítrekað rekið augun í það að rekstraraðilar eru oft í tíðum mjög ringlaðir 

þegar kemur að skattlagningu vöru og þjónustu þeirra. Flækjustigið er orðið virkilega 

mikið og oft á tíðum mikill höfuðverkur að lesa úr lögunum hvenær skattskyldan á við,  

hvenær undanþága frá skattskyldu á við og hvenær vara og þjónusta fellur undir leigu 

lausafjármuna.  

 Það er ósk mín að þessi ritgerð geti komið að gangi og verið leiðbeinandi fyrir aðila 

innan ferðaþjónustunnar ásamt því að varpa ljósi á vöntun á skýrari lagasetningu hvað 

varðar skattlagningu virðisaukaskatts innan atvinnugreinarinnar. 



 

5 

Útdráttur 

 Vöxtur í ferðaþjónustu hefur verið gríðarlegur síðustu misseri og hefur atvinnugreinin 

skapað sér mikilvægan sess meðal atvinnugreina á Íslandi. Ferðaþjónustan er orðin þriðji 

stærsti útflutningsaðili Íslendinga og skapar gríðarlegt magn af gjaldeyristekjum fyrir 

þjóðarbúið. 

Skattlagning í ferðaþjónustu hefur mikið verið  í umræðunni undanfarið með tíðum 

skattahækkunum og tilkomu nýrra skatta. Flækjustig virðisaukaskattsumhverfis í 

ferðaþjónustu er gríðarlega mikið hvað varðar ákvarðanir um hvaða vara og þjónusta er 

undanþegin skatti og hvað fellur undir skattskylduna og þá hvernig. Sama þjónusta getur 

verið seld á mismunandi skattþrepum eftir því hvaða aðstæður eiga við hverju sinni. 

Farið verður ítarlega í umhverfi virðisaukaskatts og þá sérstaklega þann hluta sem snýr 

að gistiþjónustu, afþreyingu og fólksflutninga.  

Eftir birtingu fjárlagafrumvarps 2013 með fyrirhuguðum skattahækkunum á  

gistiþjónustu ætlaði allt um koll að keyra og voru skoðaðar tvær mismunandi skýrslur 

um áhrif skattahækkana. Annarsvegar skýrsla sem Samtök ferðaþjónustunnar fengu 

KPMG til að framkvæma og hinsvegar skýrsla sem Hagfræðistofnun Háskóla Íslands 

framkvæmdi fyrir fjármálaráðuneytið. Niðurstöður þessara tveggja skýrslna stangast á 

þar sem að KPMG telur atvinnugreinina ekki standa undir sér, í þeirra mynd sem hún er í  

dag, ef skattahækkunin verður að veruleika en niðurstaða Hagfræðistofnunar er sú að 

núna sé rétti tíminn til þess að hækka skatta. 

Ritgerðinni er ætlað að vekja athygli á mikilvægi ferðaþjónustunnar fyrir efnahagslíf 

Íslendinga og möguleikum á áframhaldandi rekstrahæfi ferðaþjónustufyrirtækjanna. Í 

lok lestur ritgerðarinnar vonast ég eftir að hið háa flækjustig 

virðisaukaskattsumhverfisins verði lesandanum skýrara ásamt því að varpa ljósi á 

vöntun á skýrari lagasetningu á skattlagningu virðisaukaskatts innan 

atvinnugreinarinnar. 

 



 

6 

Efnisyfirlit 

 

1 Inngangur ............................................................................................................. 8 

2 Ferðaþjónusta ...................................................................................................... 9 

2.1 Starfsemi sem heyrir undir ferðaþjónustu ................................................... 9 

2.2 Hagtölur í ferðaþjónustu ............................................................................ 10 

3 Skattar almennt ................................................................................................. 12 

3.1 Virðisaukaskattur........................................................................................ 13 

3.2 Gistináttaskattur ......................................................................................... 15 

4 Flækjustig virðisaukaskatts í ferðaþjónustu ...................................................... 16 

4.1 Gistiþjónusta .............................................................................................. 16 

4.2 Þjónusta ferðaskrifstofa ............................................................................. 17 

4.3 Fólksflutningar ............................................................................................ 17 

4.4 Afþreying .................................................................................................... 18 

5 Áhrif skattahækkana á gistiþjónustu ................................................................. 20 

6 Niðurstöður........................................................................................................ 23 

7 Umræða ............................................................................................................. 25 

8 Lokaorð .............................................................................................................. 27 

Heimildaskrá ............................................................................................................ 28 

 

 

 



 

7 

Myndaskrá 

Mynd 1 Útflutningur á vöru og þjónustu eftir atvinnugreinum 2004-2010 ..................... 11 

  

 

 

 



 

8 

1  Inngangur  

 Þessi  ritgerð fjallar um  virðisaukaskatt í ferðaþjónustu á Íslandi. Megin tilgangur 

hennar er að skoða umhverfi virðisaukaskatts í ferðaþjónustu en um hann gilda flóknar 

reglur þar sem afþreying og þjónusta er seld á öllum þrepum virðisaukaskattsins. Fyrst 

verður farið stuttlega yfir sögu ferðaþjónustunnar og þann vöxt sem hefur verið í 

atvinnugreininni á undaförnum árum.  Þá verður fjölgun ferðamanna og gistinátta 

skoðuð sérstaklega sem og þýðing atvinnugreinarinnar fyrir atvinnulíf Íslendinga.  

Því næst verður virðisaukaskattur kynntur til sögunnar og umhverfið hans hvað 

varðar ferðaþjónustu og hið háa flækjustig sem aðilar innar ferðaþjónustunnar búa við. 

Þá verða reglur og helstu álitaefni um virðisaukaskatt innan ferðaþjónustunnar skoðaðar 

sem og hvenær skattskylda á við og hvenær ekki,  hvað varðar sölu á vöru og þjónustu 

innan atvinnugreinarinnar. 

Einnig verða áhrif hækkunar á virðisaukaskatti hvað varðar gistiþjónustu skoðuð út 

frá tveimur skýrslum. Annarsvegar skýrslu  sem Samtök ferðaþjónustunnar fengu KPMG 

til að framkvæma fyrir sig og hinsvegar skýrslu sem fjármálaráðuneytið fékk 

Hagfræðistofnun Háskóla Íslands til að framkvæma fyrir sig. Niðurstöður þessara tveggja 

skýrslna stangast á og verður því leitast við að skoða í hverju mismunurinn liggur, hvort 

að skattahækkanir muni skila meiri tekjum í ríkissjóð eða hvort að atvinnugreinin muni 

bíða skaða af til langs tíma og hækkanirnar því ekki skila tilætluðum árangri.   

Í lokin verður rætt um hvort að flækjustigið sé orðið of mikið, hvort að vöntun sé á 

skýrari lögum og hvort að kerfið hreinlega haldi ekki utan um ferðaþjónustuna í þeirri 

mynd sem hún er í dag. 
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2 Ferðaþjónusta 

Hugtakið ferðaþjónusta nær yfir mjög vítt svið og þegar reynt er að skilgreina 

ferðaþjónustu eru menn alls ekki svo sammála. Ferðaþjónusta var skilgreind af World 

Tourism Organization og samþykkt af Sameinuðu Þjóðunum árið 1993 í kjölfar 

alþjóðlegrar ráðstefnu sem haldin var í Ottawa í Kanada tveimur árum áður sem 

„starfsemi við einstaklinga sem ferðast og dvelja á stöðum utan venjulegs umverfis 

þeirra í minna en ár í senn fyrir tómstundur, viðskipti eða í öðrum tilgangi“ (Holloway, 

2002).  

