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Ágrip 

Virðisaukaskattur hefur verið innheimtur í einhverju formi allt frá árinu 1945. Fljótlega var 

ljóst að það var sá skattur sem skilaði ríkinu meiri tekjum en nokkur annar skattur. Hann hefur 

tekið töluverðum breytingum í gegnum árin og er enn í dag er hann ein mesta tekjulind ríkis-

sjóðs.  

Meginreglan er sú að öll sala á vöru og þjónustu er virðisaukaskattskyld, nema það sé sérstak-

lega undanþegið. Undanþáguákvæði laganna hafa einnig þróast í takt við tímann. Á meðan 

haldið hefur verið fast í tilteknar undanþágur hefur annað þróast og verið ýmist virðisauka-

skattskylt eða undanþegið virðisaukaskatti. Þegar um er að ræða starfsemi sem ekki er virðis-

aukaskattskyld stendur hún alveg utan við virðisaukaskattkerfið. Nauðsynlegt hefur verið er 

að vanda löggjöfina til að raska ekki samkeppni í hinu alþjóðlega samhengi. 

Ritgerð þessi fjallar um undanþáguákvæði virðisaukaskattslaga nr. 50/1988 og hvaða áhrif 

undanþáguákvæði Evróputilskipunar nr. 112/2006/EBE hefði á undanþáguákvæði 3. mgr. 2. 

gr. laganna, ef Ísland gengi í Evrópusambandið.  

  



 

  

 

Formáli 

Ritgerð þessi er unnin sem lokaverkefni undirritaðrar til ML gráðu í lögfræði frá Háskólanum 

á Bifröst, haustið 2014 og er 30 eininga lokaverkefni. Áhuginn á skattarétti hefur verið til 

staðar allt frá því undirrituð sat fyrsta skattaáfangann í BS-námi í viðskiptalögfræði við 

Háskólann á Bifröst. Vegna þeirrar miklu umræðu sem hefur verið undanfarin misseri um 

mögulega inngöngu Íslands í Evrópusambandið, fannst höfundi verðugt verkefni að takast á 

við skattamál sem kynnu að hafa áhrif á innlenda löggjöf.  

 

Að lokum ákvað undirrituð að skoða hvaða áhrif innleiðing á tilskipun Evrópusambandsins í 

virðisaukaskatti kæmi til með að hafa áhrif á núverandi virðisaukaskattskerfi. Til að afmarka 

efnið enn frekar að horfa til þeirra áhrifa sem undanþáguákvæði tilskipunar Evrópu-

sambandsins nr. 112/2006/EBE kæmu til með að hafa á núgildandi undanþáguákvæði virðis-

aukaskattslaga nr. 50/1988.  
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1 Inngangur 

Viðfangsefni ritgerðar þessar er að fjalla um undanþáguákvæði núgildandi virðisauka-

skattslaga nr. 50/1988
1
 og bera þau saman við undanþáguákvæði samkvæmt 9. bálk 

Evróputilskipunar í virðisaukaskatti nr. 112/2006/EB.
2
 Loks mun ég skoða hvaða áhrif það 

kynni að hafa á núgildandi undanþáguákvæði virðisaukaskattslöggjafarinnar.  

Í fyrsta kafla þessar ritgerðar mun höfundur fjalla um ástæður þess að Ísland lagði fram um-

sókn að Evrópusambandinu og reifa stuttlega þær aðstæður, einkum pólitísku, sem ríktu þegar 

umsókn var lögð fram og var meginástæða fyrir því að höfundur valdi að skrifa um skattamál 

sem hefðu áhrif á innlenda löggjöf. Í kjölfar efnahagshrunsins haustið 2008
3
 neyddist ríkis-

stjórnin til að segja af sér og ljóst var að viðreisn efnahagsmála landsins beið nýrrar ríkis-

stjórnar. Samfylkingin taldi hagsmunum Íslands betur borgið með inngöngu í Evrópu-

sambandið og að taka upp evruna hérlendis. Umsókn aðild Íslands að Evrópusambandinu var 

lögð fram strax að kosningum loknum í júlí 2009.
4
 Sá margbreytileiki sem fylgir pólitíkinni 

hefur sett sitt mark á umsóknarferli Íslands, sem hefur tekið algerum stakkaskiptum með nýrri 

ríkisstjórn en eftir kosningarnar vorið 2013 mynduðu Framsókn og Sjálfstæðisflokkurinn 

meirihluta undir stjórn Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar, núverandi forsætisráðherra.  

Í öðrum kafla mun ég fara yfir sögulegt ágrip virðisaukaskatts og þau sjónarmið sem liggja að 

baki því að hafa undanþágur í lögum um virðisaukaskatt. Þá mun ég fara yfir þá þróun sem 

hefur átt sér stað á sviði virðisaukaskatts og hvernig sú löggjöf hefur mótast í gegnum árin í 

takt við þarfir, þróun, kröfur og/eða nauðsyn samfélagsins.  

Í þriðja kafla mun ég fara yfir núgildandi undanþáguákvæði virðisaukaskattslaga. Einkum 

hvernig túlkun skattayfirvalda hefur verið þegar upp kemur vafi um það hvort að tiltekin 

starfsemi falli undir undanþáguákvæði virðisaukaskattslaga eður ei. 

                                                            
1 Hér eftir vskl.  
2 Hér eftir EBT 
3 Þann 6. október 2008 ávarpaði Geir H. Haarde, þáverandi forsætisráðherra, þjóðina í sjónvarpi. Er hann 

tilkynnti um fall bankana og sagði um leið „Guð blessi Ísland.“ Ávarp Geirs H. Haarde vegna þeirra sérstöku 

aðstæðna á fjármálamarkaði þann 6.október 2008. Vefútgáfa: http://eyjan.is/2008/10/06/avarp-geirs-h-haarde/ 

[sótt á vefinn 5.11.2014]  
4 Utanríkisráðuneytið. (2009). Utanríkisráðherra afhendir formlega aðildarumsókn í Stokkhólmi. Vefútgáfa: 

http://www.utanrikisraduneyti.is/frettir/nr/5043 [sótt á vefinn 6.11.2014] 

http://eyjan.is/2008/10/06/avarp-geirs-h-haarde/
http://www.utanrikisraduneyti.is/frettir/nr/5043
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Í fjórða kafla þótti höfundi nauðsynlegt að hafa stutta umfjöllun um EES-samninginn til að 

varpa ljósi á hvers vegna sumar tilskipanir eru innleiddar en aðrar ekki. Því verður stiklað á 

stóru varðandi EES-samninginn og þá hvaða áhrif hann hefur haft á undanþáguákvæði  

virðisaukaskattslaga. Almennt hefur verið talið að skattamál séu háð landsrétti og falli ekki 

innan ákvæða EES-samningsins. Það hefur þó ekki verið raunin en dómaframkvæmd hefur 

sýnt fram á að ákvæði EES-samningsins, getur haft áhrif, þegar skattaréttur er annars vegar og 

jafnvel gengið framar landslögum.  

Í fimmta kafla mun ég renna yfir upphaf Evrópusamstarfsins og svo skattamál aðildarríkjanna. 

Í kjölfarið tekur við umfjöllun um 9. bálk Evróputilskipunar í virðisaukaskatti nr. 112/2006. Í 

þessum lagabálk er fjallað um undanþáguákvæði virðisaukaskatts hjá aðildarríkjum, honum er 

skipt í 10. kafla og tekur við yfirlit yfir þá.  

Loks verða ákvæði tilskipunarinnar nr. 112/2006 borin saman við núgildandi undan- 

þáguákvæði virðisaukaskattslaga og farið yfir hvaða áhrif hún kynni að hafa á innlenda 

löggjöf. Í kjölfarið mun höfundur síðan gera grein fyrir því hvaða ákvæði í Evróputil-

skipuninni er ekki að finna í ákvæðum virðisaukaskattslaga, og kynni að vera þörf á að skíra 

til samræmis við hana, verði af inngöngu Íslands í Evrópusambandið.  

Að lokum mun ég gera grein fyrir niðurstöðum ritgerðar þessar einkum hvaða áhrif til-

skipunin kynni að hafa á undanþáguákvæði virðisaukaskattslaga og hvort að sú starfsemi, sem 

nú er undanþegin, kynni að vera það áfram eða hvort breytingar kynnu að eiga sér stað. 
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2 Upphafið að umsókn Íslands að Evrópusambandinu 

Efnahagshrunið haustið 2008
5
 hafði miklar afleiðingar fyrir Ísland. Mikill samdráttur varð í 

samfélaginu með tilheyrandi neikvæðum afleiðingum fyrir fyrirtækin í landinu.
6
 Misvægi á 

gjaldeyrismörkuðum olli því að krónan hríðféll á aðeins nokkrum vikum. Í kjölfarið jókst 

verðbólgan til muna og leiddi það til stýrivaxtahækkunar samfara fallandi kaupmætti 

ráðstöfunartekna heimilanna, auknu atvinnuleysi og miklum og hröðum samdrætti. Fyrirtæki 

og heimili í landinu höfðu mörg hver þurft að kljást við mikla hækkun á greiðslubyrði lána og 

skort á aðgengi að lánsfjármagni. Vegna þessa stöðvuðust framkvæmdir á mörgum stöðum í 

miðjum verkum svo og erfitt rekstrarumhverfi leiddi til þess að mörg fyrirtæki stefndu hrað-

byr í greiðsluþrot.
7
 Þrátt fyrir að fjármálakreppan hafi skollið á heimsbyggðinni allri töldu 

fræðimenn hana hafa verið enn dýpri á Íslandi.
 8
 

Í kjölfar efnahagshrunsins urðu mótmæli tíð á Íslandi, hafa þau oft verið nefnd búsáhalda-

byltingin. Mótmælendur sátu um Alþingi, Stjórnarráðið og Seðlabanka Íslands og börðu þar í 

hin ýmsu áhöld og háværar raddir kölluðu „Vanhæf ríkisstjórn.“ Ráðherrar höfðu lífverði og 

Lögreglan þurfti að hafa sig alla við að setja upp varnargarða og reyna að verja ágengum 

mótmælendum inngöngu í Alþingishúsið.
9
 Í kjölfarið neyddist ríkisstjórnin til að segja af sér 

þann 1. febrúar 2009. Var ljóst að nýrrar ríkisstjórnar biðu stór og umfangsmikil verkefni við 

endurreisn samfélagsins og fjármálakerfis landsins.
10

  

                                                            
5 Þann 6. október 2008 ávarpaði Geir H. Haarde, þáverandi forsætisráðherra, þjóðina í sjónvarpi. Er hann 

tilkynnti um fall bankana og sagði um leið „Guð blessi Ísland.“ Ávarp Geirs H. Haarde vegna þeirra sérstöku 

aðstæðna á fjármálamarkaði. Vefslóð: http://eyjan.is/2008/10/06/avarp-geirs-h-haarde/ [sótt á vefinn 11.10.2014]  
6 Viðskiptaráð Íslands. (2010). Er framtíð fyrir Íslenskt atvinnulíf, samkeppnishæfni og rekstrarumhverfi. 

Vefútgáfa: http://www.vi.is/files/2010.02.16%20Skyrsla%20-

%20Er%20framtid%20fyrir%20islenskt%20atvinnulif_894621128.pdf [sótt á vefinn 11.10.2014] 
7 Fjármálaráuneytið. Þjóðarbúskapurinn. (2009). Vefútgáfa: 

 http://www.fjarmalaraduneyti.is/media/Thjodarbuskapurinn/Tjodarbuskapurinn__Vetrarskyrsla_2009.pdf [sótt á 

vefinn 11.10. 2014] 
8 Sjá t.d. Jón Daníelsson, Gylfi Zoega. Hagkerfi bíður skipbrot. (2009). Vefútgáfa, slóð: 

http://www.hi.is/files/skjol/felagsvisindasvid/deildir/hagfraedi/2008_2009/Hagkerfib____ur_skipbrot.pdf [sótt á 

vefinn 12.1. 2014]  
9 Til hliðsjónar sjá t.d. Stefán Gunnar Sveinsson. Búsáhaldabyltingin sjálfsprottin eða skipulögð? (2013). Sjá 

einnig Friðrik G. Olgeirsson (2013). Í þágu þjóðar. Saga skatta og skattkerfisbreytinga á Íslandi 1877-2012, 

seinna bindi. bls. 203-204 
10 Friðrik G. Olgeirsson. (2013). Í þágu þjóðar. Saga skatta og skattkerfisbreytinga á Íslandi 1877-2012, seinna 

bindi. bls. 203-204. 

http://eyjan.is/2008/10/06/avarp-geirs-h-haarde/
http://www.vi.is/files/2010.02.16%20Skyrsla%20-%20Er%20framtid%20fyrir%20islenskt%20atvinnulif_894621128.pdf
http://www.vi.is/files/2010.02.16%20Skyrsla%20-%20Er%20framtid%20fyrir%20islenskt%20atvinnulif_894621128.pdf
http://www.fjarmalaraduneyti.is/media/Thjodarbuskapurinn/Tjodarbuskapurinn__Vetrarskyrsla_2009.pdf
http://www.hi.is/files/skjol/felagsvisindasvid/deildir/hagfraedi/2008_2009/Hagkerfib____ur_skipbrot.pdf
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Niðurstaða kosninganna í apríl 2009 var að Samfylkingin og Vinstri-grænir náðu meirihluta 

og mynduðu stjórn undir forsæti Jóhönnu Sigurðardóttur og Steingrímur J. Sigfússon varð 

fjármálaráðherra. Eitt helsta baráttumál Samfylkingarinnar var innganga Íslands í Evrópu-

sambandið.
11

 Því var strax hafin undirbúningur að umsókn Íslands að Evrópusambandinu og 

umsókn lögð fram í júlí árið 2009.
 12

 Uppbygging viðræðna var með þeim hætti að þeim var 

skipt upp í 35 kafla eða 33 efniskafla, síðan átti að semja um hvern og einn fyrir sig.
13

 

Þann 14. janúar árið 2013 var samþykkt minnisblað um samkomulag Samfylkingarinnar og 

Vinstri-grænna um breytta meðferð aðildarviðræðna við Evrópusambandið fram yfir  

Alþingiskosningar. Sagði m.a. í minnisblaðinu: 

 Nú er ljóst að viðræðurnar leiða ekki til samnings á yfirstandandi kjörtímabili. 

 Af þeim 33 málaflokkum sem samið er um hefur Ísland afhent 29 samningsafstöður, viðræður 

eru hafnar um 27 og lokið um 11. 

 Tafir hafa orðið á að viðræður gætu hafist um mikilvæga kafla svo sem sjávarútvegsmál þar 

sem Evrópusambandið hefur dregið að ljúka sinni rýniskýrslu um málið mánuðum saman. 

Einnig hefur dregist að ljúka samningsafstöðu Íslands í landbúnaði. 

 Komandi mánuðir markast af undirbúningi undir alþingiskosningar. 

 Í þessu ljósi þjónar það best hagsmunum Íslands að búið sé um málið með ábyrgum hætti fram 

að kosningum. Því er eftirfarandi lagt til: 

a. Ekki verður um frekari vinnu að ræða við mótun samningsafstöðu Íslands í þeim fjórum 

köflum sem enn eru ófrágengnir. Þetta eru sjávarútvegskaflinn, kaflar 3 og 4 um þjónustuvið-

skipti og staðfesturétt sem hafa tengingu yfir í sjávarútvegskaflana og landbúnaðarkaflinn. 

b. Ekki verður lögð áhersla á sérstaka ríkjaráðstefnu á útmánuðum og þeir tveir kaflar sem 

samningsafstaða hefur verið lögð fram í en ekki opnaðir bíða þá í óbreyttri stöðu. 

c. Varðandi þá 16 kafla sem nú standa opnir munu samninganefnd Íslands og sérfræðingar halda 

áfram uppi samskiptum við ESB um þá, án þess þó að kallað verði eftir frekari ákvörðunum 

framkvæmdar- eða löggjafarvalds. 

d.  Utanríkisráðherra mun upplýsa framkvæmdastjórn ESB og formennskuríkið Írland með við-

eigandi hætti um þennan umbúnað viðræðnanna.14 

                                                            
11 Til hliðsjónar sjá t.d. Frétt AMX: Jóhanna segist leiða Ísland í ESB- Brusselvaldið leggur Samfylkingu lið. 

Sótt á vefinn 7.9.2014. Vefslóð: http://www.bjorn.is/greinar/nr/4928 
12 Utanríkisráðuneytið. (2009). Utanríkisráðherra afhendir formlega aðildarumsókn í Stokkhólmi. Vefútgáfa: 

http://www.utanrikisraduneyti.is/frettir/nr/5043 [sótt á vefinn 7.9.2014] 
13 Nefndarálit um tillögur um aðildarumsókn að Evrópusambandinu. löggþ. 137. Þskj. 249, 38. mál. Vefútgáfa: 

http://www.althingi.is/altext/137/s/pdf/0249.pdf sjá bls. 6. Sótt á vefinn 7.9.2014. Sjá einnig umfjöllun bls. 24 

Skýrslu Utanríkisráðuneytis um stöðu aðildarviðræðna við Evrópusambandið: http://www.utanrikisraduneyti.is/ 

media/Skyrslur/Skyrsla-um-samningavidraedur-Islands-um-adild-ad-Evropusambandinu.pdf  
14 Stjórnarráð Íslands. (2013). Samkomulag Samfylkingarinnar og Vinstri-grænna um breytta meðferð 

aðildarviðræðna við Evrópusambandið fram yfir komandi Alþingiskosninga. Vefslóð: 

http://www.stjornarrad.is/rikisstjorn/frettir/nr/507 [sótt á vefinn 5.9.2014]  

http://www.utanrikisraduneyti.is/frettir/nr/5043
http://www.althingi.is/altext/137/s/pdf/0249.pdf
http://www.utanrikisraduneyti.is/%20media/Skyrslur/Skyrsla-um-samningavidraedur-Islands-um-adild-ad-Evropusambandinu.pdf
http://www.utanrikisraduneyti.is/%20media/Skyrslur/Skyrsla-um-samningavidraedur-Islands-um-adild-ad-Evropusambandinu.pdf
http://www.stjornarrad.is/rikisstjorn/frettir/nr/507
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Eftir Alþingiskosningarnar vorið 2013 mynduðu Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðis-

flokkurinn meirihluta undir stjórn framsóknarmannsins Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar. 

Hann tók við forsætisráðherrastólnum en sjálfstæðisflokkurinn tók við fjármála og efnahags-

ráðuneytinu undir stjórn Bjarna Benediktssonar. 

Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnar Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins sagði m.a. um 

Evrópuaðild Íslands:  

„Gert verður hlé á aðildarviðræðum Íslands við Evrópusambandið og úttekt gerð á stöðu 

viðræðnanna og þróun mála innan sambandsins. Úttektin verður lögð fyrir Alþingi til umfjöllunar 

og kynnt fyrir þjóðinni. Ekki verður haldið lengra í aðildarviðræðum við Evrópusambandið nema 

að undangenginni þjóðaratkvæðagreiðslu.“15 

Þegar þessi orð eru skrifuð er ljóst að umsókninni hefur verið slegið á frest og verður ekkert 

aðhafst um sinn í umsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinu, ekki undir núverandi ríkis-

stjórn.  

                                                            
15 Stjórnarráð Íslands. (2013). Stefnuyfirlýsing ríkisstjórnar Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins. 

Vefslóð: http://www.stjornarrad.is/Stefnuyfirlysing/ undirrituð á Laugarvatni 22. maí 2013 [sótt á vefinn 

9.9.2014] 

http://www.stjornarrad.is/Stefnuyfirlysing/
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3 Virðisaukaskattur 

Núgildandi lög um virðisaukaskatt eru nr. 50/1988
16

 tóku gildi þann 1. janúar árið 1990 um 

leið féllu úr gildi eldri lög um söluskatt. Virðisaukaskattur er ein tegund óbeinna skatta. Í því 

felst að kaupandi sem er endanlegur neytandi, greiðir skattinn þar sem hann leggst ofan á verð 

vörunnar eða þjónustunnar hjá seljanda. Öllum aðilum ber að innheimta virðisaukaskatt sbr. 1. 

gr. vskl. á öllum stigum viðskipta með vöru og þjónustu, nema aðilar séu sérstaklega 

undanskildir virðisaukaskattskyldu sbr. 2. gr. vskl.  