Ferðamálastofa skilgreinir hugtakið sem „atvinnugrein sem tekur til allra fyrirtækja og 

einstaklinga sem vinna störf tengd ferðalögum svo sem ferðaheildsala, ferðasmásala, 

ferðaskipuleggjendur, fólksflutningafyrirtæki (að hluta), gististaðir, leiðsögumenn (sjá 

nánar mat Þjóðhagsstofnunnar á ársverkum í ferðaþjónustu)“  (Samgönguráðuneytið, 

1996).  

Íslendingar hófu að þjónusta erlenda ferðamenn uppúr 19. öld þegar samgönguleiðir 

urðu greiðari á milli landa. Á þessum árum var ferðaþjónustan frumstæð að því leiti að 

ferðamönnum var boðin gisting inná heimilum landsmanna, í tjöldum og jafnvel í 

kirkjum. Í dag hefur ferðaþjónustan tekið allt aðra mynd og er ört vaxandi atvinnugrein 

og hefur hún öðlast mikilvægt gildi meðal útflutningsgreina þjóðarinnar. Ferðaþjónustan 

er margbrotinn atvinnuvegur og eru helstu greinar innan ferðaþjónustunnar 

náttúrutengd og menningartengd ferðaþjónusta auk þess sem ýmis starfsemi myndast í 

kringum námsferðir, viðskiptaferðir, komu skemmtiferðaskipa og þar fram eftir götum. 

2.1 Starfsemi sem heyrir undir ferðaþjónustu 

Undir ferðaþjónustuna heyra allir þeir aðilar sem að þjónusta ferðafólk. Aðilar sem 

stunda einkennandi ferðaþjónustu eru þeir sem að stunda gistiþjónustu, 

veitingaþjónustu, leigu flutningstækja ásamt bílaleigum og fleiru. Einnig þeir sem stunda 

flutninga á landi og sjó, farþegaflutninga með flugi og rekstur ferðaskrifstofa. 

Ferðaþjónustutengd starfsemi tekur til aðila sem stunda sölu á bensíni, 

viðgerðaþjónustu og viðhald bifreiða, aðra þjónustu tengda farþegarflutningum, 

menningartengda ferðaþjónustu og afþreyingu fyrir ferðamenn, auk ýmissar annarrar  

þjónustu við ferðamenn auk verslunar tengda ferðaþjónustu (Hagstofa Íslands, 2011). 



 

10 

Starfsemin undir ferðaþjónustu er því fjölbreytt og er upptalningin hér að framan alls 

ekki tæmandi. 

Störf innan ferðaþjónustunnar árið 2009 voru 8500 talsins eða um 5,2% af 

heildarfjölda starfa í landinu. Í einkennandi ferðaþjónustugreinum sem upptaldar eru 

hér að ofan voru störfin 5350 talsins en fjöldi í greinum tengdum ferðaþjónustu voru 

3200 talsins (Hagstofa Íslands, 2011). Því má segja að ferðaþjónustan hafi haslað sér völl  

sem mikilvæg grein í atvinnulífi á Íslandi.    

2.2 Hagtölur í ferðaþjónustu 

Mikill vöxtur hefur verið um allan heim í ferðaþjónustu, árið 2011 voru yfir 983 milljónir 

alþjóðlegra ferðamanna á faraldsfæti, sem er vöxtur um 4,6% frá árinu 2010 en þá voru 

alþjóðlegir ferðamenn um 940 milljón (World Tourism Organization, 2012). 

Á Íslandi hefur vöxtur ferðaþjónustu verið mikill undanfarna áratugi, en 

atvinnugreinin varð vart gjaldgeng á Íslandi fyrr en leið á seinni hluta síðustu aldar. Á 

upphafsárum greinarinnar var gestafjöldi talinn í aðeins örfáum þúsundum og urðu ekki 

fleiri en 100 þúsund talsins fyrr en 1986. Á árunum 2000 til 2011 hefur fjöldi 

ferðamanna nærri tvöfaldast á Íslandi. Fjöldinn árið 2000 var 300 þúsund ferðamenn en 

árið 2011 voru þeir 565 þúsund. Meðalaukning á þessum árum hefur verið 6,1% og ef 

horft er fram á vegin má hæglega gera ráð fyrir um milljón ferðamanna árið 2020 

(Ferðamálastofa Íslands, 2012). Árstíðarbundin ferðamennska er viðvarandi ástand 

innan ferðaþjónustunnar og ef skoðaður er fjöldi ferðamanna til landsins árið 2011 eftir 

árstíðum má sjá að yfir sumarið kemur tæplega helmingur ferðamanna eða um 49%, um 

hávetur koma svo 21,4%, á haustin koma um 16,7% og ekki nema 12,9% ferðamanna á 

vorin (Ferðamálastofa Íslands, 2012). 

Hagstofa Íslands hefur birt ferðaþjónustureikninga fyrir árið 2009 og á grundvelli 

fyrirliggjandi vísbendinga er jafnframt dregin upp mynd af þróun ferðaþjónustu á 

árunum 2010 og 2011.  Helstu niðurstöður voru þær að heildarumsvif fyrirtækja í 

ferðaþjónustu voru ríflega 230 milljarðar króna sem svarar rúmlega 15% af vergri 

landsframleiðslu. Árið 2009 var heildarneysla á innlendri ferðaþjónustu rúmlega 184 

milljarðar krónur sem svarar rúmlega 12,3% af vergri landsframleiðslu.  Ferðaþjónustan 

skapar gríðarlegar gjaldeyristekjur fyrir þjóðarbúið og eru þær að telja drjúgt á tímum 

uppbyggingar eftir efnahagskreppuna 2008. Ferða- og dvalarkostnaður erlendra 
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ferðamanna innanlands voru rúmir 111 milljarðar árið 2009 og  þegar fargjaldatekjum 

íslensku flugfélaganna er bætt við vegna starfsemi þeirra utan Íslands hækka 

gjaldeyristekjurnar tæplega í 158 milljarða króna og hlutfall ferðaþjónustunnar verður 

því rúmlega 19% af heildarútflutningi þjóðarinnar. Árið 2008 var 

ferðaþjónustuútflutningur aðeins 12,4 % og er því augljóst að mikill vöxtur hefur átt sér 

stað innan greinarinnar undanfarin ár (Hagstofa Íslands, 2011).     

Á árinu 2009 námu skattar á ferðaþjónustu rúmlega 13,4 milljörðum króna eða 8% af 

heildarsköttum vöru og þjónustu (Hagstofa Íslands, 2011). Miðað við tölur fyrri ára má 

gera ráð fyrir að útgjöld ferðamanna árið 2010 hafi verið 117 milljarðar króna eða 

rúmlega 5% hærri en á árinu 2009. Tölur um ferðamenn á tímabilinu janúar til júní 2011 

benda til þess að fjölgun erlendra ferðamanna hafi verið tæplega 21% og má á sama 

tíma gera ráð fyrir að útgjöld erlendra ferðamanna hér innan lands hafi aukist um tæp 

16 %. (Hagstofa Íslands, 2011). 