Þegar skattskyldur aðili leggur virðisaukaskatt á útselda vöru eða þjónustu sem nefnist það 

útskattur. Þá dregst frá sá virðisaukaskattur sem hann hefur greitt af keyptum aðföngum og 

ætlaðar til nota í rekstrinum eða innskatt. Með þessum hætti er skattaðili einungis að greiða 

skatt að verðmætisaukningunni (einnig nefndur virðisauki) sem verður til í rekstri.
17

  

3.1 Sögulegt ágrip virðisaukaskatts 

Upphaf virðisaukaskatts má rekja allt aftur til ársins 1955 er Frakkland tók upp skattkerfi sem 

í meginatriðum byggðist á reglunni um skattheimtu af virðisauka. Aðildarríki 

efnahagsbandalags Evrópu
18

 samþykktu árið 1967 að samræma neysluskattskerfi landanna 

með upptöku virðisaukaskatts. Í kjölfarið fylgdu margar Evrópuþjóðir sem ekki voru í 

Evrópubandalaginu og lögðu á skatt á virðisaukningu, Danir tóku það upp árið 1967, sama ár 

og Evrópubandalagið. Síðar fylgdu Svíar árið 1969 og Noregur árið 1970.
19

  

3.2 Veltuskattur lagður á í fyrsta sinn 

Þann 18. janúar árið 1945 var fyrst lagt fram frumvarp á Alþingi um veltuskatt. Ekki fylgdu 

með skilyrði um að skattinum yrði varið í tiltekið málefni, heldur var hann lagður á til að auka 

tekjur ríkissjóðs og boðað var að hann yrði lagður á aðeins einu sinni. Lögin voru samþykkt 2. 

mars, sama ár. Með lögunum var sú skylda lögð á alla bókhaldsskylda einstaklinga og félög í 

skattskyldum atvinnurekstri að greiða skatt af veltu sinni árið 1945, með þeim skilyrðum sem 

þar komu fram. Tiltekið var að velta merkti heildarandvirði seldrar vöru og þjónustu án tillits 

                                                            
16 Hér eftir vskl. 
17 Ríkisskattstjóri. (e.d.). VSK fyrir byrjendur. Vefútgáfa: http://www.rsk.is/atvinnurekstur/virdisaukaskattur/vsk-

fyrir-byrjendur/  
18 Nú Evrópusambandsins.  
19 Alþingistíðindi 1983. A, 1789-1790. Friðrik G. Olgeirsson. (2013). Í þágu þjóðar. Saga skatta og 

skattkerfisbreytinga á Íslandi 1877-2012, seinna bindi. Bls. 208-209.  

http://www.rsk.is/atvinnurekstur/virdisaukaskattur/vsk-fyrir-byrjendur/
http://www.rsk.is/atvinnurekstur/virdisaukaskattur/vsk-fyrir-byrjendur/


7 

til kostnaðarfrádráttar. Þá kom einnig fram að bannað væri að reikna inn í skattinn 

kostnaðarverð vörunnar. Hann var 1½% af heildsölu og umboðssölu, en var þó ekki lagður á 

yfir 25% tekna, en 1% af smásöluveltu og veltu annarra gjaldskyldra fyrirtækja.
20

  

 

Aðilar í útflutningi voru undanþegnir veltuskattinum auk þess sem ekki þurfti að greiða skatt 

af andvirði mjólkur og mjólkurafurða, kjöts og fisks ef þær voru seldar af framleiðendum 

þeirra eða í heildsölu. Uppgjör veltuskatts var hagað með þeim hætti að gera þyrfti skattinn 

upp þrisvar sinnum með skýrslu til skattstjóra eða skattnefnda. Skyldi það gerast innan 

tveggja vikna eftir lok júní, september og desember mánaða. Skattur skyldi ákvarðaður innan 

tveggja vikna og skilaskyldir aðilar skyldu greiða álagðan veltuskatt fyrsta dag næsta mánaðar 

á eftir. Síðasta álagning veltuskattsins var í upphafi árs 1946 og var lögunum ekki framlengt.
21

  

3.2.1 Söluskattur tekur við af veltuskatti 

Þann 1. janúar árið 1948 tóku gildi ný lög nr. 100/1948 um dýrtíðarráðstafanir. Var þá tekin 

upp nýr veltuskattur í öðrum búning en nefndist hann nú söluskattur. Lagðist hann á innfluttar 

vörur, sölu vöru og þjónustu sem var veitt innanlands. Hann var lagður á í þeim tilgangi að 

afla ríkissjóði fjármuni þannig að ríkið gæti ábyrgst lágmarksverð á fiskafurðum og 

niðurgreiðslu á innlendum vörum. Í meginatriðum var söluskatturinn samhljóða áðurnefndum 

lögum um veltuskatt. Með þeim undantekningum um að honum skyldi vera bætt ofan á verð 

vörunnar. Þannig var heimilt var að hækka verða vöruverð að því marki sem nam 

söluskattinum en óheimilt var að hækka álagningu verslana og fyrirtækja vegna hans. Með 

þessum hætti var ekki verið að leggja skattinn á seljendur, heldur voru lagðar þær skyldur á 

seljendur að innheimta skattinn af viðskiptavinum fyrir hönd ríkissjóðs. Skatturinn var 

hækkaður úr 1½% í 2% og úr 1% í 1½%. Undanþegið skattinum var t.d. sala á fasteignum, 

skipum, einkaleyfum, verðbréfakröfum eða annarra slíkra verðmæta. Tók þetta einnig til 

iðgjaldstekna vátryggingarfélaga og ýmsar nauðsynjar útgerða eins og t.d. salt, olíu, 

skipaviðgerðir og veiðifæri. Ríkisstofnanir voru einnig undanþegnar skattinum þar sem hann 

var aðeins lagður á skattskylda aðila. Skila skyldi skattinum á sama hátt og var áður með 

veltuskatti, eða þrisvar sinnum yfir árið.
22

  

                                                            
20 Friðrik G. Olgeirsson. (2013). Í þágu þjóðar. Saga skatta og skattkerfisbreytinga á Íslandi 1877-2012, fyrra 

bindi. Bls. 260-261 
21 Friðrik G. Olgeirsson. (2013). Í þágu þjóðar. Saga skatta og skattkerfisbreytinga á Íslandi 1877-2012, fyrra 

bindi. Bls. 260-264 
22 Friðrik G. Olgeirsson. (2013). Í þágu þjóðar. Saga skatta og skattkerfisbreytinga á Íslandi 1877-2012, fyrra 

bindi. Bls. 262 
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Upphaflega átti skatturinn átti að vera tímabundinn út árið 1948 en vegna bágrar afkomu 

sjávarútvegsins á sama tíma var talið nauðsynlegt að framlengja lögunum nr. 100/1948 og 

þeim framlengt einnig út árið 1949, þar með talið söluskattinum. Sú breyting var gerð þannig 

að hann náði einnig til aðila sem ekki voru bókhaldsskyldir, ef velta þeirra færi yfir tiltekin 

mörk. Skatturinn var einnig hækkaður. Heildarandvirði seldrar vöru í heildsölu og 

umboðssölu fór úr 2% í 6% en í smásöluverslun hækkaði hann í 2%. Sala á vöru, vinnu og 

þjónustu hækkaði í 3%.
23

  

 

Þrátt fyrir hækkanir var undanþágum fjölgað og þær látnar ná m.a. til dag- og vikublaða, 

flugvélabensíns og tilbúins áburðar. Fjármálaráðherra var heimilað að undanþiggja tiltekna 

flokka gjaldenda eða vörutegundir með reglugerð.
24

 

 

Í lok árs 1949 námu tekjur ríkissjóðs af söluskattinum næstum 40 milljónum króna. Því náðist 

samstaða meðal þingmanna um að ekki væri hægt að fella hann niður.
25

  

 

Þann 1. febrúar 1950 var söluskattur orðin sjálfstæður skattur og var ótengdur við ákvæði laga 

um dýrtíðarráðstafanir. Það ár skilaði söluskatturinn meiri tekjum en nokkur annar skattur eða 

54 milljónum króna til ríkissjóðs.
26

  

 

Söluskattur tók margvíslegum breytingum, allt til ársins 1960. Þó aðallega hækkunum auk 

þess að skil á söluskattinum, sættu breyttum uppgjörstímabilum og voru þau þess í stað látin 

vera ársfjórðungslega. Innheimtumenn ríkissjóðs var veitt heimild til að láta stöðva 

atvinnurekstur ef greiðslur söluskatts drógust. Árið 1960 voru lögin um söluskatt síðan tekin 

til gagngerrar endurskoðunar.
27

 

                                                            
23 Friðrik G. Olgeirsson. (2013). Í þágu þjóðar. Saga skatta og skattkerfisbreytinga á Íslandi 1877-2012, fyrra 

bindi. Bls. 263 
24 Friðrik G. Olgeirsson. (2013). Í þágu þjóðar. Saga skatta og skattkerfisbreytinga á Íslandi 1877-2012, fyrra 

bindi. Bls. 263 
25 Friðrik G. Olgeirsson. (2013). Í þágu þjóðar. Saga skatta og skattkerfisbreytinga á Íslandi 1877-2012, fyrra 

bindi. Bls. 263 
26 Friðrik G. Olgeirsson. (2013). Í þágu þjóðar. Saga skatta og skattkerfisbreytinga á Íslandi 1877-2012, fyrra 

bindi. Bls. 263-264 
27 Friðrik G. Olgeirsson. (2013). Í þágu þjóðar. Saga skatta og skattkerfisbreytinga á Íslandi 1877-2012, fyrra 

bindi. Bls. 264 
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3.2.2 Ný lög um söluskatt taka gildi 

Þann mars árið 1960 voru samþykkt ný lög um söluskatt sem tóku gildi 1. apríl sama ár. Al-

menni söluskatturinn var 3% af vörusölu, vinnu og þjónustu innanlands en 7% af innfluttum 

vörum að viðbættum aðflutningsgjöldum og áætlaðri 10% álagningu. Tiltekið var að 1/5 hluti 

sem kæmi til ríkissjóð, vegna söluskattsins, skyldi renna til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga, sem 

skipti þeirri fjárhæð á milli sveitarfélaganna eftir fólksfjölda þeirra. Var skatturinn einnig látin 

taka til matvæla s.s. fisks, kjöts og annarra mjólkurvara, en nýmjólk var áfram undanskilin 

söluskattinum. Undanþágum var enn á ný fjölgað, meir en gert hafði verið ráð fyrir í upphafi 

og tók m.a. til vöruflutninga, leigubílaaksturs, landbúnaðar, vara sem fluttar voru úr landi, 

sölu fasteigna, neysluvatns, póst- og símaþjónustu, ýmsar rekstrarvörur sjávarútvegs, 

flugvélaeldsneytis, verðbréfa, þjónustu banka, sölu listamanna á eigin verkum, lækninga- og 

lögfræðistarfa, skipa, byggingarvinnu og mannvirkjagerð.
 28

 

Í nýja söluskattkerfinu var skatturinn almennt bundinn við lokastig viðskiptanna eða þegar 

varan komst í hendur neytandans eða vinnan eða þjónustan var veitt fyrir hann. Þannig var 

aðeins lagður einu sinni á sömu vöruna, vinnuna eða þjónustuna. Þeir aðilar sem voru skila-

skildir á söluskattinum voru áfram þeir sömu og í fyrri tíð laganna en almennt var litið á nýja 

söluskattkerfið sem einföldun á skattkerfinu.
29

 Stöðugar breytingar voru gerðar á söluskatti á 

áttunda og níunda áratugnum t.d. vegna hamfara. Í kjölfar eldgossins í Vestmanneyjum voru 

samþykkt lög um hækkun á söluskattinum til að mæta auknum kostnaði ríkissjóðs í kjölfar 

hamfaranna.
30

  

Lög um söluskatt tók sífelldum breytingum sérstaklega frá árinu 1970. Undanþágum var 

ýmist fjölgað og/eða fækkað. Með tilkomu fríverslunarsamninga tóku tekjur ríkissjóðs að 

lækka af tolltekjum og sem var bætt upp með því að hækka á söluskattinn. Með þeim 

ráðstöfunum jukust vandamálin því söluskatturinn gat verið lagður á vörur og þjónustu á 

mörgum stigum í framleiðsluferlinu sem raskaði þar með samkeppnisstöðu Íslenskra fram-

leiðenda. Brugðist var við þessu með því að undanþiggja vélar og tæki til samkeppnisiðnaðar 

á bæði tollum og söluskatti. Þegar það var gert fór að gæta misræmis í undanþáguákvæðum 

laganna. Var þá bætt við undanþáguákvæði laganna þannig að undanþágur á tollum og sölu-

                                                            
28 Friðrik G. Olgeirsson. (2013). Í þágu þjóðar. Saga skatta og skattkerfisbreytinga á Íslandi 1877-2012, seinna 

bindi. Bls. 30-31 
29 Friðrik G. Olgeirsson. (2013). Í þágu þjóðar. Saga skatta og skattkerfisbreytinga á Íslandi 1877-2012, seinna 

bindi. Bls. 33 
30 Friðrik G. Olgeirsson. (2013). Í þágu þjóðar. Saga skatta og skattkerfisbreytinga á Íslandi 1877-2012, seinna 

bindi. Bls. 150 
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skatti tækju einnig til fiskvinnslu og landbúnaðar. Til að halda vísitöluhækkunum í skefjum 

var bætt við undanþágum sem gerðu matvörur undanþegnar söluskattinum. Með auknum 

undanþágum á þá, sem innheimta áttu söluskatt, þurfti með mótvægisaðgerðum að hækka 

skatthlutfall á þá sem ekki voru undanþegnir skattinum. Einskonar vítahringur varð til en með 

auknum undanþágum leiddi það til þess að sífellt erfiðara var fyrir yfirvöld að sinna eftirliti 

með skattskilum, talið var að það leiddi jafnvel til undanskota á skattaskilum. Eftir því sem 

regluverkið varð flóknara jukust deilur um skattskyldu. Í kjölfarið var ákveðið að bæta sölu-

skattskerfið með því að útrýma nánast öllum undanþáguákvæðum á árunum 1987-1988 og 

samhliða voru tekin upp lög um staðgreiðslu opinberra gjalda og gerðar breytingar á tolla-

lögum og á lögum um vörugjöld. Í fyrstu með því að leggja söluskatt á tölvur og farsíma. 

Einnig var lagður sérstakur 10% skattur á hin ýmsu matvæli, var hann nefndur matarskattur. Í 

kjölfarið var þeim sem veittu sérfræðiþjónustu gert að innheimta söluskatt.
31

  

3.2.3 Lög nr. 50/1988 um virðisaukaskatt taka gildi 

Ný lög voru samþykkt í janúar árið 1988 og voru þau að miklu leyti samin að danskri fyrir-

mynd. Með þeim var búið að fækka undanþáguákvæðum laganna og skattur var lagður á 

ýmsar þjónustugreinar og skemmtanir, sem áður höfðu verið undanþegnar í tíð söluskattslaga. 

Upphaflega áttu lögin að taka gildi árið 1. janúar árið 1989 en í nóvember árið 1988 var lögð 

fram tillaga um að fresta gildistöku nýsamþykktra laga um virðisaukaskatt, þannig að þau 

tækju ekki gildi fyrr en 1. janúar árið 1990. Frumvarpið var samþykkt og var gildistöku 

laganna því frestað. Þar nauðsyn var talið að gera breytingar á lögunum áður en þau tækju 

gildi. Breytingar voru gerðar á skatthlutfalli fór það úr 22% í 24,5% og einnig var tekinn upp 

14% skattur á t.d. neyslumjólk, dilkakjöti og fersku grænmeti. Undanþágum var einnig 

fjölgað þannig að þær næðu einnig til ökukennslu, flugkennslu, danskennslu, aðgangseyri að 

tónleikum, kvikmynda- og leiksýninga, íþróttastarfsemi og skólamötuneyta. Einnig var sala 

tímarita, bóka á íslensku felld inn í undanþáguákvæði laganna.
32

 

Við samningu laganna var áhersla lögð á víðtæka skattskyldu var talið mögulegt að halda af-

mörkuðum þáttum utan virðisaukaskattkerfisins. Þetta kom fram í athugasemdum við frum-

varpið:  

                                                            
31 Friðrik G. Olgeirsson. (2013). Í þágu þjóðar. Saga skatta og skattkerfisbreytinga á Íslandi 1877-2012, seinna 

bindi. Bls. 150-151. 
32 Friðrik G. Olgeirsson. (2013). Í þágu þjóðar. Saga skatta og skattkerfisbreytinga á Íslandi 1877-2012, seinna 

bindi. Bls. 151, 220-222 
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„Í öllum löndum sem tekið hafa upp virðisaukaskatt, eru einhverjar undanþágur frá hinni almennu 

skattskyldu. Grundvallarreglur virðisaukaskattskerfisins gera ráð fyrir fullri undanþágu á sölu úr 

landi. Einnig er hugsanlegt að undanþiggja sölu á skýrt afmörkuðum vörum eða þjónustu sem ekki 

hefur í för með sér mismunun á samkeppnisaðstöðu eða erfiðleika í framkvæmd.“33  

Í upphafi átti aðeins að vera eitt skattþrep og fáar undanþágur, en þeim fjölgaði ört bæði 

vegna þrýstings frá hagsmunahópum, þörfum eða nauðsyn samfélagsins. Áður en lögin tóku 

gildi voru tvö skattþrepin orðin tvö. 

Samkvæmt 1.-11. tölul. 12. gr. vskl. segir að til skattskyldrar veltu telst ekki t.d. vara sem seld 

er úr landi, vinna og þjónusta sem veitt er erlendis, vöruflutningar milli landa og vöru-

flutninga innan lands þegar flutt er beint til eða frá landinu o.fl. Ber starfsemi skv. þessari 

grein því engan virðisaukaskatt eða 0% skat en fær allan virðisaukaskatt af starfseminni 

endurgreiddann. Í ákvæðum 13. kafla vskl. er fjallað um endurgreiðslur virðisaukaskatts. Það 

felur í sér að þeir tilteknir aðilar, sem falla undir þennan kafla, geta fengið virðisaukaskattinn 

endurgreiddan. Samkvæmt 42. gr. vskl. sem dæmi, má nefna að ríki, sveitarfélög og stofnanir 

í þeirra eigu geta fengið virðisaukaskatt sem þau hafa greitt fyrir tiltekna þjónustu endur-

greiddan. Má t.d. nefna sorphreinsun, snjómokstur, björgunarstörf og öryggisgæslu vegna 

hamfara, þjónustu verkfræðinga, lögfræðinga, arkitekta og tæknifræðinga. Ákvæði 42. gr. 

vskl. taka ekki aðeins til ríkis og sveitarfélaga heldur getur einnig tekið til einkaaðila s.s. 

rekstraraðila hópbifreiða á bifreiðum sem seldar eru úr landi, tæki og búnaður sem mannúðar- 

eða líknarstofnanir fá að gjöf eða kaupa fyrir styrktarfé sem nýtist starfseminni o.fl. Þannig fá 

tilteknir aðilar allan virðisaukaskatt endurgreiddan. Má í raun segja að endurgreiðslur sam-

kvæmt þessum kafla virðisaukaskattslaganna falli í raun undir sérstakar undanþágur virðis-

aukaskatts. 

3.3 Virðisaukaskattskyldir aðilar 

Um hverjir teljist vera skattskyldir aðilar á virðisaukaskatti aðila er fjallað um í II. kafla vskl., 

þá einna helst í 1. tölul. 3. gr. vskl. sem segir að þeir aðilar sem starfa í atvinnuskyni eða 

sjálfstæðri starfsemi sem selja vöru eða veita þjónustu eru virðisaukaskattskyldir. Í VI. kafla 

vskl. er fjallað um skatthlutfall, meginreglan er að hið almenna þrep virðisaukaskatts er í dag 

25,5% en getur einnig verið 7% sem á við í vissum tilvikum, sbr. 2. mgr. 14. gr. vskl. má þar 

einna helst nefna útleiga hótel- og gistiherbergja sala á matvöru o.fl. 

                                                            
33 Frumvarp til laga um virðisaukaskatt, löggþ. 110. þskj. 781, 431. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/110/s/pdf/0781.pdf [sótt á vefinn 21.11.2014] 

http://www.althingi.is/altext/110/s/pdf/0781.pdf
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3.3.1 Skráningarskylda virðisaukaskattskyldra aðila 

Virðisaukaskattskyldir aðilar skulu tilkynna skráningu sérstaklega til ríkisskattstjóra, sbr. 5. 

gr. vskl., innan átta daga áður en starfsemi hefst. Þegar aðili hefur verið færður á virðisauka-

skattskrá fær viðkomandi staðfestingu frá ríkisskattstjóra og fær úthlutað virðisaukaskatt-

númeri. Frá og með skráningardegi öðlast aðili heimild til að telja fram mismuninn á innskatt 

og útskatt. Með útskatti er átt við þann virðisaukaskatt sem fellur á skattaskylda sölu eða af-

hendingu á tilteknu tímabili, sbr. 2. mgr. 15. gr. vskl. frá honum dregst svo innskattur, sá 

skattur sem safnast til við kaup á vöru og þjónustu sem notuð er í rekstrinum sbr. 3 mgr. 15. 

gr., með þeim undantekningum sem 3. mgr. 16. gr. kveður á um, og skilar svo mismuninum 

til ríkissjóðs skv. 15. gr. vskl. 

3.4 Mismunandi skattþrep virðisaukaskatts 

Í 14. gr. vskl., er fjallað um skatthlutföll, segir í 1. mgr. laganna að virðisaukaskattur skuli 

vera 25,5% er það meginreglan en þó með þeim undantekningum sem segir 2. mgr. að skatt-

hlutfall skuli vera 7% af eftirtöldu: 

2. Útleiga hótel- og gistiherbergja og önnur gistiþjónusta 

4. Afnotagjöld útvarpsstöðva. 

5. Sala tímarita, dagblaða og landsmála- og héraðsfréttablaða 

6. Sala bóka, frumsaminna eða þýddra 

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

8. Sala á matvörum og öðrum vörum til manneldis eins og skilgreint er í viðauka við lög um virðisauka-

skatt, þó ekki sala á áfengi.  

9. Aðgangur að vegamannvirkjum. 

10. Geisladiskar, hljómplötur, segulbönd og aðrir sambærilegir miðlar með tónlist en ekki með mynd. 

Þetta gildir einnig um sölu á rafrænni tónlist sem inniheldur ekki mynd.  

11. Smokkar 

12. Margnota bleiur og bleiufóður og laust bleiufóður sem falla undir tiltekin tollskrárnúmer.  

Allt frá því að söluskattur var lagður á í einhverju formi, gildir einu hvort hann nefndist veltu-

skattur, söluskattur eða virðisaukaskattur, hafa margvíslegar breytingar verið gerðar á löggjö-

finni. Það hlutfall sem ber að innheimta ofan á vöruverð hefur tekið breytingum auk þess að 

undanþágum hefur ýmist verið fjölgað eða fækkað.
34

  

                                                            
34 Sjá t.d. hér t.d. dæmi í kafla 3.1 – 3.1.2.  
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Sem dæmi má nefna að árið 1992 var gerð breyting á virðisaukaskattslögunum á þann veg að 

innheimta skyldi virðisaukaskatt í lægra þrepi, þá 14%, á ýmsu sem áður hafði verið 

undanþegið virðisaukaskattskyldu má t.d. nefna rafmagni, heitu vatni og olíu sem notuð var til 

að kynda hús. Með sömu breytingu var sala á tímaritum, bókum sem voru á íslensku, fólks-

flutningar, útleiga hótel- og gistiherbergja og afnotagjöld útvarpsstöðva. Þessar breytingar 

tóku ýmist gildi 1. júlí árið 1993 eða 1. janúar árið 1994.
35

  

Við gerð kjarasamninga árið 1993 var aðaláhersla frá Alþýðusambandi Íslands að bæta kjör 

þeirra lægst launuðustu. Í kjölfarið tilkynnti þáverandi ríkisstjórn að þeir hygðust lækka 

virðisaukaskatt af ýmsum matvælum og fór því niður úr 24,5% í 14%. Á móti var tryggingar-

gjald, tekjuskattur á einstaklinga og bifreiðagjöld hækkuð.
36

 Póstþjónusta, önnur en dreifing á 

bögglapósti og hraðpósti varð undanþegin virðisaukaskatti frá 1. maí árið 1995.
37

  

Þann 1. mars árið 2007 tóku gildi breytingar á lögunum um að neðra þrep virðisaukaskatts 

yrði fært niður úr 14% og væri þess í stað 7%. Ásamt því að bætt var við undanþáguákvæði 

laganna þannig að geisladiskar, hljómplötur, segulbönd og aðrir miðlar sem voru með tónlist 

skyldu vera undanþegin virðisaukaskatti.
38

 Í þessu samhengi má nefna að þann 1. nóvember 

árið 2011 var undanþáguákvæði vegna sölu á geisladiskum og öðrum sambærilegum miðlum 

felld á brott og færð í neðra þrep virðisaukaskatts.
39

 

                                                            
35 Friðrik G. Olgeirsson. (2013). Í þágu þjóðar. Saga skatta og skattkerfisbreytinga á Íslandi 1877-2012, seinna 

bindi. Bls. 226 
36 Friðrik G. Olgeirsson. (2013). Í þágu þjóðar. Saga skatta og skattkerfisbreytinga á Íslandi 1877-2012, seinna 

bindi. Bls. 226 
37 Friðrik G. Olgeirsson. (2013). Í þágu þjóðar. Saga skatta og skattkerfisbreytinga á Íslandi 1877-2012, seinna 

bindi. Bls. 226 
38 Friðrik G. Olgeirsson. (2013). Í þágu þjóðar. Saga skatta og skattkerfisbreytinga á Íslandi 1877-2012, seinna 

bindi. Bls. 226 
39 Friðrik G. Olgeirsson. (2013). Í þágu þjóðar. Saga skatta og skattkerfisbreytinga á Íslandi 1877-2012, seinna 

bindi. Bls. 229 
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4 Undanþágur frá virðisaukaskatti 

Í 3. mgr. 2. gr. vskl. er talin upp sú vinna og þjónusta sem er undanþegin virðisauka-

skattskyldu. Eru undanþágur taldar upp í 14. töluliðum, þeir eru: 

1. Þjónusta sjúkrahúsa, fæðingarstofnana, heilsuhæla og annarra hliðstæðra stofnana, svo og lækn-

ingar, tannlækningar og önnur eiginleg heilbrigðisþjónusta. 

2. Félagsleg þjónusta, rekstur leikskóla, barnaheimila, skóladagheimila og upptökuheimila og 

önnur hliðstæð þjónusta.  

3. Rekstur skóla og menntastofnana, svo og ökukennsla, flugkennsla og danskennsla. 

4. Starfsemi safna, svo sem bókasafna, listasafna og náttúrugripasafna, og hliðstæð menningar-

starfsemi. Aðgangseyrir að tónleikum, íslenskum kvikmyndum, listdanssýningum, leiksýningum 

og leikhúsum, svo fremi sem þær tengjast ekki öðru samkomuhaldi eða veitingastarfsemi.  

5. Íþróttastarfsemi, leiga á aðstöðu til íþróttastarfsemi, aðgangseyrir að sundstöðum, skíðalyftum, 

íþróttamótum, íþróttasýningum og heilsuræktarstofum. 

6. Fólksflutningar. Flutningur á ökutækjum með ferjum, sem eru í beinum tengslum við fólks-

flutninga, telst til fólksflutninga samkvæmt þessum staflið. 

7. Póstþjónusta, undanþágan nær einnig til viðtöku og dreifingar á öðrum árituðum bréfa-

póstsendingum, póstkortum, blöðum og tímaritum, almennar dreifisendingar og opin bréf. 

8. Fasteignaleiga og útleiga bifreiðastæða. Útleiga hótel- og gistiherbergja og útleiga tjaldstæða er 

þó skattskyld, svo og önnur gistiþjónusta þegar leigt er til skemmri tíma en eins mánaðar. Sama 

gildir um sölu á aðstöðu fyrir veitingar og samkomur þegar leigt er til skemmri tíma en eins 

mánaðar. 

9. Vátryggingarstarfsemi. 

10. Þjónusta banka, sparisjóða og annarra lánastofnana, svo og verðbréfamiðlun. 

11. Happdrætti og getraunastarfsemi. 

12. Starfsemi rithöfunda og tónskálda við samningu hugverka og sambærileg liststarfsemi. 

13. Þjónusta ferðaskrifstofa. 

14. Útfararþjónusta og prestsþjónusta hvers konar. 

Í 4. mgr. 2. gr. vskl. segir að undanþágur skv. 3. mgr. nái aðeins til sölu eða afhendingar vinnu 

og þjónustu sem þar getur, en ekki til virðisaukaskatts (innskatts) af aðföngum hinnar 

undanþegnu starfsemi, sbr. 3. og 4. mgr. 15. gr. og 1. mgr. 16. gr. laganna.  

Þá segir í 5. mgr. 2. gr. vskl. að hverskonar góðgerðarstarfsemi sé undanþegin skattskyldu 

með því skilyrði að hagnaður renni óskiptur til líknarmála. Einnig er það skilyrði fyrir 

undanþágu er að starfsemin sé á ábyrgð og fjárhagslegri áhættu aðila og að hann hafi fengið  
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staðfestingu frá Ríkisskattstjóra um að skilyrðin séu uppfyllt. Þá eru talin upp sú starfsemi 

sem telst vera undanþegin samkvæmt ákvæðinu.  

 

Með lögum nr. 26/1991 var fjármálaráðherra veitt heimild til að fella niður eða endurgreiða 

virðisaukaskatt af gjöfum til björgunarsveita, mannúðarmála, líknarmála og vísindarannsókna.  

 

Þeir aðilar sem eru undanþegnir virðisaukaskattskyldu greiða innskatt af aðföngum og inn-

heimta ekki útskatt á móti.  

4.1 Túlkun skattayfirvalda á virðisaukaskattskyldu  

Meginreglan er sú að öll sala eða þjónusta er virðisaukaskattskyld nema hún sé sérstaklega 

undanþegin virðisaukaskatti og er því um tæmandi talningu að ræða, sbr. meginregluna um að 

undanþágur frá skattskyldu beri að túlka þröngt. Oft hefur reynt á túlkun þessa ákvæða sbr. 

eftirfarandi umfjöllun.  

Þessu til útskýringar má m.a. benda á ákvarðandi bréf Ríkisskattstjóra nr. 1067/2006 þar sem 

óskað var umsagnar Ríkisskattstjóra um stöðu á nálastungulækningum gagnvart virðisauka-

skattskyldu: 

„Skattskyldusvið virðisaukaskatts er skilgreint mjög víðtækt í 2. gr. laga nr. 50/1988, um virðis-

aukaskatt. Að því er þjónustu varðar tekur skattskyldan til allrar vinnu og þjónustu hverju nafni 

sem nefnist, sem ekki er sérstaklega tilgreind undanþegin í 3. mgr. 2. gr. laganna. Samkvæmt 1. 

tölul. 3. mgr. 2. gr. laganna, er þjónusta sjúkrahúsa, fæðingarstofnana, heilsuhæla og annarra 

hliðstæðra stofnana, svo og lækningar, tannlækningar og önnur eiginleg heilbrigðisþjónusta, 

undanþegin virðisaukaskatti. Við afmörkun á því hvað felst í önnur eiginleg heilbrigðisþjónusta í 

framangreindu sambandi er í skattframkvæmd miðað við að starfsemi þurfi að uppfylla tvö 

skilyrði. Annars vegar að um sé að ræða þjónustu sem fellur undir lög nr. 24/1985, um starfsheiti 

og starfsréttindi heilbrigðisstétta40, eða sérlög um heilbrigðismál og hins vegar að þjónustan felist í 

meðferð á líkama sjúklings til lækningar, hjúkrunar eða sambærilegrar meðferðar. Jafnframt hefur 

í skattframkvæmd verið litið svo á að starfsemi sálfræðinga sem hafa leyfi til að kalla sig 

sérfræðinga skv. reglugerð nr. 158/199041, um sérfræðileyfi sálfræðinga, og starfa á heilbrigðis-

sviði sé undanþegin skv. umræddum 1. tölul. 3. mgr. 2. gr. (sbr. og 2. tölul. sömu málsgreinar 

starfi þeir á sviði félagslegrar þjónustu). Í vafatilvikum hefur ríkisskattstjóri leitað álits heilbrigðis-

yfirvalda á því hvort viðkomandi starfsemi falli undir viðurkennda heilbrigðisþjónustu að mati 

heilbrigðisyfirvalda. 

                                                            
40 Felld úr gild með lögum nr. 34/2012 um heilbrigðisstarfsmenn 
41 Felld brott með reglugerð 1130/2012 
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Með lögum nr. 34/2005, um græðara, var ákveðinn rammi markaður um starfsemi græðara, þ.e. 

þeirra sem leggja stund á heilsutengda þjónustu utan hins almenna heilbrigðiskerfis. Með lögunum 

er þeim veitt ákveðin viðurkenning af hálfu hins opinbera ef þeir skrá sig í skráningarkerfi fyrir 

græðara, en slík skráning fagfélaga og einstaklinga er háð ákveðnum skilyrðum sem nánar eru til-

greind í lögunum. Í umsögn ríkisskattstjóra um frumvarp það er varð að lögum nr. 34/2005, er sér-

staklega tekið fram að starfsemi græðara sé virðisaukaskattsskyld á sama hátt og starfsemi annarra 

sem stunda heilbrigðistengda þjónustu, en hafa ekki löggildingu sem heilbrigðisstétt. 

Með bréfi dagsettu 9. október 2006 var leitað álits landlæknis á því hvort þeir sem lokið hafa námi 

í nálastungulækningum falli undir lög nr. 24/1985, um starfsheiti og starfsréttindi heilbrigðis-

stétta42, eða sérlög um heilbrigðismál. Í bréfi landlæknis, dagsettu 7. desember 2006, segir að X 

hafi sótt um löggildingu sem heilbrigðisstétt. Landlæknisembættið hafi af því tilefni sent heil-

brigðis- og tryggingamálaráðuneytinu umsögn þess efnis að ekki væri mælt með löggildingu, en 

tekið fram að þeir sem hafi austurlensk meðferðarform sem aðalstarfsvettvang sæmdu sér vel í 

hópi græðara, sbr. framangreind lög um græðara nr. 34/2005. Ennfremur kemur fram í bréfinu að 

nálastungusérfræðingar hafi nú sótt um viðurkenningu sem græðarar samkvæmt þeim lögum. 

Af framansögðu er ljóst að forsenda þess að nálastungulækningar verði taldar undanþegnar skatt-

skyldu virðisaukaskatts skv. lögum nr. 50/1988, er sú að fallist verði á umsókn X um löggildingu 

sem heilbrigðisstétt samkvæmt lögum nr. 24/1985, eða að starfsemi teljist falla undir sérlög um 

heilbrigðismál. Ekki nægir að nálastungusérfræðingar fái skráningu sem græðarar samkvæmt 

lögum nr. 34/2005, þannig að undanþáguákvæði 1. tölul. 3. mgr. 2. gr. laga nr. 50/1988, taki til 

þeirra, sbr. það sem hér að framan er rakið.“ 

Einnig má benda á ákvarðandi bréf Ríkisskattstjóra nr. 928/1999 þar sem fjallað var um hvort 

að aðgangseyrir að tónleikum og danssýningum væru undanþegin virðisaukaskatti með vísan 

til 4. tölul. 3. mgr. 2. gr. vskl. en þar segir m.a „aðgangseyrir m.a. að tónleikum og listdans-

sýningum er undanþeginn virðisaukaskatti enda tengist samkomur þessar ekki á neinn hátt 

öðru samkomuhaldi eða veitingastarfsemi.“ Um þetta ákvæði sagði m.a. í ákvarðandi bréfi 

Ríkisskattstjóra:  

„Álitamál hafa risið um hvað teljist vera tónleikar í skilning ákvæðis virðisaukaskattlaga. Fram-

kvæmd miðast við eftirfarandi sjónarmið:  

Með tónleikum er átt við lifandi tónlistarflutning fyrir áheyrendur þar sem ekki
43 fer fram dans. 

Undanþáguákvæðið tekur til tónleika óháð því hvaða tegund tónlistar er flutt og h tónlistin er. Að 

áliti ríkisskattstjóra skiptir heldur ekki máli hvaða hljóðfæri eru notuð til að koma tónlistinni á 

framfæri.  

                                                            
42 Felld úr gildi með lögum nr. 34/2012 um heilbrigðisstarfsmenn. 
43 Feitletrun höfundar 
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Aðstandendur dansleikjahalds hafa stundum haldið því fram að til samkomu sé stofnað með 

tónleikahald í huga en áheyrendur hafi skyndilega fyllst óviðráðanlegri þörf til að tjá tilfinningar 

sínar og hrifningu á tónlistarflutningnum með því að dansa hver við annan. Fyrirsláttur af þessu 

tagi hefur í fæstum tilvikum borið tilætlaðan árangur enda er yfirleitt augljóst hvort gert er ráð fyrir 

dansi á samkomu eða ekki. 

Skilyrði fyrir undanþágu skv. 4. tölul. 3. mgr. 2. gr. er að tónleikar og/eða listdanssýningar séu 

ekki í neinum tengslum við annað samkomuhald eða veitingastarfsemi. 

Varðandi annað samkomuhald skal tekið fram að ekki hefur verið talið að skilyrði undanþágu sé 

rofið ef samkoma samanstendur af margs konar undanþegnum samkomum, t.d. tónleikum og list-

danssýningu. 

Hvað veitingastarfsemina varðar er það að segja að tónleikar og listdanssýningar falla ekki undir 

undanþáguákvæðið ef veitingar eru seldar eða framreiddar á meðan dagskrá samkomu stendur, þ.e. 

meðan t.d. tónlistarflutningur eða listdanssýning fer fram. Sala heitra máltíða, áfengra drykkja og 

hressingar (kaffi, gosdrykkir) telst m.a. veitingasala í þessu sambandi. Veitingasala utan þess salar, 

þar sem tónleikar eru haldnir eða listdanssýning sýnd hefur hins vegar ekki áhrif á undanþáguna. 

Miðað er við að jafnan skuli innheimta og skila virðisaukaskatti fari samkoma fram í veitingahúsi 

með reglulega starfsemi en í öðrum tilvikum verður að meta þátt veitinga í heildaryfirbragði 

samkomunnar. Ef selt er inn á sýningu og veitingar eru innifaldar í aðgangseyri þá ber að inn-

heimta virðisaukaskatt af heildarverði aðgöngumiða. 

Það er álit ríkisskattstjóra að aðgangseyrir að tónleikunum og danssýningunni sé undanþeginn 

virðisaukaskatti ef veitingasalan fer fram utan þess salar, þar sem tónleikarnir eru haldnir.“ 

Einnig má sjá ákvarðandi bréf Ríkisskattstjóra nr. 1003/2002 þar sem ekki var talið að 

starfsemi osteópata
44

 falli undir undanþágu skv. 1. tölul. 3. mgr. 2. gr. vskl. þar sem ekki var 

um að ræða viðurkennda stétt skv. þágildandi lögum nr. 24/1985 um starfsheiti og starfs-

réttindi heilbrigðisstétta.
45

  

Nokkrum árum síðar kom önnur beiðni um sama litaefni. Í ákvarðandi bréfi Ríkisskattstjóra 

nr. 1062/2006 var enn á ný spurt hvort að starfsemi Ostópata falli undir undanþáguákvæði 1. 

tölul. 3. mgr. 2. gr. vskl. En breytingar voru gerðar, í millitíðinni, með setningu reglugerðar 

nr. 229/2005 um menntun, réttindi og skyldur osteópata.
46

 Reglugerðin var sett samkvæmt þá 

gildandi lögum nr. 24/1985 um starfsheiti og starfsréttindi heilbrigðisstétta. Kom þar fram að 

leyfi heilbrigðisráðherra þyrfti til að starfa sem Ostópati. Það væri unnið á heilbrigðis-

stofnunum, einnig á eigin stofum, og að starfssvið þeirra sé meðhöndlun á stoðkerfi líkamans 

                                                            
44 Þýðing landlæknis.  
45 Felld úr gildi með lögum nr. 34/2012 um heilbrigðisstarfsmenn. 
46 Felld á brott með reglugerð nr. 1131/2012 
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auk þess megi osteópatar ekki taka sjúklinga til meðferðar nema með samráði við lækni. Þá 

lúta þeir einnig eftirliti landlæknis og um þá gildi ákvæði læknalaga nr. 53/1988 um þá. Taldi 

því Ríkisskattstjóri því að starfsemi þeirra félli nú undir undanþáguákvæði 1. tölul. 3. mgr. 2. 

gr. vskl.  

Í úrskurði Yfirskattanefndar nr. 230/2006 þar sem deilt var um hvort að A sem rak bílaleigu 

hefði borið skylda til að innheimta virðisaukaskatt af viðskiptavinum þegar þeir keyptu til-

tekna tryggingu en um var að ræða valkvæða tryggingu sem stóð viðskiptavinum til boða 

þegar þeir leigðu bifreið af A. Samkvæmt 9. tölul. 3. mgr. 2. gr. vskl. var vátryggingar-

starfsemi undanþegin virðisaukaskatti og af þeim sökum taldi hann [A] að honum bæri ekki 

að innheimta virðisaukaskatt við sölu á valkvæðri tryggingu. Í úrskurði Yfirskattanefndar 

sagði m.a.: 

„Ástæða þykir til að taka fram að því er varðar undanþáguákvæði 9. tölul. 3. mgr. 2. gr. laga nr. 

50/1988, sem kærandi ber fyrir sig, að í skattframkvæmd hefur verið gengið út frá því að 

undanþáguákvæði þetta taki fyrst og fremst til starfsemi vátryggingafélaga, þ.e. seldrar þjónustu 

þeirra, en þó hefur verið talið að ákvæðið taki einnig til þess þegar vátryggingafélög kaupa að 

þjónustu sem telja verður eðlilegan og nauðsynlegan þátt í vátryggingastarfsemi þeirra og almennt 

er innt af hendi til eigin nota innan vátryggingafélaganna sjálfra. Um skattframkvæmd þessa er 

fjallað í Handbók ríkisskattstjóra um virðisaukaskatt, útg. 1998, svo og hefur reynt á túlkun 

ákvæðisins í úrskurðaframkvæmd yfirskattanefndar, sbr. úrskurð nr. 625/1998 sem m.a. er birtur á 

vef yfirskattanefndar. Um vátryggingastarfsemi gilda lög nr. 60/1994, en samkvæmt þeim lögum 

er slík starfsemi háð sérstöku starfsleyfi stjórnvalda og er í 5. gr. laganna mælt fyrir um að enginn 

megi í atvinnuskyni stuðla að því að vátryggingaáhætta sem hér sé, sbr. 8. gr. laganna, sé frum-

tryggð annars staðar en hjá vátryggingafélögum sem hér hafi starfsleyfi. Ljóst er að starfsemi 

kæranda fellur ekki undir ákvæði laga nr. 60/1994 og er því raunar ekki haldið fram af hans hálfu. 