 Ferðaþjónustan er meðal þriggja stærstu útflutningsgreina á Íslandi með 19% af 

útflutningi Íslendinga árið 2011 eins og fram kom hér að ofan. Á undan 

ferðaþjónustunni eru sjávarútvegurinn og ál og kísiljárns framleiðsla en síðarnefnda 

greinin hefur verið að herja á sjávarútveginn síðustu ár og tók framúr honum árið 2010 

með 28% af heildarútflutningi á móti 26% frá sjávarútveginum (Hagstofa Íslands, e.d). 

Á mynd 1 hér að neðan má sjá samanburð á útflutningi á milli atvinnugreina og má 

sjá að ferðaþjónustan sem er appelsínugula línan fyrir miðju hefur tekið mikinn 

vaxtakipp á síðustu árum á meðan sjávarútvegurinn hefur dregist töluvert saman. 

 

Mynd 1 Útflutningur á vöru og þjónustu eftir atvinnugreinum 2004-2010 
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3 Skattar almennt 

Í stjórnarskrá Íslands stendur að „engan skatt má á leggja né breyta né af taka nema 

með lögum“. Einnig stendur að „skattamálum skal skipað með lögum. Ekki má fela 

stjórnvöldum ákvörðun um hvort leggja skuli á skatt, breyta honum eða afnema hann. 

Enginn skattur verður lagður á nema heimild hafi verið fyrir honum í lögum þegar þau 

atvik urðu sem ráða skattskyldu“ (Lög nr. 33/1944) . 

Ásmundur (1994) segir að skilgreina megi skatt sem almenna greiðslu sem 

einkaaðilar eru þvingaðir til að greiða hinu opinbera án þess að eiga beinan 

endurgreiðslurétt. 

Aðalmarkmið skatta er að afla fjár til opinberrar þjónustu og framkvæmda í 
almenningsþágu, svo og til jöfnunar á tekjum manna og niðurgreiðslna á 
vörum og þjónustu, en einnig má nota skatta í öðrum tilgangi, svo sem til að 
skapa stöðugleika í efnahagslífinu og til verndar ýmiskonar starfsemi, 
heilbrigði manna og umhverfi svo eitthvað sé nefnt (Ásmundur G. 
Vilhjálmsson, 1994, bls. 31) 

       Til eru margskonar form af sköttum, skattar geta verið greiddir beint og óbeint. 

 Beinir skattar eru þeir skattar sem greiddir eru af skattskyldum aðilum en óbeinir 

skattar eru þeir skattar sem greiddir eru af öðrum en þeim sem skattskyldir eru. Einnig 

er hægt að flokka skatta sem ríkisskatta og sveitarfélagsskatta.  Sveitarfélagsskattar eru 

þá útsvar og fasteignagjöld. Undir ríkisskatta myndi þá flokkast tekjuskattur, 

eignarskattur og virðisaukaskattur.  Algengast er að horfa á mismunandi skatta út frá 

gjaldstofni og má flokka skattana í sjö flokka og eru þeir eftirfarandi, tekjuskattur, 

eignaskattur, launaskattur, vöru og þjónustuskattur, veltuskattur og nefskattur 

(Ásmundur G. Vilhjálmsson, 1994) 

  Ríkiskattstjóri leggur skatta og gjöld á alla atvinnustarfsemi og eru flestir þeirra 

lagðir á samkvæmt framtali en smærri gjöld svo sem skilagjald, úrvinnslugjald, 

áfengisgjald og olíugjald eru lögð á með öðrum hætti (Ríkisskattstjóri, 2012) 
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3.1 Virðisaukaskattur 

Undir vöru og þjónustuskatti er hinn svokallaði virðisaukaskattur og tók hann við af 

 söluskatti sem lagður var ofan á söluverð til endanlegs neytanda. Við breytinguna féllu 

úr gildi lög um söluskatt nr. 10/1960 og upp voru tekin upp lög um virðisaukaskatt nr. 

50/1988 sem tóku svo gildi þann fyrsta janúar 1990 (Ríkisskattsstjóri, 2011). 

 Virðisaukaskattur er vörsluskattur og almennur neysluskattur sem innheimtur er af 

innlendum viðskiptum á öllum stigum. Einnig er hann innheimtur við innflutning á vöru 

og þjónustu. Undir almenna skattkerfið fellur virðisaukaskattur af viðskiptum innan 

lands en virðisaukaskattur af innflutningi fellur hinsvegar undir tollkerfið.  Öll vara og 

þjónusta er skattskyld sem ekki er sérstaklega undanþegin skattinum og ber 

rekstraraðilum sem hafa undir höndum sölu eða afhendingu á vöru eða skattskyldri 

þjónustu að innheimta skattinn samkvæmt lögum og skila til ríkissjóðs (Ríkisskattsstjóri, 

2011). 

 Samkvæmt 2. gr. laga um virðisaukaskatt nær skattskyldan til allrar vara og 

verðmæta, nýrra og notaðra.  Með vörum er þó ekki átt við fasteignir hins vegar flokkast 

hlutabréf, skuldabréf, eyðublöð undir skattskyldusvið virðisaukaskattslaganna þegar þeir 

eru látnir í té sem prentvarningur. Einnig eru það peningaseðlar, mynt og frímerki sem 

að falla undir skylduna þegar þeir eru seldir sem söfnunargripir. Skattskyldan nær þá að 

auki til allrar vinnu og þjónustu, hverju nafni sem nefnist en þó eru heilbrigðisþjónusta, 

félagsleg þjónusta, skóla og menntastofnanir, menningarstarfsemi, íþróttastarfsemi, 

fólksflutningar, póstþjónusta, fasteignaleiga, vátryggingastarfsemi, banka- og 

lánastarfsemi, happadrætti og getraunastarfsemi, starfsemi rithöfunda og tónskálda við 

samningu hugverka og sambærileg liststarfsemi,  þjónusta ferðaskrifstofa,  

útfaraþjónusta og prestþjónusta sérstaklega undaþegin skattinum (Lög nr. 50/1988). 

Rök fyrir undanþágum má helst rekja til heilbrigðissjónarmiða, félagssjónarmiða og 

menningarsjónarmiða ásamt því að hluti þeirra þjónustu sem nær til undanþágunnar er 

almenningsþjónusta sem sameiginlegur sjóður landsmanna kostar. 

Þess má þó geta að þegar undanþegin opinber starfsemi er í samkeppni við  einkarekna 

starfsemi ber að innheimta virðisaukaskatt sem dæmi má nefna ber almennur 

bögglapóstur virðisaukaskatt enda flokkast hann undir samkeppni við almenna 

flutningastarfsemi með vísan í 3. gr. laga um virðisaukaskatt. Enn fremur kemur fram í .3 
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gr. laga um virðisaukaskatt að undanþegnir frá skattskyldu  eru aðilar sem alfarið selja 

vöru eða þjónustu sem er undanþegin virðisaukaskatti og eru taldir uppí 2. greininni. 