Þá verður ekki ráðið af gögnum málsins að kærandi hafi haft stöðu umboðsmanns eða 

milligöngumanns af öðru tagi gagnvart vátryggingafélagi að því er varðar þá þjónustu eða 

þjónustuliði sem um ræðir í málinu. Loks skal tekið fram að kærandi byggir ekki á því að í þessum 

viðskiptum hafi verið fullnægt skilyrðum 21. gr. reglugerðar nr. 50/1993, um bókhald og tekju-

skráningu virðisaukaskattsskyldra aðila, til að greiðslur viðskiptavina kæranda vegna valkvæðra 

trygginga teljist endurgreiðsla útlagðs kostnaðar og falli því utan skattverðs.“ 

Málið fór síðar fyrir héraðsdóm. Í niðurstöðum héraðsdóms sagði m.a: 

Samkvæmt 9. tölul. 3. mgr. 2. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, er vátryggingastarfsemi 

undanþegin virðisaukaskatti. Í skattframkvæmd hefur undanþágan m.a. verið talin ná til sölu á 

tryggingum í umboðssölu fyrir tryggingafélög. Þar sem um undanþágu er að ræða frá þeirri megin-

reglu laganna að öll almenn sala á vöru og þjónustu skuli skattskyld, verður að túlka ákvæðið 

þröngt.  

https://www.fj.is/?sida=lagagrein&utgafa=143a&log=1988050&gr=2
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Stefnandi rekur ekki vátryggingastarfsemi og hefur ekki leyfi til að selja tryggingar samkvæmt 

lögum um vátryggingasamninga nr. 60/1994. Af þeirri ástæðu einni verður ekki á það fallist að 

stefnanda hafi verið heimilt að undanþiggja virðisaukaskatt í þjónustu sinni við viðskiptavini við 

kaup á tryggingum. Verður ekki séð að sú niðurstaða kunni að brjóta gegn jafnræðisreglu 1. mgr. 

11. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 eða markmiðum að baki samkeppnislaga nr. 8/1993, enda um 

allsendis óskylda starfsemi að ræða, annars vegar starfsemi bílaleigu og hins vegar vá-

tryggingastarfsemi.“ 

Með dómi Hæstaréttar nr. 106/2008 var niðurstaða héraðsdóms staðfest með vísan til for-

sendna hans.  

Það er því ljóst að túlkun skattyfirvalda á undanþáguákvæðum 3. mgr. 2. gr. vskl. er mjög 

þröng. Miðað við það sem fram hefur komið má sjá að tilraunir til að slá ryki í augu skatta-

yfirvalda með fyrirslætti, líkt og kom fram í ákvarðandi bréfi Ríkisskattstjóra nr. 928/1999, 

um „skyndilega þörf áheyrenda til að bresta í dans“ og það hafi ekki verið ætlun tónleikahald-

arans, slíkar tilraunir fá lítinn hljómgrunn hjá skattayfirvöldum hvað það varðar. 

Ekki er hægt að áætla að þrátt fyrir orðanna hljóðan, í undanþáguákvæðum laga nr. 50/1988 

um virðisaukaskatt, að hægt sé að slá því á föstu að tiltekin starfsemi sé undanþegin virðis-

aukaskatti þrátt fyrir að í fyrstu mætti líta á að svo sé. Þegar kanna á hvort að starfsemi sé 

undanþegin virðisaukaskatti getur verið erfitt að setja það skýrt fram enda er það alltaf háð 

túlkun, eins og dæmin sanna. 

https://www.fj.is/?sida=lagagrein&utgafa=143a&log=1994060&gr=
https://www.fj.is/?sida=lagagrein&utgafa=143a&log=1993037&gr=11
https://www.fj.is/?sida=lagagrein&utgafa=143a&log=1993037&gr=11
https://www.fj.is/?sida=lagagrein&utgafa=143a&log=1993008&gr=
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5  Ísland og Alþjóðasamningar  

5.1 EES og Ísland  

Samningurinn um Evrópska Efnahagssvæðið var lögfestur í heild sinni á Alþingi árið 1992 og 

tók hann gildi þann 1. janúar árið 1994, með lögum nr. 2/1993, ásamt bókunum og viðaukum 

við hann. Í 1. hluta laganna um markmið og meginreglur segir í 1. gr. að „Markmið þessa 

samstarfssamnings er að stuðla að stöðugri og jafnri eflingu viðskipta- og efnahagstengsla 

samningsaðila við sömu samkeppnisskilyrði og eftir sömu reglum með það fyrir augum að 

mynda einsleitt Evrópskt efnahagssvæði.“ 

Í 2. mgr., sömu greinar, segir að til að ná þeim markmiðum skal samstarfið í samræmi við 

ákvæði samningsins fela í sér svokallað fjórfrelsi þ.e. frjálsa vöruflutninga, frjálsa fólks-

flutninga, frjálsa þjónustustarfsemi og frjálsa fjármagnsflutninga.
47

  

Samningurinn var einn af viðamestu samningum sem Ísland hefur gert á alþjóðavettvangi. 

Hann er bæði í senn fríverslunarsamningur á milli EFTA-ríkja sem eru aðilar að EES- 

samningnum og Evrópusambandsins. Auk þess að vera er viðskiptasamningur, sem gengur þó 

lengra þar sem samningurinn felur einnig í sér þátttöku Íslands í hinum ýmsu áætlunum 

Evrópusambandsins eins og t.d. á sviði vísinda, umhverfismála, neytendamála, rannsókna og 

þróunar og menntunar. Segja má því að samningurinn sé einn af grunnstoðum í efnahagslífi 

Íslands og veitir Íslendingum, jafnt einstaklingum og fyrirtækjum, aðgang að innri markaði 

Evrópusambandsins. Einnig kveður á um að komið verði á kerfi sem tryggi það að samkeppni 

raskist ekki og að reglur sem lúta að því skuli allir virða.
48

  

Þar sem sömu reglur gilda að hluta innan Evrópusambandsins og EES, þarf að vera samkomu-

lag um breytingar og frekari þróun reglnanna í ljósi framfara á þeim sviðum sem 

samningurinn tekur til. Það var þó grundavallarskilyrði að samningsaðilar Evrópu-

sambandsins og hvert EFTA-ríki héldu sjálfræði sínu til ákvarðanatöku. Liggi fyrir ákvarðanir 

um nýjar eða breyttar EES-reglur verður að taka þær upp samhljóða og löggjafavald er alfarið 

í höndum stofnana samningsaðilanna, hjá EFTA-ríkjum í höndum þjóðþinganna. Því er ekki 

                                                            
47 Forsætisráðuneytið. (2007). Tengsl Íslands og Evrópusambandsins. Bls. 14-15. Vefútgáfa: 

http://www.forsaetisraduneyti.is/media/frettir/SkyrslaEvropunefndar-.pdf  
48 Forsætisráðuneytið. (2007). Tengsl Íslands og Evrópusambandsins. Bls. 14. Vefútgáfa: 

http://www.forsaetisraduneyti.is/media/frettir/SkyrslaEvropunefndar-.pdf  

http://www.forsaetisraduneyti.is/media/frettir/SkyrslaEvropunefndar-.pdf
http://www.forsaetisraduneyti.is/media/frettir/SkyrslaEvropunefndar-.pdf
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framselt löggjafarvald til stofnana EES sambandsins heldur telst hver ný ákvörðun um 

breytingar á EES-reglum vera nýr þjóðréttarsamningur.
49

  

Þegar ESB reglugerð hefur verið tekin inn í EES-samninginn þá þurfa bæði EES og EFTA-

ríki að innleiða hana inn í sinn landsrétt. Í 7. gr. laga nr. 2/1993 um EES þá segir: „Gerðir sem 

vísað er til eða er að finna í viðaukum við samning þennan, eða ákvörðunum sameiginlegu 

EES-nefndarinnar, binda samningsaðila og eru þær eða verða teknar upp í landsrétt sem hér 

segir“: 

a) gerð sem samsvarar reglugerð EBE skal sem slík tekin upp í landsrétt samningsaðila; 

b) gerð sem samsvarar tilskipun EBE skal veita yfirvöldum samningsaðila val um form og aðferð 

við framkvæmdina. 

5.1.1 EES og skattamál  

Þrátt fyrir að skattamál falli almennt utan EES-samningsins og stjórnvöld hafi almennt 

heimildir til að haga skattamálum með þeim hætti sem þau kjósa. Er ljóst að til að ná fram 

meginmarkmiðum samkvæmt EES-samningnum eru aðildarríkjum settar vissar takmarkanir á 

heimildir stjórnvalda til að haga málum sínum að vild, með vísan til fjórfrelsisákvæðanna auk 

almenns bann við mismunun á grundvelli þjóðernis.
50

  

Í dómi Hæstaréttar nr. 477/2002 voru málavextir voru að H var gert að greiða 24,5% vsk af toll-

verði enskra bóka sem fluttar voru inn bæði frá Þýskalandi og Bretlandi á meðan innlendar bækur 

báru aðeins 14% vsk sbr. 6. tölul. 14. gr. vskl. Komst héraðsdómur, og síðar Hæstiréttur, að með 

vísan til 3. gr. EES var talið að ákvæði 2. mgr. 14. gr. EES um bann við skattlagningu sem væri til 

þess fallin að vernda óbeint framleiðsluvörur eins samningsaðila gagnvart framleiðsluvörum 

annarra aðila samningsins. Hefði því verið óheimilt eftir að EES-samningurinn tók gildi hér á 

landi, að gera greinamun á virðisaukaskatti á bókum á íslenskum bókum og öðrum tungumálum.  

Undir meðferð málsins var kveðinn upp úrskurður um að leita skyldi ráðgefandi álits EFTA-

dómstólsins á neðangreindum álitaefnum, svo hljóðandi:  

 

„1. Er það samrýmanlegt EES-rétti, sérstaklega 14. grein og 10. grein EES-samningsins, eða eftir 

atvikum 4. gr., að samkvæmt íslenskum lögum um virðisaukaskatt sé lagður hærri virðisauka-

skattur á bækur á erlendum tungumálum (24,5%) heldur en á bækur á íslensku (14%), og svo 

                                                            
49 Frumvarp til laga um EES. Sjá athugasemdir með 2. kafla. löggjþ. 116. þskj. 370, mál 274. Vefútgáfa: 

http://www.althingi.is/altext/116/s/0001.html [sótt á vefinn 22.10.2014].  
50 Ingibjörg Þorsteinsdóttir. (2010). Áhrif meginreglna EES-réttar um bann við mismunun og takmörkun á 

fjórfrelsinu á sviði skattaréttar. bls. 92 

http://www.althingi.is/altext/116/s/0001.html
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háttar til, að bækur á íslensku eru almennt gefnar út á Íslandi, en bækur á öðrum tungumálum eru 

almennt gefnar út utan Íslands, þar á meðal í öðrum EES-ríkjum? 

2. Sérstaklega er um það spurt, (a) hvort skýra beri 14. grein EES-samningsins svo, að bækur á ís-

lensku og bækur á öðrum tungumálum teljist vera sams konar framleiðsluvörur í merkingu 

ákvæðisins, eða (b) hvort mismunandi skattlagning bóka eftir tungumáli með framangreindum 

hætti sé til þess fallin að veita innlendri bókaútgáfu óbeina vernd. 

3. Réttlætir það framangreindan mismun á gjaldstigi virðisaukaskatts, ef með hinu lægra gjaldstigi 

á bækur á íslensku vakir fyrir stjórnvöldum að treysta íslenska tungu? 

4. Er vald íslenska ríkisins til álagningar virðisaukaskatts því til fyrirstöðu, að reglum EES-réttar, 

sérstaklega 14. grein og 10. grein EES-samningsins, verði beitt í málinu? 

5. Ef svarið við spurningunum hér að framan felur það í sér að reglur um virðisaukaskatt af bókum 

séu ósamrýmanlegar EES-samningnum, er spurt hvort samningurinn eða aðrar reglur sem af 

honum leiði hafi að geyma ákvæði sem mæli fyrir um það hvaða reglum skuli beitt þegar ósam-

ræmi er milli reglna landsréttar og reglna sem leiða af EES-samningnum.“ 

 

Dómur var kveðinn upp í EFTA-dómstólnum varðandi þetta álitaefni. Héraðsdómur rakti rök-

stuðning EFTA-dómstólsins nokkuð nákvæmlega. Aðeins verður hér farið yfir stuttlega yfir 

þýðingu héraðsdóms vegna svars við fjórðu spurningunni. Þýðingu héraðsdóms við öllum 

fimm spurningunum má finna í heild sinni viðauka 1:  

„Um fjórðu spurninguna segir EFTA-dómstóllinn að almennt taki EES-samningurinn ekki til 

skattkerfa aðildarríkjanna. EES-réttur skerði ekki frelsi aðildarríkis til að koma á skattkerfi sem 

geri greinarmun á framleiðsluvörum á grundvelli málefnalegra viðmiða sbr. mál E-6/98 Noregur 

gegn Eftirlitsstofnun EFTA. Á hinn bóginn sé slíkur greinarmunur aðeins samrýmanlegur EES-

rétti ef þau markmið sem að með honum sé stefnt, séu sjálf samrýmanleg kröfum EES-

samningsins og ef viðkomandi reglur séu þannig að þær stýri hjá allri beinni og óbeinni mismunun 

gagnvart framleiðsluvörum sem fluttar séu inn frá öðrum EES-ríkum og hvers kyns vernd í þágu 

innlendrar samkeppnisvöru sbr. mál C-213/96 Outokumpu. Er það því svar dómstólsins að vald 

EES-ríkis til álagningar virðisaukaskatts komi ekki í veg fyrir að EES-reglum verði beitt. [...]  

Tekur EFTA-dómstóllinn fram að meginmál EES-samningsins þar á meðal 14. gr. hans hafi verið 

tekin upp i íslensk lög með lögum nr. 2/1993. Samkvæmt 3. gr. íslensku EES-laganna skuli skýra 

lög og reglur að svo miklu leyti sem við eigi til samræmis við EES-samninginn og þær reglur sem 

á honum byggi. Er ríkisstjórnin hafi lagt frumvarp til laganna fyrir Alþingi hafi því verið lýst yfir 

að ákvæði þetta hefði að geyma sérstaka lögskýringarreglu sem myndi takmarkast af ákvæðum ís-

lensku stjórnarskrárinnar. 

Sé bókun 35 með EES-samningnum til leiðsagnar um hvernig beri að leysa úr ósamræmi og með 

samþykki hennar hafi EES-ríkin skuldbundið sig til að setja, ef nauðsyn krefur, lagaákvæði þess 

efnis að EES-reglur gildi ef til árekstra komi milli EES-reglna sem settar hafi verið í landslög og 

annarra reglna landslaga og er það skilningur EFTA-dómstólsins að 3. gr. EES- laganna hafi verið 

sett til að uppfylla þá skuldbindingu. 

https://www.fj.is/?sida=lagagrein&utgafa=143a&log=1993002&gr=
https://www.fj.is/?sida=lagagrein&utgafa=143a&log=1944033&gr=
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Ákvæði 14. gr. EES-samningsins sé sama efnis og 90. gr. samningsins um Evrópubandalagið. Hafi 

síðarnefnda greinin verið talin óskilyrt og nægilega nákvæm sbr. mál 57/65 Lütticke gegn Haup-

tzollamt Saarlouis. Með hliðsjón af markmiðinu um einsleitni og til að tryggja sömu meðferð ein-

staklinga á öllu Evrópska efnahagssvæðinu verði að telja að 14. gr. EES-samningsins uppfylli þá 

kröfu að vera óskilyrt og nægilega nákvæm. Er það því niðurstaða EFTA-dómstólsins varðandi 

þessa spurningu að þegar ákvæði landslaga samrýmast ekki 14. gr. EES-samningsins og sú grein 

hefur verið innleidd í landslög, sé komin upp staða sem skuldbinding EFTA-ríkjanna í bókun 35 

gildi um, en hún sé reist á þeirri forsendu að EES-regla sem innleidd hafi verið í landsrétt skuli 

hafa forgang.“ 

Sá mismunur sem var á álagningu virðisaukaskatts á bækur eftir því hvort um var að ræða 

erlendar bækur eða innlendar, var því talin ólögmæt.  

Í kjölfar álits EFTA-dómstólsins var gerð lagabreyting á virðisaukaskattslögum, með lögum 

nr. 64/2002 var ákvæðinu um virðisaukaskatt breytt þannig að leggja skyldi 14% virðisauka-

skatt á allar bækur.  

Af framansögðu er ljóst að þrátt fyrir að aðildarríki innan EES fari sjálf með skattlagningar-

vald sinna þjóða eru þeim settar vissar skorður með aðild að EES sjá einkum 3. gr. EES sem 

segir að skýra skuli lög og reglur, að svo miklu leyti sem við á, til samræmis við EES- samn-

inginn og þær reglur sem á honum byggja, þetta sést einnig á áliti EFTA sem er hér að ofan.  

5.2 Evrópusambandið  

Evrópusambandið er bæði efnahagsleg og pólitísk samtök Evrópuríkjanna sem á rætur að 

rekja allt Kola- og stálbandalagsins, sem var undirritaður í París árið 1951 og tók gildi árið 

1952. Með undirritun sinni ákváðu sex Evrópuþjóðir að hefja samstarf sem miðaði að því að 

vinna saman einkum í þungaiðnaði. Árið 1958 var Rómarsamningurinn undirritaður hann fól í 

sér tvo samninga annars vegar samningurinn um Kjarnorkubandalag Evrópu og hinsvegar 

stofnun Efnahagsbandalags Evrópu.
51

 Markmið hins síðarnefnda var að koma á sameigin-

legum markaði á sem flestum sviðum viðskipta. Einnig var gert ráð fyrir umfangsmikil sam-

ræming ætti sér stað varðandi efnahagsstefnu aðildarríkjanna.
52

  

 

                                                            
51 Hér eftir EBE 
52 Sjá t.d. Eiríkur Bergmann. (2003). Evrópusamruninn og Ísland: leiðarvísir um samrunaþróun Evrópu og stöðu 

Íslands. Bls. 34-35 
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5.2.1 Evrópusambandið og skattamál 

Almennt eru skattamál í höndum hvers aðildarríkis fyrir sig og hefur ESB ekki talið þörf á að 

samræma skattamála aðildarríkja, með þeim skilyrðum þó að lög og reglur aðildarríkja á 

skattasviði brjóti ekki bága við reglur ESB. Hefur þó verið horft til þess að skattamál þurfa að 

vera samræmd að einhverju leyti til að það hamli ekki innri markaði aðildarríkjanna. Þannig 

hefur ESB einkum sett lög sem varðar óbeina skatta, á sviði virðisaukaskatts og vörugjalda. 

Þau sjónarmið sem liggja að baki er að það sé nauðsynlegt til að hamla ekki virkni innri 

markaðarins þannig að ekki séu hindranir á frjálsum vöruflutningum og frjálsri 

þjónustustarfsemi sem öðrum kosti gætu myndast innan aðildarríkjanna.
53

  

Umsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinu var lögð fram árið 2009. Þann 17. júní 2010 

samþykkti Leiðtogaráð Evrópusambandsins að hefja aðildarviðræður við Ísland. Í því fólst að 

Ísland færðist úr umsóknarferli yfir í viðræðuferli.
54

  

Löggjöf Evrópusambandsins er skipt niður í 35 kafla, samið er sérstaklega um hvern kafla. 

Einróma samþykki aðildarríkjanna þarf til að hefja viðræður um hvern kafla fyrir sig og til að 

ljúka þeim. Viðræður byggjast á hinni sameiginlegu samningsafstöðu sem aðildarríkin hafa 

samþykkt og samningsafstöðu umsóknarríkis. Loks skiptast aðilar á samningsafstöðu þar til 

sameiginleg niðurstaða næst þannig að hægt sé að loka megi viðræðum með formlegum hætti, 

kafla fyrir kafla.
55

 

Samninganefnd Íslands átti að vinna að undirbúningi fyrirhugaðra aðildarviðræðna í samráði 

við Alþingi og aðra hagsmunaðila. Vinna átti að mótun samningsafstöðu Íslands í hverjum 

kafla fyrir sig. Má t.d. nefna frjálsa vöruflutninga, frjáls för vinnuafls, opinber innkaup, 

                                                            
53 MEMO frá ESB. (23.5.2001). Is the Commission advocating tax harmonisation? Sótt á vefinn: Vefslóð: 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-01-193_en.htm?locale=en [sótt á vefinn 10.11.2014]. Sjá einnig: 

Vidraedur.is (e.d.) Aðildarviðræður Íslands og ESB. Undirbúningur rýnifunda. 16. kafli Skattamál. Yfirlit yfir 

sjónarmið sem taka þarf tillit til vegna sérstöðu Íslands. Vefslóð: 

http://www.vidraedur.is/media/fjarhagsmal/Grg-heild-16.skattamal.pdf [sótt á vefinn 10.11.2014]. Aðeins er um 

að ræða greinagerð um yfirferð á regluverki ESB á viðkomandi sviði og samanburð við íslenska löggjöf en 

innihélt ekki samningsafstöðu Íslands sem átti að vera mótuð á síðari stigum. 
54 Utanríkisráðuneytið. (17.6.2010). Leiðtogaráð Evrópusambandsins samþykkir að hefja aðildarviðræður við 

Ísland. Vefslóð: http://www.utanrikisraduneyti.is/frettir/nr/5703 [sótt á vefinn 11.11.2014] 
55 Vidraedur.is. (e.d). Samningsferlið. Vefslóð: http://www.vidraedur2009-2013.is/vidraedurnar/adildarferlid/ 

[Sótt á vefinn 20.11.2014] 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-01-193_en.htm?locale=en
http://www.vidraedur.is/media/fjarhagsmal/Grg-heild-16.skattamal.pdf
http://www.utanrikisraduneyti.is/frettir/nr/5703
http://www.vidraedur2009-2013.is/vidraedurnar/adildarferlid/
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félagarétt, hugverkarétt, fjármálaþjónustu, skattamál, upplýsingasamfélag og fjölmiðla, orku-

mál, sjávarútvegsmál svo eitthvað sé nefnt.
56

  

Hver sú afstaða sem Ísland eða ESB kann að láta í ljós um einstaka kafla 

samningsviðræðnanna mun ekki hafa áhrif á aðra kafla. Samningar um einstaka kafla geta 

ekki talist fullgerðir fyrr en heildarsamningur hefur náðst um alla kaflana.
57

  

Í 16. kafla um samningsafstöðu Íslands var fjallað um skattamál m.a. á sviði virðisaukaskatts. 

og hvaða áhrif aðild kynni að hafa á virðisaukaskattkerfið á Íslandi, um það sagði m.a.:  

„ESB-aðild mun hafa veruleg áhrif á íslenska virðisaukaskattkerfið þó íslensk lög um virðisauka-

skatt byggi á svipuðum sjónarmiðum og evrópsku reglurnar. Bæði þarf að breyta lagaumhverfinu 

að verulegu leyti og þá ekki síður rafræna umhverfinu með tilheyrandi uppbyggingu nýrra 

upplýsingakerfa. Þar skiptir mestu að við aðild verður litið á viðskipti milli Íslands og ESB 

ríkjanna sem „innanlandsviðskipti“ sem er grundvallarbreyting. 

Við samningagerðina þarf meðal annars að hafa í huga að undanþágur frá virðisaukaskatti skv. 

íslenskum lögum eru aðrar og fleiri en kveðið er á um í tilskipunum ESB (t.d.vegna fólks-

flutninga, ferðaþjónustu, íþróttaiðkunar og útfararþjónustu).
58 Sama gildir um vöru og 

þjónustu sem er í lægra þrepi hér á landi en almennu þrepi skv. tilskipun 112/2006 (bækur, blöð, 

tímarit, vegamannvirki, húshitunarkostnaður og geisladiskar). [...] Fyrir liggur að einstök aðildar-

ríki hafa fengið ýmsar undanþágur innan evrópska vsk-kerfisins, meðal annars hvað sé undanþegið 

eða í lægra þrepi. Ekki verður séð að skatthlutföll íslenska skattkerfisins verði sérstakt samnings-

atriði, en reikna má með umræðu um mikinn mismun á lægra þrepinu (7%) og því almenna 

(25,5%).“59 

                                                            
56 Utanríkisráðuneytið. (17.6.2010). Leiðtogaráð Evrópusambandsins samþykkir að hefja aðildarviðræður við 

Ísland. Vefslóð: http://www.utanrikisraduneyti.is/frettir/nr/5703 [sótt á vefinn 11.11.2014] 
57 Utanríkisráðuneytið. Birt á vefnum vidraedur.is. (2010). Almenn afstaða ESB. Ráðherrafundur 

ríkjaráðstefnunnar um opnun viðræðna um aðild Íslands að Evrópusambandinu. Vefútgáfa: 

http://www.vidraedur2009-2013.is/media/esb/skjol/Samningsrammi-ESB-a-islensku.pdf [sótt á vefinn 

12.11.2014]  
58

 Feitletrun höf. 
59 Aðildarviðræður Íslands og ESB. Undirbúningur rýnifunda, kafli 16. skattamál. Vefútgáfa: 

http://www.vidraedur2009-2013.is/media/ESB/samningskaflar/16/Samnafstk16ISL_FINAL.pdf Bls. 1-2  

http://www.utanrikisraduneyti.is/frettir/nr/5703
http://www.vidraedur2009-2013.is/media/esb/skjol/Samningsrammi-ESB-a-islensku.pdf
http://www.vidraedur2009-2013.is/media/ESB/samningskaflar/16/Samnafstk16ISL_FINAL.pdf
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6 Evrópusambandið og virðisaukaskattur 

Árið 1967 voru fyrstu tilskipanir um virðisaukaskatt settar hjá Evrópusambandinu. Ekki var 

um fullkomna samræmingu á reglum að ræða. Aðildarríkjum var fengið ákveðið vald til að 

ákveða undanþágur og hvaða skattprósentu skyldi innheimta. Árið 1977 var sjötta tilskipunin 

um virðisaukaskatt samþykkt, kom hún til framkvæmda í byrjun árs 1978. Þá var skatt-

stofninn samræmdur en skatthlutfallið varð ekki samræmt strax.
60

  

6.1 Evróputilskipun um virðisaukaskatt 

Þann 1. janúar árið 2007 tók gildi tilskipun Evrópusambandsins nr. 112/2006.
61

 Var talið 

nauðsynlegt til að samræma virðisaukaskattkerfi milli aðildarríkjanna. Þar sem Evrópu-

sambandið taldi að fjárhæðir virðisaukaskatts aðildarríkja gætu valdið mismunun.
62

 Þessi til-

skipun er mjög ítarleg og er hún einskonar rammalöggjöf aðildarríkjanna við álagningu 

virðisaukaskatts innan þeirra.
63

  

Þessi tilskipun er rammalöggjöf aðildarríkjanna og nær til viðskipta milli skattskyldra aðila  

(e. buisness to buisness) á yfirráðasvæði aðildarríkis og innflutning til aðildarríkis ESB. Sú 

sérregla gildir þó þegar um er að ræða sölu á virðisaukaskattskyldri vöru á milli skattskyldra 

aðila og báðir aðilar innan ESB þá er virðisaukaskatturinn eingöngu skráður en hvorki lagður 

á né innheimtur. Tilskipunin skiptist í 15 kafla og auk þess eru 12 viðaukar við hana.
64

  

Tilskipunin í virðisaukaskatti eru mun ítarlegri en íslenska virðisaukaskattlöggjöfin í heild 

sinni, eins og kemur glöggt í ljós hér að neðan, þótt hér verði aðeins einblínt á 9. bálk  

tilskipunarinnar sem fjallar um undanþáguákvæði virðisaukaskatts innan aðildarríkjanna.  

 

                                                            
60 European Commission. VAT History in EU. The history of VAT in the European Union until 1993. Vefslóð: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/how_vat_works/vat_history_en.htm. Sótt á vefinn 19.11.2014. 

Sjá einnig: Utanríkisráðuneytið. 22. kafli. Samantekt. Skattar og gjöld. Vefútgáfa: 

http://www.utanrikisraduneyti.is/media/Skyrslur/22kafli.pdf Bls 3-4 
61 Hér eftir EBT.  
62 European Commission. VAT History in EU. The history of VAT in the European Union until 1993. Vefslóð: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/how_vat_works/vat_history_en.htm. Sótt á vefinn 19.11.2014. 
63 Aðildarviðræður Íslands og ESB. Undirbúningur rýnifunda, kafli 16. skattamál. Vefútgáfa: 

http://www.vidraedur2009-2013.is/media/ESB/samningskaflar/16/Samnafstk16ISL_FINAL.pdf Bls. 8 
64 Aðildarviðræður Íslands og ESB. Undirbúningur rýnifunda, kafli 16. skattamál. Vefútgáfa: 

http://www.vidraedur2009-2013.is/media/ESB/samningskaflar/16/Samnafstk16ISL_FINAL.pdf Bls. 8 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/how_vat_works/vat_history_en.htm
http://www.utanrikisraduneyti.is/media/Skyrslur/22kafli.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/how_vat_works/vat_history_en.htm
http://www.vidraedur2009-2013.is/media/ESB/samningskaflar/16/Samnafstk16ISL_FINAL.pdf
http://www.vidraedur2009-2013.is/media/ESB/samningskaflar/16/Samnafstk16ISL_FINAL.pdf
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Hann skiptist í tíu kafla: 

1. Almenn ákvæði  

2. Undanþágur fyrir ákveðna starfsemi er varðar hagsmuni almennings 

3. Undanþágur fyrir aðra starfsemi 

4. Undanþágur fyrir viðskipti innan bandalagsins (e. Intra community transactions) 

5. Undanþágur á innflutning 

6. Undanþágur á útflutning  

7. Undanþágur alþjóðlegra flutninga 

8. Undanþágur í tengslum við tiltekin viðskipti meðhöndluð sem útflutningur 

9. Undanþágur þjónustu sem veitt er fyrir milligöngu 

10. Undanþágur vegna viðskipta sem tengjast milliríkjaviðskiptum 

6.2 Undanþáguákvæði tilskipunar nr. 2006/112/EB  

Í 1. kafla EBT segir í 131. gr. að undanþágurnar sem kveðið er á um í köflum 2 til 9. skuli 

gilda með fyrirvara um önnur ákvæði Bandalagsins og í samræmi við þau skilyrði sem 

aðildarríkin skulu mæla fyrir um í þeim tilgangi að tryggja rétta og auðskiljanlega beitingu 

þessara undanþága og til að koma í veg fyrir hugsanleg undanskot, sniðgöngu eða misnotkun.  

Áður en lengra er haldið er nauðsynlegt að skilgreina ákvæði tilskipunarinnar um það hverjir 

teljist til skattskylda aðila (e. taxable persons) en ákvæði varðandi það er að finna í 3. bálk 

EBT. 

Í 9. gr. EBT segir að skattskyldur aðili sé hver sá aðili sem, á óháðan máta (e. independently, 

carries out in any place any economic activity), rekur hvaða atvinnustarfsemi sem er, hvar 

sem er, óháð tilgangi eða árangri starfseminnar. Þá segir í 2. mgr. sömu greinar að öll 

starfsemi framleiðenda, seljenda eða aðila sem veita þjónustu, að meðtöldum námugreftri, 

landbúnaði og sérfræðistörfum telst „atvinnustarfsemi“ (e. economic activity). Samkvæmt 3. 

mgr. sömu greinar skal nýting efnislegra eða óefnislegra eigna í þeim tilgangi að hafa af þeim 

tekjur skal einnig teljast vera atvinnustarfsemi. 

Í 2. tölul. sömu greinar segir að auk aðila sem um getið er um í 1. mgr. 9. gr. skulu aðilar sem 

öðru hverju afhenda nýtt farartæki, sem seljandi eða viðskiptavinur sendir eða flytur til við-

skiptavinar, eða er sent eða flutt fyrir hönd seljanda eða viðskiptavinar, á ákvörðunarstað fyrir 

utan yfirráðasvæði aðildarríkis en innan yfirráðasvæðis bandalagsins, teljast vera skattskyldir 

aðilar. Þó segir í 10. gr., sömu laga, að skilyrðið skv. 1. mgr. 9. gr. um að atvinnustarfsemi 
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skuli fara fram á „óháðan – máta skuli útiloka launþega og aðra aðila frá virðisaukaskatti að 

því marki sem þeir tengist vinnuveitenda með ráðningarsamning eða öðrum lagalegum 

tengslum.  

Samkvæmt 11. gr. 3. bálks EBT getur aðildarríki litið á alla þá aðila sem hafa staðfestu á yfir-

ráðasvæði þess aðildarríkis sem einstakan skattskyldan aðila, sem eru nátengdir eru hverjir 

öðrum með fjárhaglegum-, efnahagslegum og skipulagslegum tengslum. Aðildarríki sem nýtir 

valkost skv. fyrstu málgrein getur samþykkt hvaða ráðstöfun sem nauðsynleg er til að hindra 

skattsvik, skattasniðgöngu eða skattahagræðingu með notkun þessa ákvæðis. Þetta er háð 

samráði við ráðgjafanefndina (e. advisory committee on value added tax)
65

 um virðisauka-

skatt. 

Þá segir í 12. gr. 3. bálks EBT að aðildarríki megi líta á sem skattskylda aðila, alla þá sem 

öðru hverju eiga viðskipti er tengjast starfseminni sem getið er um í annarri undirgrein 1. mgr. 

9. gr., einkum önnur eftirfarandi viðskipta:  

a) afhendingu byggingar eða hluta byggingar og lóðarinnar sem byggingin stendur á, fyrir fyrstu 

búsetu,  

b) afhendingu byggingarlóða.66  

Samkvæmt 13. gr. EBT segir að ríki, svæðisyfirvöld og staðaryfirvöld og aðrir aðilar sem 

opinber réttur (e. bodies governed by public law) gildir um skulu ekki teljast skattskyldir 

aðilar að því er varðar starfsemi eða viðskipti sem þau taka þátt í sem opinber yfirvöld, jafnvel 

þótt þau innheimti skatta, gjöld, framlög eða greiðslur í tengslum við þessa starfsemi eða við-

skipti. Þegar þau hins vegar taka þátt í slíkri starfsemi eða viðskiptum skulu þau teljast skatt-

skyldir aðilar að því er varðar þessa starfsemi eða viðskipti ef það myndi leiða til marktækrar 

röskunar á samkeppni að meðhöndla þau sem óskattskylda aðila.  

                                                            
65 VAT committee 
66 Í undirmálslið 2. mgr. Segir að „bygging― merkja mannvirki sem er jarðfast eða í jörðinni. Aðildarríki geta 

mælt fyrir um ítarlegar reglur um beitingu viðmiðunarinnar sem um getur í a-lið 1. mgr. varðandi breytingar á 

byggingum og geta ákvarðað hvað átt er við með „lóðinni sem byggingin stendur á―. Aðildarríki mega nota 

aðra viðmiðun en fyrstu búsetu, t.d. tímabilið frá þeim degi er gerð byggingarinnar lýkur til fyrsta 

afhendingardags, eða tímabilið frá fyrsta búsetudegi til síðari afhendingardags, að því tilskildu að þessi tímabil 

séu ekki lengri en fimm ár annars vegar og tvö ár hins vegar.  

3. Að því er varðar b-lið 1. mgr. skal „byggingarlóð― merkja óendurbætta eða endurbætta lóð sem aðildarríkin 

skilgreina sem slíka. 
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Í öllu falli skulu stofnanir sem lúta opinberum rétti teljast skattskyldir aðilar að því er varðar 

starfsemi sem getið er í I. viðauka við EBT, að því tilskildu að slík starfsemi fari ekki fram í 

það litlu umfangi að hún sé óveruleg.  

6.3 Undanþágur fyrir ákveðna starfsemi er varðar hagsmuni almennings 

Í 2. kafla EBT er fjallað um undanþágur á starfsemi sem unnin er í þágu eða varðar hagsmuni 

almennings (e. Exemptions for certain activities in the public interest).  

Þessi kafli tilskipunarinnar er líklega hvað líkastur þeim undanþáguákvæðum sem íslenska 

virðisaukaskattslöggjöfin fjallar um. Samkvæmt 132. gr. EBT skulu aðildarríkin veita 

undanþágu vegna eftirfarandi viðskipta:  

a) þjónustu sem opinber póstþjónusta veitir, fyrir utan farþegaflutninga og fjarskiptaþjónustu og af-

hendingu vara sem fellur til vegna þessa,  

b) sjúkrahúsaþjónustu og læknishjálpar og nátengdrar starfsemi framkvæmda af aðilum sem lúta opin-

berum rétti, eða starfa við sambærilegar félagslegar aðstæður og aðildar sem lúta opinberum rétti, af 

sjúkrahúsum og miðstöðvum sem veita læknismeðferð eða greiningu og svipuðum viðurkenndum 

stofnunum.  

c) læknishjálpar sem veitt er af læknis- og heilbrigðisstéttum í skilningi hlutaðeigandi aðildarríkis, 

d) afhendingar líffæra úr fólki, blóði og brjóstamjólkur,  

e) þjónustu sem tannfræðingar veita á sínu fagsviði og tannísetninga af hendi tannlækna og tann-

fræðinga,  

f) þjónustu sem veitt er af óháðum hópum einstaklinga sem reka starfsemi, undanþegin virðisauka-

skatti, eða þeir teljast ekki skattskyldir aðilar í tengslum við hana, í þeim tilgangi að veita meðlimum 

sínum þá þjónustu sem er beinlínis nauðsynleg fyrir framkvæmd viðkomandi starfsemi, ef þessir 

hópar krefja meðlimi sína eingöngu um endurgreiðslu á nákvæmlega þeirra hlut í sameiginlegum 

kostnaði, að því tilskildu að slíkar undanþágur séu ekki líklegar til að raska samkeppni,  

g) afhendingar vöru og þjónustu sem er nátengd velferðar- og almannatryggingarvinnu, þ.m.t. af-

hendingar elliheimila, stofnana sem lúta opinberum rétti eða annarra stofnana sem hlutaðeigandi 

aðildarríki viðurkenna að vinni í þágu félagslegrar velferðar, 

h) afhendingar stofnana sem lúta opinberum rétti eða annarra stofnana sem hlutaðeigandi aðildarríki 

viðurkenna að vinni í þágu félagslegrar velferðar, á vöru og þjónustu sem er nátengd vernd barna og 

ungmenna,  

i) útvegun menntunar barna eða ungmenna, skóla- eða háskólamenntunar, starfsþjálfunar eða endur-

þjálfunar, þ.m.t. afhending stofnana sem lúta opinberum rétti og hafa slíkt að markmiði eða annarra 

stofnana sem hlutaðeigandi aðildarríki viðurkennir að hafi svipuð markmið, á nátengdri vöru eða 

þjónustu,.  

j) einkakennslu hjá kennara sem fellur undir menntun á skóla- eða háskólastigi,  
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k) útvegun trúarlegra eða heimspekilegra stofnana á starfsfólki vegna þeirrar starfsemi sem um getur í 

b-, g-, h- og i-lið með andlega velferð í huga,  

l) afhendingar stofnana, sem eru ekki reknar í hagnaðarskyni og hafa markmið af stjórnmálalegum, 

stéttarfélagslegum, trúarlegum, þjóðræknislegum, heimspekilegum, mannúðlegum eða borgara-

legum toga, á þjónustu og nátengdum vörum til meðlima sinna í þágu beggja í skiptum fyrir félags-

gjald sem er fastsett í samræmi við reglur þeirra, að því tilskildu að þessi undanþága sé ekki líkleg til 

að raska samkeppni,  

m) veitingar stofnana, sem eru ekki reknar í hagnaðarskyni, á tiltekinni þjónustu sem er nátengd 

íþróttum eða leikfimi, til einstaklinga sem taka þátt í íþróttum eða leikfimi,  

n) veitingar stofnana sem lúta opinberum rétti eða annarra menningarstofnana sem eru viðurkenndar af 

hlutaðeigandi aðildarríki, á tiltekinni menningartengdri þjónustu og afhendingar þeirra á nátengdri 

vöru,  

o) afhendingar stofnana með starfsemi sem er undanþegin skv. b-, g-, h-, i-, l-, m- og n-lið í tengslum 

við fjáröflunarviðburði sem eru eingöngu ætlaðir í þeirra þágu, á vöru og þjónustu, að því tilskildu 

að undanþága sé ekki líkleg til að raska samkeppni,67  

p) veitingar stofnana með leyfi til flutningaþjónustu fyrir veika eða slasaða einstaklinga, á slíkri 

þjónustu í farartækjum sem eru sérhönnuð í þeim tilgangi,  

q) þeirrar starfsemi opinberra útvarps- og sjónvarpsstofnana, sem er ekki viðskiptalegs eðlis.  