 Sala á listaverkum sem falla undir tollskrárnúmer 9701.1000-9703.000 er einnig 

undanþegin. Einnig teljast til undanþegna aðila þeir sem að selja skattskylda vöru eða 

þjónustu fyrir minna en 1.000.000 á ári en um leið og sala nær því marki fellur 

skattskyldan til (Lög nr. 50/1988) 

Sérstök tilkynningarskylda hvílir á þeim sem að fara út í rekstur með skattskylda vöru 

eða þjónustu og skal tilkynna reksturinn  til skráningar til ríkisskattstjóra eigi síðar en 8 

dögum áður en starfsemi hefst. Þetta á einnig við þegar aðilar sem selja skattskyldavöru 

eða þjónustu og salan hefur farið yfir 1.000.000 innan árs þá skulu þeir tilkynna sig til 

skráningar strax. Í 6. gr. laganna um virðisaukaskatt er ákvæð um frjálsa skráningu og 

þannig getur leigusali sem selur aðra þjónustu en þá sem er skattskyld samkvæmt 2. gr. 

laganna óskað eftir svo kallaðri frjálsri skráningu. Við frjálsa skráningu innheimtir 

leigusali virðisaukaskatt af leigugjaldinu og getur þannig fengið aukin innskattsrétt af 

keyptum aðföngum (Lög nr. 50/1988).  

 Virðisaukaskatturinn hefur tvö skattþrep og eru þau 7% og 25,5%.  Undanþegin velta 

samkvæmt 12.gr. laganna ber 0% virðisaukaskatt og má því segja að um sé að ræða þrjú 

þrep 0%, 7% og 25,5%.  Samkvæmt lögum um virðisaukaskatt er almenna skattþrepið 

25,5 %  á vörum og þjónustu.  Nokkrar undantekningar eru á almenna þrepinu og fellur 

sú vara eða þjónusta undir 7% skattþrep svo sem útleiga hótel- og gistiherbergja og 

annarrar gistiþjónustu,  afnotagjöld útvarpsstöðva, sala dagblaða, tímarita,  landsmála- 

og héraðsfréttablaða, sala bóka, sala á heitu vatni, rafmagni og olíu til húshitunar og 

hitunar laugarvatns,  sala á vörum til manneldis en þó ekki sala á áfengi, aðgengi að 

vegamannvirkjum sem og sala á geisladiskum, hljómplötum, segulböndum og öðrum 

sambærilegum miðlum með tónlist en ekki mynd (Lög nr. 50/1988). 

 Almenna reglan um uppgjörstímabil virðisaukaskatts eru tveir mánuðir í senn,  

janúar og febrúar,  mars og apríl og svo framvegis og er skatturinn til greiðslu 5. annars 

mánaðar eftir uppgjörstímabil. Við uppgjör skattsins er tekinn saman mismunur útskatts 

sem er virðisaukaskattur sem fellur á skattskylda sölu eða afhendingu vara eða þjónustu 

skattaðila á tímabilinu og innskatts sem er sá virðisaukaskattur sem fellur á kaup á 

skattskyldum vörum og þjónustu til nota í rekstrinum á tímabilinu. Til innskatts teljast 
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þó aðeins rekstrarfjármunir, vörur, vinna, þjónusta og önnur aðföng sem eingöngu 

varða sölu skattaðila á skattskyldum vörum og þjónustu. Þannig telst til dæmis 

kostnaður vegna kaffistofu starfsmanna ekki til innskatts. Mismunurinn á útskatti og 

innskatti er svo gerður upp við ríkissjóð (Lög nr. 50/1988).  

Breytist forsendur fyrir frádrætti innskatts af öflun varanlegra rekstrarfjármuna skal 

leiðrétta innskattinn. Breyttar forsendur eiga við um sölu eigna, leigu eigna eða þegar 

eign er tekin til annarrar notkunar sem veitir minni innskattsrétt en áður. 

Leiðréttingaskyldan gildir í 5 ár eftir að eignarinnar var aflað  en í 20 ár vegna 

framkvæmda við fasteignir. Leiðréttingarskyldan nær til véla, tækja, áhalda, innréttinga 

og annarra lausafjármuna sem að rýrna og kaupverð hefur a.m.k. verið 113.700 kr. 

framreiknað samkvæmt byggingarvísitölu. Þá nær leiðréttingaskyldan til fasteigna þegar 

verðmæti nýbyggingar, endurbyggingar eða endurbóta hefur náð a.m.k. 519.600 kr. 

framreiknað samkvæmt byggingarvísitölu. Einnig nær leiðréttingaskylda til bifreiða 

þegar formskilyrði hafa breyst og önnur innskattsregla á við (Ríkisskattsstjóri, 2011). 

3.2 Gistináttaskattur 

Gistináttaskattur var settur á með lögum um gistináttaskatt nr.87/2011 þann 1. janúar 

2012. Í fyrstu grein laga um gistináttaskatt kemur fram að markmið skattsins sé að afla 

tekna til að halda utan um ferðamannastaði á Íslandi og nýta fjármagnið í uppbyggingu 

þeirra ásamt því að auka öryggi ferðamanna og vernda náttúru. Gistináttaskattinn skal 

greiða í ríkisjóð af hverri gistieiningu sem seld er og á gistieiningin við leigu á gististað 

þar sem svefnaðstaða er fyrir hendi í allt að sólahring en undir einum mánuði. 

Gistináttaskatturinn nær til allra þeirra sem að leigja út gistiaðstöðu hvort sem við á um 

herbergi, íbúð, hjólhýsi, tjaldsvæði, húsbílastæði og fleira. Gistináttaskatturinn er 100 kr. 

fyrir hverja gistináttaeiningu. Ef atvinnustarfsemi er undanþegin virðisaukaskatti 

 samkvæmt 4. gr. laga um virðisaukaskatt á gistináttaskattur ekki við. 

Gistináttaskattinum er skilað rafrænt og er hann gerður upp á tveggja mánaðafresti 

fresti og til gjaldaga 5. annars mánaðar eftir uppgjörs tímabil rétt eins og 

virðisaukaskatturinn (Lög nr. 87/2011).   
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4 Flækjustig virðisaukaskatts í ferðaþjónustu 

Ferðaþjónustan er í alþjóðlegri samkeppni um ferðamenn og skiptir skattaumhverfið því 

miklu máli. Hátt flækjustig við innheimtu virðisaukaskatts innan greinarinnar hefur 

einnig mikil áhrif eins og sýnt mun verða fram á hér á eftir. Ferðaþjónustuaðilarnir hafa 

verið iðnir við að koma með nýjar afþreyingar eftir því hvernig landið liggur og hafa 

reglur um innheimtu virðisaukaskattsins verið höfuðverkur ríkisskattstjóra og aðila innan 

ferðaþjónustunnar um árabil þar sem ferðaþjónustuaðilar eru stanslaust að fara 

ótroðnar slóðir. Meðal ágreiningsefna hvað varðar virðisaukaskattinn er að oft á tíðum 

mismunandi skattskylda eftir því hvaða þjónusta er seld og eru skilin á milli undanþágu 

og skattskyldu oft óljós.  