Samkvæmt 133. gr. EBT geta aðildarríki gert veitingu undanþága, samkvæmt b, g-,  

h-, i-, l-, m- og n-lið 1. mgr. 132. gr., til annarra stofnana en þeirra sem lúta opinberum rétti, 

háðar einu eða fleiri af eftirfarandi skilyrðum, í hverju tilviki fyrir sig: 

a) viðkomandi stofnanir mega ekki kerfisbundið hafa hagnað að markmiði og tekjum umfram 

gjöld sem engu að síður falla til má ekki úthluta heldur nota til að viðhalda veittri þjónustu 

eða til að bæta hana,  

b) þessum stofnunum verður að stjórna og þær annast í meginatriðum af sjálfboðaliðum eða af 

aðilum sem hafa enga beina eða óbeina hagsmuni af útkomu viðkomandi starfsemi, hvorki 

sjálfir né í gegnum milliliði,  

c) þessar stofnanir verða að setja upp verð sem eru samþykkt af opinberum yfirvöldum eða sem 

fara ekki yfir slík samþykkt verð eða, að því er varðar þjónustu sem er ekki háð samþykki, 

verð sem eru lægri en þau sem virðisaukaskattsskyld atvinnufyrirtæki krefjast fyrir sambæri-

lega þjónustu,  

d) undanþágur mega ekki vera líklegar til að raska samkeppni til óhagræðis fyrir virðisauka-

skattsskyld atvinnufyrirtæki.68  

                                                            
67 Hvað varðar o-lið er aðildarríkjum heimilt að innleiða nauðsynlegar takmarkanir, sérstaklega hvað varðar 

fjölda viðburða eða fjárhæð tekna sem veitti rétt til undanþága. 
68 Aðildarríki, sem samkvæmt viðauka E við tilskipun 77/388/EBE frá 1. janúar 1989 lögðu virðisauka-

skatt á viðskipti sem um getur í m- og n-lið 1. mgr. 132. gr., geta einnig beitt skilyrðum sem kveðið er á 

um í d-lið fyrstu málsgreinar þegar viðkomandi afhending stofnana sem lúta opinberum rétti, á vöru eða 

þjónustu, er undanþegin. 
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Samkvæmt 134. gr. EBT skal afhending vöru eða þjónustu ekki vera undanþegin eins 

og kveðið er á um í b-, g-, h-, i-, l-, m- og n-lið í 1. mgr. 132. gr. í eftirfarandi tilvikum: 

a) þegar afhendingin er ekki nauðsynleg vegna undanþeginna viðskipta,  

b) þegar megintilgangur afhendingarinnar er að fá viðbótartekjur fyrir viðkomandi stofnun fyrir 

tilstilli viðskipta sem eru í beinni samkeppni við viðskipti virðisaukaskattsskyldra atvinnu-

fyrirtækja. 

6.4 Undanþágur fyrir aðra starfsemi 

Í 3. kafla EBT er umfjöllun um aðra starfsemi (e. exemptions for other activities). Samkvæmt 

1. mgr. 135. gr. EBT skulu aðildarríkin undanþiggja eftirfarandi viðskipti:  

a) trygginga- og endurtryggingaviðskipti, þ.m.t. tengda þjónustu sem er framkvæmd af 

tryggingamiðlunum og umboðsmönnum vátrygginga,  

b) veitingar og miðlunar lána ásamt lánastjórnun aðila sem veita þau, 

c) miðlunar eða viðskipta með lánsábyrgðir eða aðrar tryggingar um ábyrgðir ásamt stýringu 

aðila sem veitir lán á lánsábyrgðunum, 

d) viðskipta, þ.m.t. miðlun, varðandi innlán og tékkareikninga, greiðslur, millifærslur, skuldir, 

ávísanir og önnur viðskiptabréf, að undanskilinni innheimtu, 

e) viðskipta, þ.m.t. miðlun, varðandi gjaldmiðla, peningaseðla og myntar sem eru notuð sem 

löglegur gjaldmiðill, fyrir utan safngripi, þ.e.a.s. gull, silfur eða annan málm eða peninga-

seðla sem eru venjulega ekki notaðir sem löglegur gjaldmiðill eða myntir sem hafa mynt-

fræðilegt gildi, 

f) viðskipta, þ.m.t. miðlun en ekki stjórnun eða varsla, með hlutabréf, hlutdeild í fyrirtækjum 

eða félögum, skuldabréfum og öðrum verðbréfum, en fyrir utan skjöl sem kveða á um tilkall 

til vöru, og réttindi eða verðbréf sem um getið er um í 2. mgr. 15. gr. EBT,  

g) stjórnunar sérstakra fjárfestingarsjóða í skilningi aðildarríkja,  

h) afhendingar frímerkja, sem gilda fyrir póstþjónustu innan viðkomandi yfirráðasvæðis, toll-

miða og annarra svipaðra merkja, á nafnvirði, 

i) veðmálastarfsemi, happdrættis og annars konar fjárhættustarfsemi, sem fellur undir skilyrði 

og takmarkanir sem hvert aðildarríki mælir fyrir um,  

j) afhendingar byggingar eða hluta hennar og lóðar sem bygging er á, annarrar en afhendingar 

sem um getið er um í a-lið 1. mgr. 12. gr.,  

k) afhendingar lóðar sem ekki hefur verið byggt á, annarrar en afhendingar byggingalands sem 

um getur í b-lið 1. mgr. 12. gr.,  

l) leigu eða útleigu fasteignar 
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2. Eftirfarandi skal falla utan undanþága sem kveðið er á um í l-lið 1. mgr. 135. gr. : 

a) útvegun gistiaðstöðu, eins og hún er skilgreind í lögum aðildarríkis, í hótelgeiranum eða í 

sambærilegum geirum, þ.m.t. útvegun gistiaðstöðu í sumardvalarbúðum eða á stöðum sem eru 

útbúnir sem tjaldstæði,.  

b) útleiga landareigna og staða til að leggja farartækjum, húsnæðis og bílastæði ökutækja 

c) útleiga búnaðar og tækja sem eru uppsett til frambúðar,  

d) leiga peningaskápa.  

Aðildarríkjum er einnig heimilt að beita frekari útilokunum á gildissvið þeirra undanþága sem 

kveðið er á um í l-lið 1. mgr., sömu greinar.  

Samkvæmt 136. gr. EBT segir að aðildarríki skulu undanþiggja eftirfarandi viðskipti:  

a) afhendingu vara sem eru eingöngu notaðar vegna starfsemi sem er undanþegin skv. 132., 

135., 371., 375., 376. og 377. gr., 2. mgr. 378. gr., 2. mgr. 379. gr. og 380.–390. gr., ef þessar 

vörur hafa ekki í för með sér möguleika á að nýta þær til frádráttar,  

b) afhendingar vara þar sem virðisaukaskattur var ekki frádráttarbær við öflun eða notkun skv. 

176. gr.  

Samkvæmt 137. gr. EBT er aðildarríkjum heimilt að veita skattskyldum aðilum valkosti um 

skattlagningu þegar um er að ræða viðskipti með:  

a) fjármálaviðskipti sem samkvæmt b- til g-lið 1. mgr. 135. gr.,  

b) afhendingu byggingar eða hluta hennar og lóðar sem bygging stendur á, aðra en afhendingu 

sem um getur í a-lið 1. mgr. 12. gr.,  

c) afhendingu lóðar sem hefur ekki verið byggt á, aðra en afhendingu byggingalands sem um 

getur í b-lið 1. mgr. 12. gr.,  

d) Leigu eða útleigu fasteignar 

Aðildarríki skulu mæla fyrir um ítarlegar reglur sem gilda um nýtingu valkosts samkvæmt  

1. mgr. og geta þannig takmarkað gildissvið sem þessi valkostur býður upp á. 

6.5 Undanþágur fyrir viðskipti innan bandalagsins 

Í 4. kafla EBT er fjallað um þær undanþágur sem eiga við þegar um er að ræða viðskipti innan 

bandalagsins (e. exemptions for intra-community transactions). Þessar reglur eru mjög ítar-

legar og er þessum hluta bálksins skipt í 3 þætti (e. section). Í fyrsta þætti er fjallað um 

undanþágur í tengslum við afhendingu vöru (e. exemtions related to the supply of goods). 

Samkvæmt ákvæðum 1. mgr. 138. gr. skulu aðildarríkin undanþiggja vörur sem hafa verið 

sendar eða fluttar til ákvörðunarstaðar fyrir utan yfirráðasvæði þess en í bandalaginu, af eða 
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fyrir hönd söluaðila eða aðila sem aflar vöru fyrir annan skattskyldan aðila eða fyrir óskatt-

skyldan lögaðila sem gegnir því hlutverki í öðru aðildarríki en því þar sem sending eða 

flutningur vara hófst. Ennfremur segir í 2. mgr. sömu greinar að til viðbótar við afhendingu á 

vöru, skulu aðildarríkin einnig veita undanþágu vegna eftirfarandi viðskipta:  

a. afhendingar nýrra flutningatækja, sendra eða fluttra til viðskiptavinar á ákvörðunarstað utan 

viðkomandi yfirráðasvæðis hans en í Bandalaginu, af eða fyrir hönd söluaðila eða viðskipta-

vinar, fyrir skattskylda aðila eða óskattskylda lögaðila, ef öflun þeirra á vörum innan banda-

lagsins er undanþegin virðisaukaskatti skv. 1. mgr. 3. gr., eða fyrir einhvern annan óskatt-

skyldan aðila,  

b. afhendingar vara sem bera vörugjöld, sendra eða fluttra til ákvörðunarstaðar utan viðkomandi 

yfirráðasvæðis en í bandalaginu, til viðskiptavinar, af eða fyrir hönd söluaðila eða viðskipta-

vinar, fyrir skattskylda aðila eða óskattskylda lögaðila, ef öflun þeirra á vörum innan banda-

lagsins, annarra en vara sem bera vörugjöld, er undanþegin virðisaukaskatti skv. 1. mgr. 3. 

gr., hafi þessar vörur verið sendar eða fluttar í samræmi við 4. og 5. mgr. 7. gr. eða 16. gr. til-

skipunar 92/12/EBE, 

c) afhendingar vöru, sem felst í flutningi til annars aðildarríkis sem hefði átt rétt á undanþágu 

skv. 1. mgr. og a- og b-lið ef hún hefði verið fyrir hönd annars skattskylds aðila. 

Undanþágan sem kveðið er á um í 1. mgr. 138. gr. er að finna í 1. mgr. 139. gr. EBT þar segir 

að hún eigi ekki við afhendingu vöru sem framkvæmd er af skattskyldum aðilum er falla undir 

undanþáguna fyrir lítil fyrirtæki samkvæmt 282.-292. gr. Skal undanþágan ekki heldur eiga 

við afhendingu vöru til skattskyldra aðila eða óskattskyldra lögaðila ef vöruöflun þeirra innan 

bandalagsins er ekki virðisaukaskattsskyld skv. 1. mgr. 3. gr.  

Í 2. mgr. 139. gr. segir að undanþágan skv. b-lið 2. mgr. 138. gr. eigi ekki við afhendingu 

skattskyldra aðila sem falla undir undanþáguna fyrir lítil fyrirtæki sem kveðið er á um í 282.–

292. gr., á vöru sem ber vörugjöld.  

Þá segir í 3. mgr. 139. gr. að undanþágan sem kveðið er á um í. b- og c-lið‚ 2. mgr. og í 1. 

mgr. 138. gr. eigi ekki við afhendingu á vöru sem ber virðisaukaskatt í samræmi við skatt-

lagningu hagnaðarálagningar skv. 312.–325. gr., eða sérstakt fyrirkomulag sölu með opinberu 

uppboði. Undanþágan skv. c-lið 2. mgr. og í 1. mgr. 138. gr. á ekki við þegar um er að ræða 

afhendingu á notuðum flutningatækjum eins og skilgreint er í 3. mgr. 327. gr., sem eru virðis-

aukaskattskyld í samræmi við umbreytingarfyrirkomulag fyrir notuð flutningatæki. 
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Í 2. þætti er fjallað um undanþágur fyrir öflun vara innan bandalagsins (e. exemtions for intra 

– Community acquisitions of goods). Samkvæmt 1. mgr. 140. gr. er kveðið á um að  

aðildarríki skulu veita undanþágu vegna eftirfarandi viðskipta:  

a) ef afhending skattskyldra aðila á þeim myndi undir öllum kringumstæðum vera undanþegin 

innan viðkomandi yfirráðasvæðis, 

b) þegar innflutningur myndi undir öllum kringumstæðum vera undanþeginn skv. a-, b- og c-lið 

og e- til l-lið 143. gr.,  

c) ef aðilinn sem aflar vörunnar, skv. 170. og 171. gr., myndi undir öllum kringumstæðum hafa 

rétt á fullri endurgreiðslu virðisaukaskatts sem er til greiðslu skv. b-lið 1. mgr. 2. gr. 

Samkvæmt ákvæðum 141. gr. skal hvert aðildarríki grípa til sértækra ráðstafana til að tryggja 

að virðisaukaskattur sé ekki lagður á öflun vara innan bandalagsins innan yfirráðasvæðis þess, 

sem gerð er í samræmi við 40. gr. ef eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt: 

a. öflun vara er framkvæmd af skattskyldum aðila sem ekki hefur staðfestu í hlutaðeigandi  

b. aðildarríki en er skráður vegna virðisaukaskatts í öðru aðildarríki,  

c. vara er aflað með það í huga að skattskyldur aðili sem um getur í a-lið afhendi þær síðar í 

hlutaðeigandi aðildarríki,  

d. vörur sem skattskyldur aðili sem um getur í a-lið aflar á þennan hátt eru sendar eða fluttar 

beint, frá öðru aðildarríki en því þar sem hann er skráður vegna virðisaukaskatts til þess aðila 

sem hann á að afhenda vörurnar fyrir síðar,  

e. viðtökuaðili afhendingarinnar, sem fer fram síðar, er annar skattskyldur aðili, eða óskatt-

skyldur lögaðili sem er skráður vegna virðisaukaskatts í hlutaðeigandi aðildarríki,  

f. aðilinn sem getið er um í d-lið hefur verið auðkenndur í samræmi við 197. gr. sem ábyrgur 

fyrir greiðslu virðisaukaskatts af afhendingu framkvæmdri af skattskyldum aðila sem hefur 

ekki staðfestu í því aðildarríki þar sem skatturinn gjaldfellur. 

 

6.6 Undanþágur við innflutning 

Í 5. kafla tilskipunarinnar er fjallað um undanþágur viðskipta við innflutning (e. exemtions on 

importation) er þeim útlistað nánar í a – l-lið. 143. gr. Má meðal annars sjá þar ákvæði um að 

þegar um er að ræða endanlegan innflutning vara þegar afhending skattskylds aðila á þeim 

myndi undir öllu kringumstæðum vera undanþegin innan viðkomandi yfirráðasvæðis. Bæði 

eru ákvæði um undanþágur fyrir sjávarútveg, rafmagn, gass, svohljóðandi:  

a) endanlegs innflutnings vara ef afhending skattskylds aðila á þeim myndi undir öllum 

kringumstæðum vera undanþegin innan viðkomandi yfirráðasvæðis,  

b) lokainnflutnings vara sem tilskipanir ráðsins 69/169/EBE (1), 83/181/EBE (2) og 2006/79/ 

EB (3) gilda um,  
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c) endanlegs innflutnings vara, í frjálsri dreifingu frá þriðja yfirráðasvæði sem myndar hluta af 

tollsvæði Bandalagsins, sem veitir réttindi til undanþágu skv. b-lið ef þær hafa verið inn-

fluttar samkvæmt merkingu fyrstu málsgreinar 30. gr.,  

d) innflutnings vara sem eru sendar eða fluttar frá þriðja yfirráðasvæði eða þriðja landi til annars 

aðildarríkis en þess þar sem sendingu eða flutningi vara lýkur, ef afhendingainnflytjanda, sem 

er auðkenndur eða viðurkenndur skv. 201. gr. sem ábyrgur fyrir greiðslu virðisaukaskattsins, 

á slíkum vörum er undanþegin skv. 138. gr.,  

e) endurinnflutnings vara, af aðila sem flutti vörur út, í því ástandi sem þær voru við útflutning, 

ef þessar vörur eru undanþegnar tollskyldu,  

f) innflutnings vara, samkvæmt diplómatísku- og ræðismannsfyrirkomulagi, sem eru 

undanþegnar tollskyldu,  

g) innflutnings alþjóðlegra stofnana, sem opinber yfirvöld gistiaðildarríkis viðurkenna sem 

slíkar, eða aðila slíkra stofnana, á vörum, innan marka og samkvæmt skilyrðum sem mælt er 

fyrir um í alþjóðlegum sáttmálum sem koma stofnunum á fót eða samkvæmt samningi um 

höfuðstöðvar,  

h) innflutnings herja ríkja sem eru aðilar að Norður-Atlantshafssamningnum, í önnur ríki sem 

eru aðilar að þeim samningi, á vörum til notkunar þessara herja eða borgaralegs starfsfólks 

sem fylgir þeim eða til að birgja upp matsali þeirra eða mötuneyti þegar slíkir herir taka þátt í 

sameiginlegum varnarmálum,  

i) innflutnings herafla Breska konungsríkisins sem er staðsettur á eynni Kýpur samkvæmt 

stofnsamningi um Lýðveldið Kýpur frá 16. ágúst 1960, á vörum sem eru til notkunar þess 

herafla eða borgaralegs starfsfólks sem fylgir honum eða til að birgja upp matsali þeirra eða 

mötuneyti,  

j) innflutnings fiskveiðifyrirtækja, í hafnir, á afla sínum, óunnum eða eftir vinnslu til markaðs-

setningar, en fyrir afhendingu,  

k) innflutnings seðlabanka á gulli,  

l) innflutnings gass með dreifikerfi jarðgass, eða rafmagns.  

Samkvæmt ákvæðum 144. gr. skal undanþiggja veitingu þjónustu sem tengist innflutning 

vöru ef virði þjónustunnar er innifalið í skattskyldri fjárhæð í samræmi við b-lið 1. mgr. 86. 

gr. Í 1. mgr. 145. gr. segir að framkvæmdarstjórnin skuli, eftir sem við á, eins fljótt og unnt er 

kynna fyrir ráðinu tillögur sem ætlað er að afmarka gildissvið undanþága sem kveðið er á um 

í 143. og 144. gr. og til að mæla fyrir um ítarlegar reglur um framkvæmd þeirra.  

Ennfremur kveður 2. mgr. sömu greinar að þær reglur sem getið er um í 1. mgr. öðlast gildi 

geta aðildarríkin haldið landsbundnum ákvæðum í gildi. Aðildarríki getur aðlagað ákvæði 

landslaga svo að þau lágmarki röskun á samkeppni og einkum til að koma í veg fyrir að skatt-

lagningu sé sleppt eða tvísköttun innan bandalagsins. Aðildarríkin geta notað þá stjórnsýslu-

meðferð sem þau telja best henta til að ná undanþágu fram. 
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6.7 Undanþágur á útflutning 

Í kafla 6 er fjallað um undanþágur í tengslum við útflutning (e. exemtions on exportation). 

Samkvæmt 146. gr. skulu aðildarríki undanþiggja eftirfarandi viðskipti:  

a) afhendingar vöru sem eru sendar eða fluttar til ákvörðunarstaðar utan Bandalagsins af eða fyrir 

hönd söluaðila,  

b) afhendingar vara sem eru sendar eða fluttar til ákvörðunarstaðar utan Bandalagsins af eða fyrir 

hönd viðskiptavinar sem hefur ekki staðfestu innan viðkomandi yfirráðasvæðis, fyrir utan vörur 

sem viðskiptavinur flytur sjálfur til að setja búnað, eldsneyti og vistir um borð í skemmtibáta 

og loftför í einkaeign eða önnur flutningatæki til einkanota,69  

c) afhendingar vara til samþykktra stofnana sem flytja þær út úr Bandalaginu sem hluta af 

mannúðar-, góðgerðar- eða kennslustarfsemi utan Bandalagsins,70  

d) veitingar þjónustu sem felst í vinnu við lausafjármuni, hafi þeirra verið aflað eða þeir fluttir inn 

til að gangast undir slíka vinnu innan Bandalagsins, og sendir eða fluttir út úr Bandalaginu af 

afhendingaraðila, af viðskiptavini ef hann hefur ekki staðfestu innan viðkomandi yfirráða-

svæðis eða fyrir hönd annars hvors þeirra,  

e) veitingar þjónustu, þ.m.t. flutningur og tengd viðskipti, fyrir utan veitingu þjónustu sem er 

undanþegin í samræmi við 132. og 135. gr., ef þjónustan tengist beinlínis útflutningi eða inn-

flutningi vara sem falla undir 61. gr. og a-lið 1. mgr. 157. gr.  

6.8 Undanþágur sem tengjast millilandaflutningum 

Samkvæmt 7. kafla EBT skulu aðildarríkin veita undanþágu vegna tiltekinna viðskipta sem 

tengjast millilandaflutningum (e. exemptions related to international transport). Í a-lið 148. gr. 

tilskipunarinnar er að fjallar um afhendingar eldsneytis og vista um borð í skip sem notuð eru 

til leiðsagnar og flutnin 

g á farþegum eða skipa í þágu viðskipta-, iðnaðar- og fiskveiðistarfsemi eða ætluð við 

björgunar eða að veita aðstoð á hafi, til strandveiða, fyrir utan birgðir skipta sem notuð eru til 

strandveiða.
71

 Sambærilegt ákvæði er í b-lið en tekur það til herskipa og eldsneytis og vista 

sem þeim eru fengin, með takmörkunum sem þar koma fram.  

                                                            
69 Í 147. gr. EBT. er gerð sérstök undanþága þegar um er að ræða vöru sem flutt er í persónulegum farangri 

ferðamanna annars vegar a) þegar ferðamaður hefur ekki staðfestu innan Bandalagsins. b) vörur eru fluttar út úr 

bandalaginu fyrir lok þriðja mánaðar á eftir þeim þegar afhending fer fram. c) heildarandvirði er meira en 175 

EUR með vsk. Eða jafngild fjárhæð gjaldmiðils hvers ríkis. Með þeim takmörkunum sem greini kveður á um. Í 

2. mgr. 147 gr. er skilgreint hver geti talist vera ferðamaður sem ekki hefur staðfestu í aðildarríki  
70 Undanþágu þessa má veita með endurgreiðslu virðisaukaskatts sbr. 2. mgr. 146. gr. EBT. 
71 Undanþágan tekur einnig til afhendingar, breytingar, viðgerða, viðhalds, leigu og útleigu þeirra skipa sem um 

þessi grein kveður á um svo og afhendingar, ráðningar, viðgerða og viðhalds búnaðar, að meðtöldum búnaði til 
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Samkvæmt e-lið tekur undanþágan einnig til afhendingar vara sem ætluð eru til að færa elds-

neyti og vistir um borð í loftför.
72

 

6.9 Undanþágur í tengslum við útflutning 

Ákvæði 1. mgr. 151. gr. EBT fjalla um undanþágur í tiltekin viðskipti en sem eru meðhöndluð 

sem útflutningur (e. exemtions relating to certain transactions treated as exports). Aðildarríkin 

skulu undanþiggja eftirfarandi viðskipti :  

a) afhendingar vöru eða þjónustu samkvæmt diplómatískum og ræðismannslegum samþykktum,  

b) afhendingar vöru eða þjónustu til alþjóðlegra stofnana sem eru viðurkenndar sem slíkar af 

opinberum yfirvöldum gistiaðildarríkis, eða aðilum slíkra stofnana,73  

c) afhendingar vöru eða þjónustu í aðildarríki sem er aðili að Norður-Atlantshafssamningnum, 

sem ætluð er annaðhvort herjum annarra ríkja sem eru aðilar að þeim samningi, til notkunar 

þessara herja eða borgaralegs starfsfólks sem fylgir þeim, eða til að birgja upp matsali þeirra 

eða mötuneyti þegar slíkir herir taka þátt í sameiginlegum varnarmálum,  

d) afhendingar vöru eða þjónustu til annars aðildarríkis, sem er ætluð annaðhvort herjum ein-

hvers ríkis sem eru aðili að Norður-Atlantshafssamningnum, öðru en viðtökuaðildarríkinu 

sjálfu, til notkunar þessara herja eða borgaralegs starfsfólks sem fylgir þeim, eða til að birgja 

upp matsali þeirra eða mötuneyti þegar slíkir herir taka þátt í sameiginlegum varnarmálum,  

e) afhending vöru eða þjónustu til herafla Breska konungsríkisins sem er staðsettur á eynni 

Kýpur samkvæmt stofnsamningi um Lýðveldið Kýpur frá 16. ágúst 1960, sem er til notkun 

heraflans eða borgaralegs starfsfólks sem fylgir honum eða til að birgja upp matsali þeirra 

eða mötuneyti. Þar til sameiginlegar skattareglur eru samþykktar eiga undanþágurnar sem 

kveðið er á um í fyrstu undirgrein að vera háðar takmörkunum sem gistiaðildarríkið mælir 

fyrir um.  

Í 2. mgr. 151. gr. EBT segir að í þeim tilvikum þegar vörur eru hvorki sendar né fluttar úr því 

aðildarríki sem afhendingin fer fram í, má samt sem áður veita undanþágu með endurgreiðslu 

virðisaukaskatts.  

Þá segir í 152. gr. að afhending gulls til Seðlabanka skuli vera undanþegið. Má hér einnig 

benda á k-lið 143. gr. um að innflutningur á gulli er einnig undanþeginn virðisaukaskatti. 

                                                                                                                                                                                          

fiskveiða, sem er hluti af eða notaður um borð í þeim, sbr. c-lið 148. gr. en þó með þeim takmörkunum sem 

koma fram í d-lið sömu greinar.  
72 Sbr. einnig ákvæðum f og g-lið sömu greinar.  
73 Þó innan marka og samkvæmt skilyrðum sem kveðið er á um í alþjóðlegum sáttmálum sem koma stofnunum á 

fót eða samkvæmt samningi um höfuðstöðvar, sbr. síðari málslið þessarar greinar.  
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6.10 Undanþágur fyrir afhendingu þjónustu við milliliði 

Ákvæði 9. kafla taka til undanþága fyrir þjónustu sem veitt er af milliliðum (e. exemtions for 

the supply of services by intermediaries). Milliliðir skv. 153. gr. EBT eru þeir sem koma fram 

í nafni og fyrir hönd annars aðila, þegar þeir taka þátt í viðskiptum sem getið er á um 6., 7. og 

8. kafla eða í viðskiptum sem framkvæmd eru utan bandalagsins. Þessi undanþága gildir þó 

ekki um ferðaskrifstofur sem veita þjónustu sem fer fram í öðrum aðildarríkjum í nafni og 

fyrir hönd ferðamanna.  

6.11 Undanþágur viðskipta í tengslum við alþjóðastarfsemi 

Ákvæði 10. og síðasta kafla EBT fjallar um undanþágur sem skal veita í tengslum við ýmis 

viðskipti sem eru í tengslum við alþjóðastarfsemi (e. exemtions for transactions relating ti 

international trade). Þessum kafla er skipt upp í 3 þætti (e. section).  

Fyrsti þáttur fjallar um tollvörugeymslur, birgðageymslur aðrar en tollvörugeymslur, og 

svipaða tillögun (e. Customs warehouses, warehouses other than customs warehouses and 

similar arrangements). Samkvæmt 154. gr. EBT skulu þær merkja staði sem skilgreindar eru 

sem skattabirgðageymslur (e. tax warehouses) samkvæmt b-lið. 4. gr. tilskipunar 92/12/EBE, 

ef um er að ræða vörur sem bera vörugjöld og staði sem eru skilgreindir sem slíkir af aðildar-

ríkjum ef um er að ræða vörur sem ekki bera vörugjöld.  

Samkvæmt ákvæðum 155. gr. er aðildarríkjum er heimilt í samráði við virðisauka-

skattsnefndina (e. VAT committy) að grípa til sérstakra ráðstafana sem miða að undanþágu 

allra eða einhverra þeirra viðskipta sem um getur í þessum þætti, að því tilskildu að þær 

ráðstafanir miði ekki að endanlegri notkun eða neyslu og að upphæði virðisaukaskattsins sem 

gjaldfellur við stöðvun fyrirkomulags eða aðstæðna sem um getur í þessum þætti, samsvari 

skattafjárhæð sem hefði gjaldfallið hefðu hver þessara viðskipta verið skattlögð innan yfirráða-

svæðis þeirra. 

 

Samkvæmt 1. mgr. 156. gr. segir að aðildarríkin megi veita undanþágu vegna eftirfarandi við-

skipta:
74

  

a) afhendingar vöru sem fyrirhugað er að framvísa í tolli og, eftir atvikum, setja í tímabundna 

geymslu,  

b) afhendingar vöru sem fyrirhugað er að setja á frísvæði eða í tollfrjálsa vörugeymslu,  

                                                            
74 Samkvæmt 2. mgr. þessar greinar eiga staðirnir sem hér er vísað til að vera þeir sem skilgreindir eru sem slíkir 

í gildandi tollákvæðum bandalagsins. 
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c) afhendingar vöru sem fyrirhugað er að heimfæra undir tollvörugeymslufyrirkomulag eða í 

fyrirkomulag innri aðvinnslu,  

d) afhendingar vöru sem fyrirhugað er að hleypa inn í landhelgi til að fella inn í borunar- eða 

framleiðslupalla, í þeim tilgangi að byggja, gera við, viðhalda, breyta eða innrétta slíka palla, 

eða til að tengja slíka borunar- eða framleiðslupalla við meginlandið,  

e) afhendingar vöru sem fyrirhugað er að hleypa inn í landhelgi til að færa eldsneyti og vistir um 

borð í borunar- eða framleiðslupalla.  

 

Samkvæmt 157. gr. EBT mega aðildarríkin einnig veita undanþágur: 

a) vegna innflutnings á vörum sem færa á undir birgðageymslufyrirkomulag (e. warehousing ar-

rangements) annað en tollbirgðageymslu (e. customs warehousing), sbr. a-lið 157. gr. EBT. 

b) afhending vara sem fyrirhugað er að heimfæra undir birgðageymslufyrirkomulag, annað en 

tollbirgðageymslu, innan yfirráðasvæðis þeirra.  

Þær skorður eru settar í 2. mgr. sömu greinar sem segir að óheimilt sé að kveða á um birgða-

geymslufyrirkomulag, annað en tollbirgðageymslu, fyrir vörur sem bera ekki vörugjöld þegar 

afhenda á þessar vörur á smásölustigi. Í 1. mgr. 158. gr. segir að þrátt fyrir ákvæði  

2. mgr. 157. gr. mega aðildarríki kveða á um annað birgðageymslufyrirkomulag í eftirfarandi 

tilvikum:  

a) þegar vörur eru ætlaðar fyrir skattfrjálsar verslanir75, í þeim tilgangi að afhenda vörur sem 

verða bornar í persónulegum farangri ferðamanna sem fara í flug- eða sjóferðir til þriðju yfir-

ráðasvæða eða þriðju landa, ef þessi afhending er undanþegin skv. b-lið 1. mgr. 146. gr.,  

b) þegar vörurnar eru ætlaðar skattskyldum aðilum, að því er varðar afhendingar til ferðamanna 

um borð í loftförum eða skipum á meðan flug- eða sjóferð stendur ef komustaðurinn er utan 

Bandalagsins,  

c) þegar vörurnar eru ætlaðar skattskyldum aðilum, að því er varðar afhendingar sem eru 

undanþegnar virðisaukaskatti skv. 151. gr. 2. Þegar aðildarríki nýta undanþáguvalkostinn sem 

kveðið er á um í a-lið 1. mgr. skulu þau grípa til nauðsynlegra ráðstafana til að tryggja rétta 

og auðskiljanlega notkun þessarar undanþágu og til að hindra svik, hagræðingu eða mis-

notkun.  

Í 2. þætti er fjallað um viðskipti sem eru undanþegin með útflutning í huga og innan ramma 

viðskipta á milli aðildarríkjanna (e. transactions exempted with a view to export and in the 

framework of trade between the Member States). Samkvæmt ákvæðum 164. gr. EBT geta 

aðildarríki í samráði við virðisaukaskattsnefndina, undanþegið viðskipti sem framkvæmd eru 

af, eða ætluð, skattskyldum aðila að fjárhæð sem er jöfn virði útflutnings framkvæmdum af 

þeim aðila á undanförnum 12 mánuðum:  

a) öflun skattskylds aðila á vörum innan Bandalagsins og innflutning og afhendingu vara til 

skattskylds aðila, í því skyni að flytja þær út úr Bandalaginu eins og þær eru eða að aflokinni 

vinnslu,76  

b) veitingu þjónustu sem er tengd útflutningsþjónustu skattskylds aðila.  

                                                            
75 Skv. 3. mgr. 158. gr. er skattfrjáls verslun skilgreind sem starfsstöð sem staðsett er á flugvelli eða höfn og 

uppfyllir skilyrði sem lögbær, opinber yfirvöld kveða á um.  
76 Sbr. þó 2. mgr. 164. gr.  
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Samkvæmt 2. mgr. sömu greinar segir að þegar aðildarríki nýta undanþáguvalkostinn skv. 1. 

mgr. skulu þau, að höfðu samráði við virðisaukaskattsnefndina, einnig nýta þá undanþágu 

vegna viðskipta sem tengjast afhendingum framkvæmdum af skattskylda aðilanum, í sam-

ræmi við skilyrði, tilgreind í 138. gr., að fjárhæð sem jafngildir virði afhendinga fram-

kvæmdum af þeim aðila, í samræmi við sömu skilyrði á undanfarandi 12 mánuðum. 

 

Samkvæmt 165. gr. EBT geta aðildarríki ákveðið sameiginlega hámarksfjárhæð fyrir viðskipti 

sem eru undanþegin virðisaukaskatti skv. 164. gr. 
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7 Samanburður tilskipunarinnar við undanþáguákvæði virðisauka-

skattslaga 

Hér að ofan hef ég fjallað nokkuð ítarlega um undanþáguákvæði samkvæmt 9. bálk Evróputil-

skipunarinnar. Ljóst er að hún er verulega íburðarmikil ásamt því að skilgreiningar hennar eru 

mun ítarlegri en í ákvæðum virðisaukaskattslaga.  

Samkvæmt 1. tölul. 3. mgr. 2. gr. vskl. er þjónusta sjúkrahúsa, fæðingarstofnana, heilsuhæla 

og annarra hliðstæðra stofnana, svo og lækningar, tannlækningar og önnur eiginleg heil-

brigðisþjónusta undanþegin virðisaukaskatti. Í b-lið 132. gr. EBT er að finna sambærilegt 

ákvæði sem tekur til sjúkrahúsaþjónustu og nátengdrar starfsemi. Ennfremur segir að það taki 

til hverskonar lækninga eða greiningar sem veitt er af viðurkenndum stofnunum. Þá er kveðið 

á um það í c-lið, sömu greinar, að hverskonar læknisþjónusta sé undanþegin. Ákvæði um 

tannlækningar er hinsvegar í e-lið, sömu greinar, tekur það til tannlækna og tannfræðinga og 

þjónustu sem þeir veita.  

Félagsleg þjónusta er undanþegin virðisaukaskatti, skv. 2. tölul. 3. mgr. 2. gr. vskl. og tekur 

t.d. til reksturs leikskóla, barnaskóla, skóladagheimila og upptökuheimila og annarrar sam-

bærilegrar þjónustu. Samkvæmt orðalagi h-liðar 1. mgr. 132. gr. EBT tekur ákvæðið til 

stofnana eða annarra aðila, sem lúta opinberum rétti sem vinna í þágu félagslegrar velferðar, á 

vöru og þjónustu sem er nátengd verndun barna og ungmenna. Einnig er áskilið að það 

aðildarríki sem á í hlut viðurkennir að starfsemi af þessu tagi hafi svipuð markmið. Þá segir í 

i-lið sömu greinar, að útvegun menntunnar til barna eða ungmenna, skóla- eða háskóla-

menntunnar, starfsþjálfunar eða endurmenntunar og annarra sambærilegra stofnana sem hafa 

svipuð markmið á nátengdri vöru eða þjónustu.  

Orðalag samkvæmt i- og g-lið EBT er ítarlegra en orðalag ákvæðis 2. tölul. 3. mgr. 2. gr. 

vskl., en þar er vísað m.a. til „annarra sambærilegra stofnana“ og „stofnana sem vinna í þágu 

félagslegrar velferðar.“ Þrátt fyrir mismunandi orðalag má ætla að tilgangurinn sé sá sami og í 

virðisaukaskattslögum þ.e. að undanþiggja þjónustu sem varðar uppeldi og menntun barna og 

annarskonar menntunar. Hér þarf að skoða sérstaklega orðalag i-liðar 1. mgr. 132. gr. EBT 

sem segir að aðildarríki þarf að viðurkenna þá starfsemi sem fella á undir þessa grein.  



42 

Í fyrrihluta 3. tölul. 3. mgr. 2. gr. vskl. er að finna ákvæði um undanþágur vegna reksturs 

skóla og menntastofnana, eins og kom fram hér að ofan, er það sambærilegt og ákvæði i-liðar 

132. gr. Þó samkvæmt ákvæðum j-liðar, sömu greinar, segir að undanþágur taki einnig til 

einkakennslu sem fengin er hjá kennara, falli það undir menntun á skóla- eða háskólastigi.  

Seinnihluti 3. tölul. 3. mgr. 2. gr. vskl. segir þó að ákvæðið taki einnig til ökukennslu, flug-

kennslu og danskennslu. Ekki er að finna sambærilegt ákvæði í EBT. Það þarfnast nánari 

skoðunar, í hverju tilfelli fyrir sig, einkum með tilliti til þess hvort hægt sé að fella kennslu af 

þessu tagi undir undanþegna starfsemi.
77

  

Samkvæmt fyrrihluta 4. tölul. 3. mgr. 2. gr. vskl. tekur ákvæðið til ýmiskonar starfsemi t.d. 

bóka-, lista- og náttúrugripasafna og annarrar hliðstæðrar menningarstarfsemi. Samkvæmt n-

lið 132. gr. EBT er heimilt að setja undanþágur á menningarstofnar, sem aðildarríki viður-

kennir, á tiltekna menningartengdrar þjónustu.  

Í síðari hluta 4. tölul. 3. mgr. 2. gr. vskl segir að aðgangseyrir að tónleikum, listdans-

sýningum, leiksýningum og leikhúsum, skuli vera undanþegið virðisaukaskatti, enda tengist 

þær ekki á öðru samkomuhaldi eða veitingastarfsemi. Það þarf að skoða sérstaklega hvort 

hægt sé að undanþiggja þessa starfsemi af þessu tagi en skv. n-lið 132. gr. EBT félli þessháttar  

starfsemi almennt utan undanþága. Þó samkvæmt 98. gr. EBT er aðildarríkjum heimilt, í  

tilteknum tilvikum, að miða við lægra skattþrep sem skal þó aldrei vera lægri en 5% sbr. 99. 

gr. EBT. Í 6 lið 3. viðauka við EBT, er fjallað um þá starfsemi sem heimilt er að færa í lægra 

þrep virðisaukaskatts. Þar segir að það taki til: afhendingar bóka, einnig lána bókasafna,  

kynningarrita, bæklinga og sambærilegs prentefni s.s. dagblöð og tímarit önnur efni en þau 

sem að öllu eða mestu leyti snúast um auglýsingar. Þá segir í 7.-lið 3. viðauka við EBT að 

heimilt sé að færa aðgang að sýningum, leikhúsum, sirkus, mörkuðum, söfnum, tónleikum, 

dýragörðum, kvikmyndahúsum, sýningum og sambærilegum viðburðum í lægra þrep  

virðisaukaskatts.  

Íþróttastarfsemi telst til undanþegnar starfsemi, skv. 5. tölul. 3. mgr. 2. gr. vskl., tekur þessi 

liður einnig til leigu á aðstöðu til íþróttastarfsemi, aðgangseyris að sundstöðum, skíðalyftum, 

íþróttamótum, íþróttasýningum og heilsuræktarstofum. Samkvæmt m-lið 132. gr. EBT er 

heimilt að veita undanþágu til stofnana sem ekki eru reknar í hagnaðarskyni, á tiltekinni 

þjónustu tengda íþróttum eða leikfimi, til einstaklinga sem taka þátt í íþróttum eða leikfimi. 

                                                            
77 Þetta þyrfti að skoða sérstaklega í samhengi við hvort kennslan í hverju tilviki væri á skóla eða háskólastigi 

skv. j-lið 132. gr. EBT. 
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Hér er sérstakt skilyrði um að „stofnanir séu ekki reknar í hagnaðarskyni.“  

Þetta ákvæði þarf að skoða sérstaklega í samhengi við 13- og 14-lið 3. viðauka við EBT sem 

heimilar að aðildarríki færi aðgang að íþróttaviðburðum eða íþróttamannvirkjum í lægra þrep 

virðisaukaskatts. 

Samkvæmt 6. tölul. 3. mgr. 2. gr. vskl. eru fólksflutningar undanþegnir virðisaukaskatti. 

Einnig flutningur á ökutækjum með ferjum, sem eru í beinum tengslum við fólksflutninga. 

Ekki er að finna ákvæði um að fólksflutningar séu undanþegnir virðisaukaskatti í ákvæðum 

EBT þó er að finna ákvæði í 5-lið 3. viðauka við EBT sem segir að heimilt sé að setja 

farþegaflutninga og meðfylgjandi farangur í lægra þrep virðisaukaskatts. 

Í 7. tölul. 3. mgr. 2. gr. vskl. segir að póstþjónusta
78

 sé undanþegin. Tekur þetta einnig til 

viðtöku og dreifingar á árituðum bréfapóstsendingum, þ.m.t. póstkort, blöð og tímarita. Sam-

kvæmt a-lið 1. mgr. 132. gr. EBT er þjónusta sem opinber póstþjónusta veitir undanþegin 

virðisaukaskatti.  

Fasteignaleiga og útleiga bifreiðastæða er undanþegin virðisaukaskatti, skv. 8. tölul. 3. mgr. 2. 

gr. vskl. með þeim undantekningum að þegar hótel- og gistiherbergi og tjaldstæði og önnur 

gistiþjónusta er leigð út til skemmri tíma en eins mánaðar er um að ræða virðisauka-

skattskylda starfsemi. Fellur það því utan virðisaukaskattskyldu þegar um er að ræða lengri 

tíma.
79

 Samkvæmt l-lið 1. mgr. 135. gr. EBT er leiga eða útleiga fasteigna undanþegin virðis-

aukaskatti. Þó með þeim undantekningum sem koma fram í 2. mgr. sömu greinar, sem segir 

að útleiga landareigna, tjaldsvæða, gisting í sumarbúðum, hótelgisting og aðstaða til að leggja 

farartækjum skuli ekki falla undir undanþágu virðisaukaskatts.  