4.1 Gistiþjónusta 

 Upprunalega voru gistiherbergi og hótel ásamt annarri gistiþjónustu undanþegin 

virðisaukaskatti en  1. janúar 1994 var 14% skattur lagður á þjónustuna. Í desember árið 

2006  voru samþykkt lög um að fella út  14% skattþrepið sem gengu í gildi í mars 2007 

og í kjölfarið féll gistiþjónusta niður í 7% þrep virðisaukaskattsskyldusviðs 

(Fjármálaráðuneytið, 2012). Þegar talað er um gistiþjónustu er átt við hótelgistingu, 

íbúðagistingu, útleigu sumarhúsa, tjaldsvæða og gistiskála og fellur öll þessi þjónusta 

undir 7 % virðisaukaskattskyldu annarsvegar en fá innskatt af öllum aðföngum á öllum 

skattþrepum hinsvegar. Þegar kemur að gistingu er þetta þó ekki svona klippt og skorið 

vegna þess að þegar ferðamaður dvelur á sama stað í mánuð eða lengur færist leigan 

yfir í fasteignaleigu og verður þjónustan því undanþegin virðisaukaskatti samkvæmt  2. 

gr. í lögum um virðisaukaskatt (Lög nr. 50/1988). Auk virðisaukaskattsins þurfa 

rekstraraðilar gistiþjónustu einnig að hafa í huga gistináttaskattinn en þegar ferðamaður 

dvelur í lengri tíma en í einn mánuð dettur gistináttaskatturinn út. Við að leigan verði 

undanþegin virðisaukaskatti vandast málin í bókhaldi rekstraraðila þar sem að nú þarf 

að hlutfalla innskatt vegna keyptra aðfanga. Hvort einhver fari út í það að ákvarða 

notkunartíma á til dæmis sængurveri og hlutfalli innskattinn eftir notkun á þeim tíma 

sem að það var í leigu þegar þjónustan var skattskyld annarsvegar og  undanþegin 

hinsvegar verður látið ósagt.   
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4.2 Þjónusta ferðaskrifstofa 

Þjónusta ferðaskrifstofa er án efa mikilvægur hlekkur innan ferðaþjónustunnar á Íslandi. 

Samkvæmt  2. gr. virðisaukaskattslaganna er þjónusta ferðaþjónustu undanþeginn 

virðisaukaskatti en það á aðeins við þóknun ferðaskrifstofunnar. Þegar ferðaskrifstofan 

selur virðisaukaskattskylda vöru ber henni að innheimta virðisaukaskatt af henni (Lög nr. 

50/1988). Þessi hluti getur reynst flókinn þegar ferðaskrifstofa selur t.d. hópferð uppá 

Esjuna og býður upp á hressingu á toppnum. Matur er alltaf matur og er skattskyldur í 

7% þrepi sama hvort að reikningurinn komi frá ferðaskrifstofu eða frá veitingastað. Því 

er það aðeins sú þóknun sem að ferðaskrifstofan tekur fyrir milligöngu þess að koma á 

viðskiptum sem er undanþegin virðisaukaskatti. Þetta virðist vefjast fyrir mönnum vegna 

þess að ferðaskrifstofur sérhæfa sig í pakkaferðum sem hafa að geyma þjónustu á öllum 

þrepum.   

4.3 Fólksflutningar 

Samkvæmt 2. gr. laga um virðisaukaskatt teljast fólksflutningar undanþegnir 

virðisaukaskatti og er þá átt við innannlands og  millilandaflug, fargjöld með 

hópferðabifreiðum, ferjum, leigubílum og þar fram eftir götum. Málin vandast hinsvegar 

þegar faratæki er leigð án ökumanns en þá á undanþágan ekki lengur við og fellur þá 

þjónustuna undir leigu lausafjármuna (Ríkisskattsstjóri, 2011). 

Fólksflutningar hafa ekki alltaf verið undanþegnir virðisaukaskatti en með lögum nr. 

111/1992 sem samþykkt voru 29. desember 1992 um breytingar í skattamálum féllu 

fólksflutningar að frátöldum leiguakstri fólksbifreiða undir 14 % virðisaukaskattsþrep. 

Ekki leið langur tími þangað til breytingar í skattamálum voru gerðar aftur en þann 27. 

desember 1993 eða ári seinna með lögum nr. 122/1993 voru fólksflutningar færðir undir 

2. gr. virðisaukaskattslaga og flokkuð sem atvinnustarfsemi undaþegin virðisaukaskatti. 

Við það að vera flokkuð sem undanþegin starfsemi missir greinin jafnframt innskattsrétt 

sinn svo að virðisaukaskattur á keyptum aðföngum svo sem olíu, viðhald á 

hópferðabílum og fleira eru ekki lengur frádráttarbær  Mikill kostnaður fylgir 

endurnýjun ökutækja og árið 2001 með lögum nr. 57/2001 um breytingar á lögum um 

virðisaukaskatt var leyfi veitt  til endurgreiðslu 2/3 hluta virðisaukaskatts af kaupverði 

hópbifreiða til þeirra sem stunduðu leyfisskylda starfsemi. Upprunalega átti heimildin að 

gilda til rúmlega 3 ára en hefur verið framlengd reglulega og í dag gildir heimildin til 
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31.desember 2013 með lögum nr. 73/2001 um fólksflutninga og farmflutninga á landi. 

Samkvæmt lögum um virðisaukaskatt er einnig heimilt að fá endurgreiðslu 

virðisaukaskatts af sölu áður skráðu vélknúnu ökutæki sem hefur verið afskráð og flutt 

úr landi eftir eðlilegan notkunartíma og aldur að mati tollstjóra. Í undantekningar 

tilvikum er einnig hægt að fá innskatt af aðföngum vegna fólksflutninga út fyrir 

landsteina en til þess þurfa viðkomandi rekstraraðilar að sækja um svokallaða frjálsa 

skráningu (Lög nr. 50/1988).  

Rekstraraðilar hópferðabifreiða þurfa einnig að greiða virðisaukaskatt sem leggst 

ofan á olíugjald sem tók við af þungaskattinum (Lög nr. 87/2004). Við það að vera 

undanþegin starfsemi fá rekstaraðilar ekki innskatt af olíugjaldinu og þar af leiðandi 

leggst auka virðisaukaskattskostnaður ofan á reksturinn. 

4.4 Afþreying 

Höfuðverkur ferðaþjónustunnar og ríkisskattstjóra hefur um árabil verið hvernig eigi að 

skattleggja afþreyingu þar sem að ferðaþjónustuaðilar hafa verið iðnir við að fara 

ótroðnar slóðir í þeim efnum. Allur þessi fjöldi ferðamanna sem kemur til landsins 

sækist yfirleitt eftir einhverskonar landkynningu og afþreyingu.  Íslenskir 

ferðaþjónustuaðilar bjóða uppá mikið úrval af afþreyingu, en sem dæmi má nefna  

hestaferðir, vélsleða- og fjórhjólaferðir, jeppaferðir, hvalaskoðun, veiðiferðir, 

sjóstangaveiði og svo mætti lengi telja. Þegar kemur að skattlagningu á upptöldum 

afþreyingum þarf að hafa í huga hvort að viðkomandi afþreyingin falli undir undanþágu 

samkvæmt 6. tl. 3. mgr.  2. gr. laga um virðisaukaskatt nr. 50/1988 eða hvort að 

afþreyingin falli undir leigu lausafjár í atvinnuskyni og sé þá virðisaukaskattskyld. Það 

sem skilur á milli er að afþreying er undanþegin þegar hún er skipulögð hópferð með 

leiðsögn en fellur undir leigu lausafjármuna þegar ekki er um að ræða skipulagða 

hópferð með leiðsögn. Kajakleiga án leiðsögumanns, hestaleiga án leiðsögumanns og 

leiga á köfunarbúnaði eru þó alltaf undanþegin virðisaukaskatti og falla því ekki undir 

leigu lausafjármuna (Soffía Eydís Björgvinsdóttir, 2012). 

Til að koma því á hreint samkvæmt skilningi laganna eru það skipulagðar hópferðir 

með leiðsögn svo sem hestaferðir, vélsleða og fjórhjólaferðir, jeppaferðir, hvalaskoðun, 

veiðiferðir og sjóstangaveði sem falla ekki undir skattskyldu og bera því 0% 

virðisaukaskatt. Þegar þessar sömu ferðir fyrir utan hvalaskoðunina eru óskipulagðar, 
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ekki hópferðir og án leiðsagnar falla þær undir leigu á lausafjármunum og ættu því að 

bera 25,5% virðisaukaskatt fyrir utan veiðiferðir sem bera þá 7% virðisaukaskatt.  Hafa 

ber þó í huga að hestaferð án leiðsögumanns er undanþegin svo lengi sem hún er 

skipulögð hópferð ásamt því sem að sjóstangaveiðin getur verið á öllum þrepum 

virðisaukaskattsins allt eftir aðstæðum hverju sinni. Hér er flækjustigið orðið virkilega 

hátt og ekki fyrir hvern sem er að vita hvar mörkin liggja.  

Til að gera sér betur grein fyrir mun á virðisaukaskatti eftir aðstæðum verður tekið 

dæmi. Annars vegar er árshátíð vinnustaðar þar sem  farið verður í óvissuferð. Stefnan 

var sett á hótel Heklu á Skeiðum á Suðurlandi þar sem gist var í eina nótt og daginn eftir 

fór hópurinn svo í fjórhjólaferð sem búið var að panta með góðum fyrirvara. Á sama 

tíma var ferðamaður á Hótel Heklu og hafði hann verið á hótelinu í rúman mánuð enda 

vildi hann kynnast náttúru suðurlandsins vel. Einn daginn var hann á gangi rétt hjá 

þessari sömu fjórhjólaleigu og ákvað hann að slá til enda vanur fjórhjólum og vildi því 

engan leiðsögumann.  

Þegar ferðakostnaður í þessum mismunandi atvikum er skoðaður kemur í ljós að 

gisting hjá árshátíðarförunum ber 7% virðisaukaskatt en í tilfelli ferðamannsins sem 

hafði verið þarna í rúman mánuð var enginn virðisaukaskattur. Fjórhjólaleigan rukkaði 

árshátíðarfarana um engan virðisaukaskatt en .samkvæmt lögunum á ferðamaðurinn 

sem ákvað í skyndi að skella sér í fjórhjólaferðina að greiða 25,5% virðisaukaskatt  enda 

fór hann ekki í skipulagða ferð með leiðsögn né getur hann varla talist hópur. 

Samkvæmt ströngustu reglum ætti fjórhjólaleigan strangt til getið að gefa út 

mismunandi verðskrár eftir atvikum hverju sinni eða að hafa sama verð og hafa minni 

álagningu á þeim ferðum sem eru virðisaukaskattskyldar í 25,5% þrepi. Þá flækjast málin 

einnig við uppgjör skattsins þar sem að starfsemin er ekki lengur undanþegin og orðin 

blönduð þegar við kemur uppgjöri á virðisaukaskatti. Þá mætti fjórhjólaleigan innskatta 

aðföng vegna þjónustunnar sem var virðisaukaskattskyld.   

Hér er flækjustigið orðið hátt og spurningin hvort það sé raunhæft að ætla 

rekstraraðilum að fara eftir lögum eða hvort þeir hreinlega horfi framhjá þeim.    
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5 Áhrif skattahækkana á gistiþjónustu 

Gisting er stór þáttur í þeim kostnaði sem ferðamaður þarf að reiða af höndum þegar 

ferðalög eru annarsvegar. Skattur á gistingu í heimsóknarlandi hefur því áhrif á það verð 

sem að ferðamaður er tilbúinn til að greiða í heildarferðakostnað. 

Skattahækkanir í ferðaþjónustu hafa mikið verið í umræðunni síðustu mánuðina og 

ætlaði allt um koll að keyra þegar fjárlagafrumvarp 2013 var lagt fram þar sem að tillaga 

kom fram um hækkun virðisaukaskatts úr 7% þrepi í 25,5% þrep á gistiþjónustu. 

Ferðaþjónustuaðilar tóku tíðindunum illa og skapaði frumvarpið mikinn hita í 

þjóðfélaginu. 

 Tvær opinberar skýrslur hafa verið gerðar um áhrif skattahækkana og eru þær 

annarsvegar skýrsla sem Samtök ferðaþjónustunnar fengu KPMG til þess að gera og 

hinsvegar skýrsla Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands sem fjármálaneytið óskaði eftir að 

yrði framkvæmd.       

Í skýrslu KPMG sem byggð er á ársreikningum 35 hótela sem skapa um 80% af 

heildarumsvifum hótelreksturs á Íslandi voru dregnir fram þrír mismunandi valkostir 

hvað varðar skattahækkanir og hver áhrif þeirra yrði á afkomu rekstraraðilanna. Fram 

voru dregnar upplýsingar um EBITDA hlutföll og EBITDA framlegð. Einnig voru 

upplýsingar um innheimtu virðisaukaskatts eftir þrepum veittar. Framlegð frá rekstri 

þarf að standa undir öllum rekstrarkostnaði svo að rekstraraðilar geti staðið í eðlilegum 

skilum auk þess sem gert var ráð fyrir eðlilegum arði til eigenda svo þeir hafi áfram 

ástæðu til að stunda reksturinn.  Í skýrslunni var gert ráð fyrir samdrætti í eftirspurn um 

0,49% við hvert prósentu stig í hækkun verðs. Í fyrsta valkostinum var gert ráð fyrir að 

rekstraraðilar tækju á sig allan skattinn, í öðrum valkosti að hækkunin yrði öll sett beint 

útí verð til neytanda og í þriðja lagi að rekstraraðilar tækju á sig annan helming 

hækkunarinnar og hinn helmingurinn færi beint út í verð. Niðurstaðan varð alltaf sú 

sama, að atvinnugreinin stæði ekki undir sér í þeirri mynd sem hún er í dag og yrði því 

rekin með tapi (KPMG, 2012).   

Fjármálaráðuneytið óskaði eftir samstarfi við Hagfræðistofnun Háskóla Íslands og bað 

stofnunina um að vinna að skýrslu um áhrif þess að hækka virðisaukaskatt á 

gistiþjónustu. Skýrslan er byggð lögmálinu um framboð og eftirspurn þar sem verðteygni 

er skoðuð, en verðteygni er stuðull sem lýsir næmni eftirspurnar við verðbreytingar.      
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Í skýrslunni er Ísland borið saman við Danmörku og Noreg þar sem að skattbyrðin með 

tilliti til virðisaukaskatts og tekjuskatts er um 40% í Danmörku og 33,3% í Noregi en 

aðeins 25,2% á Íslandi á meðan meðal skattbyrðin á gistiþjónustu er 30,6% í Evrópu. 

Áhrif á Íslandi í beinum prósentum yrði því 36,3% eða rétt um 11,1% hækkun. Við gerð 

skýrslunnar er gert ráð fyrir að gistikostnaður sé 11% af heildarferðakostnaði 

ferðamanna og ef að skattahækkunin yrði að veruleika hækki virðisaukaskatturinn um 

17,3% en heildar útgjöld ferðamanna hækki einungis um 1,9%.  Í skýrslunni er gert ráð 

fyrir að fjölgun ferðamanna haldi áfram þar sem að hún hefur að meðaltali verið 7,7% 

síðast liðin 15 ár. Við hækkunina telur stofnunin að ríkisjóður fái viðbótartekjur á bilinu 

3,2 til 3,4 milljarða króna. Niðurstöður skýrslunnar voru þær  að núna sé rétti tíminn til 

að hækka aftur virðisaukaskatt á gistiþjónustu enda gefi  rannsóknir erlendis til kynna að 

hækkanir á verði í gistiþjónustu hafi ekki þær afleiðingar að eftirspurn dragist saman í 

sama hlutfalli og hækkun verðs (Kári S. Friðriksson og  Sveinn Agnarsson, 2012). 

Skýrslur þessara tveggja annarsvegar Hagfræðistofnunnar Háskóla Íslands og 

hinsvegar KPMG eru mjög ólíkar og stangast niðurstöður þeirra á þar sem að 

Hagfræðistofnun telur að nú sér rétti tíminn til að hækka virðisaukaskattinn og að 

atvinnugreinin muni bera hækkunina á meðan KPMG metur að hækkunin muni ganga 

fram af rekstraraðilum og að hún muni ekki standa undir sér. Nálgun á áhrifum 

skattahækkana er ólík þar sem að KPMG byggir rök sín á ársreikningum á meðan 

Hagfræðistofnun byggir skýrslu sýna á útgefnu talnaefni svo sem fjölda gistinátta, fjölda 

komufarþega og fleira. KPMG nálgast málið frekar þröngt og setur málin fram þannig að 

gisting hafi úrslita áhrif á val ferðamanns á áfangastað. KPMG leggur upp með að 

prósentu hækkun í verði leiði af sér 0,49% minnkun í eftirspurn það er fækkun 

ferðamanna. Hagfræðistofnunin leggur upp með það að gisting sé 11% af 

heildarferðakostnaði ferðamanna og gerir því ráð fyrir minni samdrætti eða rétt um 2% í 

heildina í komu ferðamanna. Hagfræðistofnun rökstyður mál sitt með því að þrátt fyrir 

verðhækkanir undanfarinna ára og þá miklu hækkun í kringum efnahagshrunið  hafi 

fjölgun ferðamanna samt sem áður verið raunin. Hagfræðistofnun kemst því að þeirri 

niðurstöðu að þar sem að gisting sé ekki úrslitakostur þess hvort Íslands sé valið sem 

gistiland muni ferðaþjónustan bera hækkunina.  Hafa ber í huga að afgerandi mismunur 

þessa tveggja rannsakenda liggur meðal annars í því að KPMG nálgast rannsóknina 

þröngt, gerir ráð fyrir að eftirspurn dragist mun meira saman þegar verð hækkar heldur 
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en hagfræðistofnunin sem er víðsýnni og leyfir sér að gera ráð fyrir minni samdrætti í 

 eftirspurn. KPMG horfir á heildaráhrifin sem sagt áhrif á hagnað rekstraaðilanna á 

meðan hagfræðistofnunin lítur framhjá áhrifum á hagnað fyrirtækja við hækkun á 

virðisaukaskatti. 
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6 Niðurstöður  

Íslensk ferðaþjónusta hefur verið í stórsókn undanfarin ár og er mikilvægt að 

skattaumhverfi sé aðlaðandi. Ferðaþjónustan er orðin þriðji stærsti útflutningsaðili 

Íslendinga og því orðin ómissandi þáttur í atvinnulífi Íslendinga. Ferðaþjónustan gæti 

verið lykillinn að uppbyggingu lands og þjóðar sem liggur í sárum eftir 

efnahagskreppuna 2008 og framtíðar spár um fjölgun ferðamanna til landsins gera ráð 

fyrir um milljón ferðamanna árið 2020. Þessi gríðarlega fjölgun mun kalla á aukin umsvif 

innan ferðaþjónustunnar og því er mikilvægt að lög og reglur innan greinarinnar séu 

skýrar og aðgengilegar. Virðisaukaskattsumhverfið í ferðaþjónustu er gríðarlega flókið, 

vara og þjónusta er seld á öllum skattþrepum og ákvarðarnir um hvort að ákveðin vara 

eða þjónustusta sé undanþegin virðisaukaskatti eða falli undir skattskyldu og þá hvernig 

er alls ekki svo klippt og skorið. Sú staðreynd að sama afþreying geti haft mismunandi 

skattskyldu eftir atvikum verður að teljast merki um veikleika skattkerfisins og hlýtur að 

teljast athugavert að auðvelt sé að horfa framhjá lögum til dæmis hvað varðar 

fjórhjólaleigu og að leggja aldrei virðisaukaskatt á leiguna. Það að afþreying sé skattlögð 

mismunandi eftir því hvort að um sé að ræða skipulagða hópferð með leiðsögn eða ekki 

býður upp á þann möguleika að innheimta aldrei virðisaukaskatt og segja að allar ferðir 

séu skipulagðar fyrirfram, aðeins hópar komi og séu alltaf undir leiðsögn. Þarna verður 

ríkissjóður af tekjum.  

Flækjustigið snýr þá ekki aðeins að útskatti heldur gilda mismunandi heimildir til 

innskatts. Það að hótel sem selur bæði gistirými með virðisaukaskatti og svo án 

virðisaukaskatt þegar um er að ræða dvöl í lengri tíma en sem nemur einum mánuði 

vandast málin við innskattsrétt á keyptum aðföngum. Sængurver sem notað var á 

virðisaukaskattslausa tímanum bera engan innskattsrétt en ber fullan innskatt á þeim 

tíma sem leigan var til styttri tíma. Það er mikið og tímafrekt verk að hlutfalla 

innskattinn á keyptum aðföngum og reikna út notkunartíma á til dæmis sængurverinu. 

Allan minn tíma sem bókari man ég ekki eftir að hafa séð einn reikning frá fjórhjólaleigu 

með virðisaukaskatti. Mig grunar að hér sé um einföldun á lögum að ræða og auðveldari 
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kosturinn bókhaldslega sé að setja alla selda þjónustu undir sama hatt og þannig sleppa 

því að hlutfalla innskatt.  

Niðurstaðan er því sú að umhverfi virðisaukaskatts í ferðaþjónustu er of flókið og 

heldur illa utan um atvinnugreinina eins og hún er í dag og vöntun er á skýrari lögum í 

samræmi við þá ferðaþjónustu sem að Íslendingar stunda í dag.   

Niðurstöður kannana á áhrif skattahækkana í gistiþjónustu voru skoðaðar út frá 

tveimur skýrslum þar sem að KPMG kemst að þeirri niðurstöðu að rekstraraðilar beri 

ekki hækkunina á einu bretti en hagfræðistofnunin telur að nú sér rétti tíminn. Mín 

skoðun er sú að stjórnvöld ættu að fylgja eftir þeirri grunnhugmyndum virðisaukaskatts 

um að allir eigi að sitja við sama borð og þá er átt við að gistiþjónusta greiði hærri skatta 

heldur en hún gerir í dag, rétt eins og aðrar atvinnugreinar í samkeppni á 

alþjóðavettvangi.  Atvinnugreinin þolir samt sem áður ekki eins stórt stökk og fyrirhugað 

var á einni nóttu heldur er mikilvægt að aðlögunar tími verði góður og sanngjarn og í 

samráði við viðkomandi aðila.  

Í ljósi þess hve flókið umhverfi virðisaukaskatts er í ferðaþjónustu er mikilvægt að 

íslensk stjórnvöld seti skýrari lög um þau málefni sem  snúa að ferðaþjónustuaðilum. 
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7  Umræða 

Ferðaþjónustan hefur af mörgum verið álitin atvinnugrein tækifæranna, staðfesting á 

því er könnun Viðskiptaráðs á meðal stjórnenda fyrirtækja sem mátu ferðaþjónustuna 

hafa mestu framtíðarmöguleika til vaxtar ásamt nýtingu orkuauðlinda (Viðskiptaráð 

Íslands, 2012).  

Erlendir ferðamenn hafa streymt inn í landið síðustu ár og aukningu ferðamanna má 

hugsanlega rekja til efnahagshrunsins og eldgossins í Eyjafjallajökli árið 2010. Við gosið 

má áætla að til skammstíma hafi það haft neikvæð áhrif á ferðaþjónustu hér á landi. 

Flugsamgöngur lágu lengi niðri víðsvegar um Evrópu, vegum var lokað innanlands og 

mikil mengun var í loftinu. Til langstíma má þó ætla að gosið hafi haft góð áhrif á 

ferðaþjónustu landsins, tölur benda til að mikil aukning hafi orðið á ferðamönnum til 

landsins eftir þá mikla umfjöllun sem fór í gang um Ísland í kjölfar gosins. Fólk hvaðan af 

úr heiminum gerði tilraunir til að bera fram orðið Eyjafjallajökull með misgóðum árangri 

og forvitnin um landið „lifandi“ leyndi sér ekki á fréttamiðlum. Átakið Inspired by Iceland 

hefur gert vel í að auglýsa land og þjóð við góðar undirtektir. Við efnahagshrunið féll 

krónan og varð Ísland í kjölfarið hagkvæmur áfangastaður þar sem að ferðamenn voru 

að fá meira fyrir peninginn en áður. Íslendingar hafa í gegnum tíðina verið miklir 

tækifærissinnar og hefur ferðaþjónustan nýtt sér öll tækifæri til að draga ferðamenn inn 

til landsins. Landið okkar er vel lifandi eins og umheimurinn hefur fengið að kynnast í 

kjölfar eldgosa og hefur ferðaþjónustan verið til fyrirmyndar í nýta landið og fara 

ótroðnar slóðir í hugmyndum af landkynningu og afþreyingu eftir aðstæðum hverju 

sinni.   

Þó svo að ferðaþjónustan sé í blóma um þessar mundir verður þó að líta á orðróm 

um svarta atvinnustarfsemi í kringum atvinnugreinina alvarlegum augum. Í 

Viðskiptablaðinu síðastliðið sumar kom fram frétt þar sem velta svartrar 

atvinnustarfsemi var sögð nema  12 milljörðum króna á ársgrundvelli hér á landi og 

samkvæmt heimildum blaðsins er fullyrt að dæmi séu um að lausafé sé flutt úr landi. 

Þessi svarta starfsemi á þá við bæði að greidd séu laun undir borðið, að starfsemi sé 

viðhaldið án tilskyldra leyfa auk þess sem að greitt er fyrir þjónustu sem fer fram hér á 



 

26 

landi erlendis og að greiðslan skili sér aldrei inní íslenska hagkerfið. (Vísir, 2012) Svört 

atvinnustarfsemi skaðar almennan vinnumarkað og verður því að teljast hættumerki 

þegar atvinnugreinin er orðin jafn stór og raun ber vitni um.  

Fyrirhugaðar skattahækkanir þarf einnig að skoða vandlega áður en ráðist er út í svo 

stórar aðgerðir. En skattahækkanir með svo litlum fyrirvara í gistingu hafa slæm áhrif á 

afkomu rekstraraðila vegna þessa að þegar ferðalög eru annarsvegar eru þau flest 

bókuð með góðum fyrirvara og rekstraraðilar hafa þegar  gefið út verðskrá fyrir árið 

2013 og búið að hefja bókanir og sölu langt fram á komandi ár. Í þeim tilvikum þar sem  

búið er að bóka gistingu á ákveðnu verði kemur það sér þannig fyrir söluaðila að þeir 

þyrftu að taka alla skattahækkunina á sig. Rekstraraðilar í gistiþjónustu hafa gert miklar 

væntingar til komandi ára og yfir sumartímann er vöntun á gistirými, margir hverjir fóru 

bjartsýnir af stað með miklar framkvæmdir á nýbyggingum, endurbótum og viðhaldi til 

að taka á móti straum ferðamanna og er mikið fé bundið í þessum framkvæmdum. Það 

að hækka skatta á gistingu með svo litlum fyrirvara er því ógn gangvart þeim þar sem að 

þeir þyrftu á einhvern hátt að leysa út fé fyrir þeim skatti sem að þeir þyrftu að taka 

beint á sig. 

Hvað varðar almennan virðisaukaskatt í atvinnugreininni verður að taka inn í 

reikninginn að ríkisjóður verður af miklum fjármunum í formi skatta á meðan 

atvinnugreinin er í þeirri mynd sem hún er í dag. Virðisaukaskattur var lagður á með það 

í huga að jafnt ætti yfir alla að ganga og á meðan aðrar atvinnugreinar í samkeppni á 

alþjóðamarkaði þurfa að innheimta virðisaukaskatt og hækka verð sitt eftir því verður 

það að játast að samræmi ríkir ekki á milli atvinnugreina innanlands. Þó svo að ekki sé 

raunhæft að hækka skatta í stórum stökkum á einni nóttu væri hægt með tíð og tíma að 

komast að sanngjarni leið í þeim málum.    
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8  Lokaorð 

Ferðaþjónustan stefnir í að verða ein af undirstöðuatvinnugreinum þjóðarinnar og er því 

mikilvægt að landið haldi áfram að vera aðgengilegt heim að sækja. Mikil uppbygging 

hefur átt sér stað innan atvinnugreinarinnar og bjartsýni á áframhaldandi rekstrarhorfur 

eru góðar. Því er mikilvægt að rekstrarumhverfi sé aðlaðandi fyrir þá sem áhugasamir 

eru um að hefja rekstur innan greinarinnar. Greinin skilar Íslendingum gríðarlega miklum 

gjaldeyri og eru miklir möguleikar í boði á áframhaldandi tekjum ferðamanna inn í 

hagkerfi Íslendinga.   

Umhverfi virðisaukaskattsins í ferðaþjónustu er flókið og illskiljanlegt og mikil þörf er 

á úrbótum. Rekstraraðilar  innan atvinnugreinarinnar eiga skilið að lifa við auðskiljanlegt 

skattaumhverfi þar sem að upplýsingar um meðferð sölu og þjónustu þurfa að vera 

skýrar og aðgengilegar.   

Ég vona að lestur ritgerðarinnar hafi verið upplýsandi og geti komið rekstraraðilum 

og forvitnum lesendum að gagni. Það er  jafnframt ósk mín að þú lesandi góður getir 

núna myndað þér skoðanir á umhverfi virðisaukaskatts í ferðaþjónustu. 
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