Vátryggingarstarfsemi telst vera undanþegin skv. 9. tölul. 3. mgr. 2. gr. í ákvæðum a-liðar  

1. mgr. 135. gr. EBT segir að tryggingastarfsemi sé einnig undanþegin virðisaukaskatti. Þetta 

ákvæði er þó mun ítarlegra en ákvæði virðisaukaskattslaga. Það tekur einnig til endur-

tryggingaviðskipta og tengdrar þjónustu, sem framkvæmd er af tryggingamiðlurum og öðrum 

umboðsmönnum vátrygginga.  

Samkvæmt 10. tölul. 3. mgr. 2. gr. vskl. er þjónusta banka, sparisjóða og annarra lánastofnana 

svo og verðbréfamiðlun undanþegin virðisaukaskatti. Ákvæði c-liðar 135. gr. EBT er ekki 

jafn almenns eðlis og ákvæði virðisaukaskattslaga á þessu sviði. Þar er tiltekið sérstaklega 

                                                            
78 Sem íslenska ríkið hefur einkarétt á samkvæmt lögum nr. 19/2002 um póstþjónustu, 
79 Þetta ákvæði tekur einnig til sölu á aðstöðu fyrir veitingar og samkomur sem leigð er til skemmri tíma en eins 

mánaðar. 

http://www.althingi.is/lagas/nuna/2002019.html
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hvaða hluti starfseminnar telst vera undanþegin virðisaukaskatti. Samkvæmt b-lið 1. mgr. 135 

gr. er veiting og miðlun lána ásamt lánastjórnun aðilans sem þau veitir, undanþegið virðis-

aukaskatti. Samkvæmt c-lið, sömu greinar, tekur undanþága þessi einnig til miðlunar eða við-

skipta með lánsábyrgðir eða aðrar tryggingar um ábyrgðir, ásamt stýringu aðila sem veitir lán 

á lánsábyrgðum. Í d-lið, sömu greinar, segir að innlán og tékkareikningar, greiðslur, milli-

færslur, skuldir, ávísanir og önnur viðskiptabréf teljist einnig vera undanþegið, þó að 

undanskilinni innheimtu. Þá er í f-lið, sömu greinar, kveðið á um að viðskipi, þ.m.t. miðlun en 

þó ekki stjórnun eða varsla, með hlutabréf, hlutdeild, hlutdeild í fyrirtækjum eða félögum, 

skuldabréf og önnur verðbréf.
80

 Stjórnun sérstakra fjárfestingarsjóða
81

 er undanþegin virðis-

aukaskatti skv. g-lið 1. mgr. sömu greinar.  

Í 11. tölul. 3. mgr. 2. gr. vskl. er kveðið á um undanþágu fyrir happdrætti og getrauna-

starfsemi. Samkvæmt i-lið 1. mgr. 135. gr. EBT þá skal veðmálastarfsemi, happdrætti og 

önnur fjárhættustarfsemi, sem fellur undir skilyrði og takmarkanir, sem hvert aðildarríki mælir 

fyrir um, vera undanþegið virðisaukaskatti. Ekki er að finna ákvæði um getraunastarfsemi í 

tilskipuninni en skoða þyrfti sérstaklega hvort unnt sé að fella getraunastarfsemi undir „aðra 

fjárhættustarfsemi“ eða hvort skilgreina þurfi hana sérstaklega. 

Samkvæmt ákvæði 12. tölul. 3. mgr. 2. gr. vskl. er starfsemi rithöfunda og tónskálda við 

samningu hugverka og sambærileg liststarfsemi undanþegin virðisaukaskatti. Ekki er að finna 

þessa undanþágu í 9. bálk EBT og því ekki um undanþegna starfsemi að ræða. Hins vegar er 

sambærilegt ákvæði að finna í 9.-lið 3. viðauka við EBT og heimilar það aðildarríkjum að 

færa þjónusta sem veitt er af höfundum, tónskáldum og sviðslistamönnum, eða rétt-

hafagreiðslur til þeirra í lægra hlutfall virðisaukaskatts. 

Þjónusta ferðaskrifstofa er undanþegin skv. 13. tölul. 3. mgr. 2. gr. vskl. Um starfsemi ferða-

skrifstofa samkvæmt ákvæðum EBT gilda um starfsemi af þessu tagi sérstakar reglur sem 

finna má í 306. gr. – 310. gr. en telst að meginefni vera virðisaukaskattskyld starfsemi.  

Í 14. tölul. 3. mgr. 2. gr. vskl. kveður á um undanþágur skuli taka til útfararþjónustu og 

prestsþjónustu hverskonar. Ekki er um að ræða undanþágu á þessháttar starfsemi samkvæmt 

ákvæðum EBT. Þó samkvæmt 16.-lið 3. viðauka við EBT þá er aðildarríkjum heimilt að beita 

lægra virðisaukaskattshlutfalli hvað varðar þjónustu sem veitt er af útfararstjórum og lík-

brennslum og afhendingar á vörum sem tengjast starfseminni.  

                                                            
80 Undanþága skv. þessu ákvæði tekur ekki til skjala sem kveða á um tilkall til vöru, og réttindi eða verðbréf sem 

um getur í 2. mgr. 15. gr. EBT 
81 Eins og aðildarríkin skilgreina þau 
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7.1 Undanþegið skv. EBT en er ekki að finna í virðisaukaskattslögum 

Innleiðing á Evróputilskipun í virðisaukaskatti hefði töluverð áhrif á virðisaukaskattlögin og 

þar með undanþáguákvæði laganna. Mun ég hér fara yfir þau ákvæði 9. bálks EBT sem ekki 

er að finna í virðisaukaskattslögum.  

Samkvæmt ákvæðum d-liðar 132. gr. EBT er afhending líffæra og blóðs úr fólki og brjósta-

mjólkur undanþegin virðisaukaskatti. Ekki er að finna nein slík ákvæði í virðisauka-

skattslögum. 

Samkvæmt ákvæðum f-liðar 132. gr. EBT telst þjónusta sem veitt er af óháðum hópum ein-

staklinga, sem undanþegnir eru virðisaukaskatti eða teljast ekki vera skattskyldir aðilar í 

tengslum í þeim tilgangi að veita meðlimum sínum þá þjónustu sem telst vera nauðsynleg 

fyrir framkvæmd starfseminnar. Krefji þeir meðlimi sína eingöngu um endurgreiðslu á ná-

kvæmlega þeirra hlut í sameiginlegum kostnaði ef undanþága sem þessi er ekki líkleg til að 

raska samkeppni.  

Tiltekin velferðarþjónusta er undanþegin þjónusta, samkvæmt g-lið 132. gr. EBT. Engin slík 

ákvæði er að finna í virðisaukaskattslöggjöfinni utan orðalags 2. tölul. 3. mgr. 2. gr. vskl. sem 

tekur til félagslegrar þjónustu og vísar einnig „annarrar hliðstæðrar þjónustu.“ 

Í ákvæðum k-liðar 132. gr. EBT er útvegun trúarlegra eða heimspekilegra stofnana á starfs-

fólki vegna starfsemi sem getið er um í b-, g-, h- og i-liðar með andlega velferð í huga 

undanþegin starsemi. Einnig skv. l-lið, sömu greinar, sem tekur til stofnana sem ekki eru 

reknar í hagnaðarskyni af t.d. stjórnmálalegum, trúarlegum eða mannúðar- eða borgaralegum 

toga. Ekki er að finna nein ákvæði í virðisaukaskattslögum sem tekur til starfsemi af þessu 

tagi.
82

  

Samkvæmt o-lið EBT fjáröflunarviðburðir stofnana með undanþegna starfsemi, skv. 

ákvæðum, b-, g-, h-, i-, l-, m- og n-liðar, sem eingöngu er ætlað í þeirra þágu á vöru og 

þjónustu sé það ekki líklegt til að raska samkeppni. Í ákvæðum 1.-3. tölul. 5. mgr. 2. gr. vskl. 

er fjallað um góðgerðarstarfsemi sem er undanþegin skattskyldu ef hagnaður rennur að öllu 

leyti til líknarmála. Eftirfarandi starfsemi telst vera góðgerðarstarfsemi: 

                                                            
82 Af vef Ríkisskattstjóra en þar segir að skipulagsbundin félög sem starfa í þágu ófjárhagslegs tilgangs eru nefnd 

almenn félög. Þau eru skipulagsbundin, varanleg samtök tveggja eða fleiri aðila, sem stofnað er til af fúsum og 

frjálsum vilja með einkaréttarlegum löggerningi sem vinna að ófjárhagslegum tilgangi. Sjá: Ríkisskattstjóri. 

(e.d.). Almenn félög-samtök. Vefslóð: https://www.rsk.is/fyrirtaekjaskra/felagasamtok-og-almenn-felog/almenn-

felagasamtok/nr/277 [sótt á vefinn 11.12.2014] 

https://www.rsk.is/fyrirtaekjaskra/felagasamtok-og-almenn-felog/almenn-felagasamtok/nr/277
https://www.rsk.is/fyrirtaekjaskra/felagasamtok-og-almenn-felog/almenn-felagasamtok/nr/277


46 

1. basarsala, merkjasala og önnur hliðstæð sala góðgerðarfélaga, enda vari starfsemin ekki 

lengur en í þrjá daga í hverjum mánuði eða í fimmtán daga sé um árlegan atburð að ræða, 

2. söfnun og sala verðlítilla notaðra muna, enda sé einungis selt til skattskyldra aðila, 

3. sala nytjamarkaða á notuðum munum sem söluaðili hefur fengið afhenta án endurgjalds. 

Samkvæmt q-lið 132. gr. EBT er starfsemi opinberra útvarps- og sjónvarpsstofnana 

undanþegin virðisaukaskatti ef hún er ekki viðskiptalegs eðlis. Í ákvæðum virðisauka-

skattslaga er þessi starfsemi ekki undanþegin heldur eru afnotagjöld útvarpsstöðva í lægra 

skattþrepi, skv. 4. tölul. 2. mgr. 14. gr. vskl.  

Í ákvæðum 135. gr. EBT er að finna ítarlegrar skilgreiningar á viðskiptum sem ber að 

undanþiggja. Má t.d. nefna veitingar og miðlunar lána ásamt lánastjórnun þess sem veitir þau,  

viðskipta með innlán, tékkareikninga, greiðslur, millifærslur, skuldir og ávísanir.  

Í virðisaukaskattslögum flokkast þjónusta, samkvæmt ákvæðum a- til og með g-liðar 135. gr. 

EBT undir almenna þjónustu banka og sparisjóða skv. 10. tölul. 3. mgr. 2. gr. vskl. Gæti því 

orðið nauðsynlegt að skilgreina ítarlega þá þjónustu banka og sparisjóða til samræmis við 

ákvæði EBT.  

Ákvæði skv. j- og k-lið 135. gr. EBT fjallar um undanþágur varðandi afhendingar  

bygginga- og lóða ekki er samsvarandi ákvæði í virðisaukaskattslögum.  

Í 4. kafla EBT sem tekur til viðskipti innan bandalagsins. Þar sem Ísland hefur ekki verið hluti 

af Evrópusambandinu, hefur ekki verið þörf á sambærilegum ákvæðum, því er ekki að finna 

nein slík ákvæði í virðisaukaskattslögunum. Það sama gildir um undanþágur samkvæmt  

5. kafla EBT sem veita skal við innflutning á vörum. Svo og ákvæði 6. kafla sem tekur til 

undanþága á útflutning vara.
83

 Einnig hefur ekki verið þörf í innlendri  

virðisaukaskattslöggjöf á að skilgreina undanþágur sem tengjast millilandaflutningum skv. 7. 

148. gr., 7. kafla EBT. Þá hefur heldur ekki verið þörf á að skilgreina sérstaklega virðisauka-

skattslöggjöf til samræmis við undanþáguákvæði 8., 9. og 10. kafla EBT.  

Má þó nefna að skv. 152. gr. er afhending gulls til Seðlabanka skuli vera undanþegið sem og 

innflutningur skv. k-lið 143. gr. EBT 

                                                            
83 Þó segir í 1. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. að vara sem flutt er frá Íslandi telst ekki til skattskyldrar veltu. 
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8 Niðurstaða 

Hér að ofan hef ég farið ítarlega yfir regluverk 9. bálks Evróputilskipunar nr. 112/2006 og 

borið saman við undanþáguákvæði virðisaukaskattslaga samkvæmt 3. mgr. 2. gr. vskl. Færi 

svo að Ísland yrði aðili að Evrópusambandinu gætti töluverðra breytinga á sviði virðisauka-

skatts hérlendis. Má sem dæmi nefna ákvæði 4. tölul. 3. mgr. 2. gr. vskl. sem kunna að 

þarfnast sérstakrar skoðunar, þegar um er að ræða menningarstofnun eða menningartengda 

þjónusta er um undanþegna starfsemi að ræða, skv. n-lið 132. EBT.  

Einnig kann að vera að sú starfsemi sem nú er undanþegin virðisaukaskatti yrði felld á brott 

eða teldist vera virðisaukaskattskyld starfsemi samkvæmt reglum Evrópusambandsins. Þó 

þarf að hafa í huga að aðildarríkjum er heimilt skv. 98. gr. EBT, að miða við lægra þrep 

virðisaukaskatts í þeim tilvikum sem koma fram í 3. viðauka við EBT. Má t.d. nefna ákvæði 

seinnihluta 4. tölul. 3. mgr. 2. gr. vskl. þannig að aðgangur að t.d. tónleikum og leiksýningum 

yrði ekki lengur undanþegin starfsemi. Einnig þyrfti að skoða sérstaklega hvort sá hluti  

5. tölul. 3. mgr. 2. gr. vskl. sem tekur til aðgangseyris að sundstöðum og skíðalyftum falli 

undir m-lið 132. gr. EBT, með því skilyrði þó að ekki sé um að ræða rekstur, rekinn í 

hagnaðarskyni. Ef svo er væri teldist vera um virðisaukaskattskylda starfsemi að ræða. Svo og 

hvað varðar undanþágur á útfarar- og prestþjónustu, skv. 14. tölul. 3. mgr. 2. gr. vskl., yrði 

þessi starfsemi virðisaukaskattskyld. Í ofangreindum tilvikum er aðildarríkjum er heimilt að 

færa, í lægra þrep virðisaukaskatts.  

Þá kann að vera að undanþága verði alveg felld á brott sem dæmi má nefna fólksflutninga skv. 

6. tölul. 3. mgr. 2. gr. vskl. þá er ekki um að ræða starfsemi sem er undanþegin samkvæmt 

ákvæðum EBT. Teldist þjónusta ferðaskrifstofa, skv. 13. tölul. 3. mgr. 2. gr. vskl. ekki vera 

undanþegin, um þá starfsemi gilda sérreglur skv. 306.- 310. gr. EBT, en að meginefni telst 

hún ekki vera undanþegin starfsemi.  

Áhrifa gætti einnig á útleigu fasteigna, hótel- og gistiherbergja, skv. 8. tölul. 3. mgr. 2. gr. 

vskl., er aðeins um að ræða virðisaukaskattskylda starfsemi þegar um er að ræða leigu til 

skemmri tíma en eins mánaðar. Þetta er ekki raunin samkvæmt l-lið 135. gr. EBT þá telst út-

leiga fasteigna vera undanþegin virðisaukaskatti nema í þeim tilvikum þegar um er að ræða 

útvegun gistiaðstöðu eða í hótelgeiranum eða bifreiðastæðum. Engin tímamörk eru áskilin 
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skv. EBT, líkt og kemur fram í vskl. Því teldist vera um virðisaukaskattskylda starfsemi að 

ræða.  

Þá kann einnig að vera þörf á að skilgreina ýmis ákvæði, betur, til samræmis við ákvæði EBT.  

Sem dæmi má nefna vátryggingastarfsemi skv. 9. tölul. 3. mgr. 2. gr. vskl. telst vera 

undanþegin. Þyrfti t.d. að skýra ákvæðin til samræmis við a-lið 1. mgr. 135. gr. EBT, sem 

tekur jafnt til þjónustu framkvæmda af tryggingamiðlurum sem og umboðsmönnum vá-

trygginga.
84

 Einnig þyrfti að skoða þjónustu banka og sparisjóða sem telst vera undanþegin 

skv. 10. tölul. 3. mgr. 2. gr. vskl. þyrfti að skýra nánar hvaða hluti starfseminnar og þjónus-

tunnar sem bankar og sparisjóðir veita teljist vera undanþegin, til samræmis við ákvæði c-, b-, 

d-, f- og g-liðar 135. gr. EBT.  

Þá þarfnast sérstakrar skoðunar hvort að að hægt sé að fella getraunastarfsemi skv. ákvæðum 

11. tölul. 3. mgr. 2. gr. vskl. undir starfsemi skv. i-lið 135. gr. EBT.  

Þá er um að ræða önnur ákvæði tilskipunarinnar sem einnig væri nauðsynlegt að færa inn í 

innlenda löggjöf. Sum ákvæði hefur ekki verið þörf á að skýra þar sem Ísland hefur ekki verið 

aðili að Evrópusambandinu. Má t.d. nefna hvað varðar viðskipti innan bandalagsins, við út-

flutning, innflutning, í tengslum við alþjóðastarfsemi eða millilandaflutninga.  

Þessar niðurstöður þarf þó að lesa með fyrirvara þar sem venjulega er samið um skattamál 

sérstaklega. Ísland gæti mögulega samið á annan veg t.d. um að tiltekin starfsemi verði áfram 

undanþegin virðisaukaskatti. Sem dæmi má nefna að B-hluti 10. viðauka við EBT fjallar um 

viðskipti sem aðildarríkjum er heimilt að halda áfram að undanþiggja virðisaukaskatti, tekur 

það t.d. til aðgangs að íþróttaviðburðum, þjónustu sem veitt er af höfundum og listamönnum 

og þá þjónustu sem veitt er af útfararstjórum og líkbrennslu.  

 

 

                                                            
84 Í þessu samhengi er vert að benda á Hrd. 106/2008 sem reifaður var á bls. 18-19 í þessari ritgerð. Þar var ekki 

talið að undanþágan í 9. tölul. 3. mgr. 2. gr. vskl. tæki til A sem seldi valkvæða bíltryggingu við leigu á bifreið. 

Hefði A t.d. verið skilgreindur sem umboðsmaður vátrygginga, líkt og kemur fram í a-lið 1. mgr. 135. gr. EBT 

má velta fyrir sér hvort að hann hefði verið undanþegin virðisaukaskatti samkvæmt ákvæðum EBT.  
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Lokaorð 

Þegar undanþáguákvæði laga nr. 50/1988 um virðisaukaskatt eru borin saman við Evróputil-

skipun nr. 112/20096 er ljóst að virðisaukaskattslögin eru heldur rýr í samanburðinum. Liggur 

því fyrir að töluverðra breytinga væri að vænta á lagaumhverfi innanlands, sérstaklega á sviði 

virðisaukaskatts færi svo að Ísland gerðist aðili að Evrópusambandinu.  

Eins fram hefur komið eru ákvæði 132. gr. EBT hvað mest sambærileg við núgildandi 

undanþáguákvæði virðisaukaskattslaga. Má t.d. nefna hvað varðar þjónustu sjúkrahúsa, tann-

lækninga, menntunnar og póstþjónustu. Önnur ákvæði 132. gr. EBT kunna að þarfnast nánari 

skoðunar til að kanna hvort aðlaga þyrfti innlenda löggjöf til samræmis við tilskipunina t.d. 

hvað varðar félagslega þjónustu, menningarþjónustu og getraunastarfsemi. Ljóst er að nokkur 

nýmæli kynnu að koma til, yrði aðild að veruleika, til að mynda vegna afhendingar líffæra og 

blóðs úr fólki og brjóstamjólkur, velferðarþjónustu og útvegun trúarlegra eða heimspekilegra 

stofnana á starfsfólki.  

Ekki hefur verið þörf, hingað til, að skilgreina til samræmis við reglur Evrópusambandsins 

þótt það sé beinlínis nauðsynlegt að hafa slíkar skilgreiningar í reglum aðildarríkjanna. Hér 

þarf að hafa í huga smæð Íslands samanborið við Evrópusamstarfið.  

 

Einnig þarf að hafa í huga að þegar aðild kemur til greina er um að ræða samningsatriði um 

hvern kafla fyrir sig, þ.m.t. skattamál, við hvert land fyrir sig sem hyggst á inngöngu í 

Evrópusambandið.  

 

Þannig að þrátt fyrir að reglur Evrópusambandsins kveði á um að tiltekin starfsemi ætti alla-

jafna að vera undanþegin virðisaukaskatti samkvæmt tilskipun nr. 112/2006 þá hafa verið 

gerðar undantekningar á því til einstakra landa.  
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Viðauki I 

Þann 4. janúar 2001 var beiðni í samræmi við úrskurðinn send EFTA-dómstólnum og 22. fe-

brúar 2002 var dómur kveðinn upp í EFTA-dómstólnum varðandi þetta álitaefni. Þykir ekki 

verða hjá því komist að rekja nokkuð nákvæmlega rökstuðning EFTA-dómstólsins. 

Sem svar við fyrstu og annarri spurningu segir EFTA-dómstóllinn að fyrsta spurningin varði 

bæði 10. og 14. gr. EES-samningsins. Það leiði af dómaframkvæmd dómstóls Evrópu-

bandalaganna að ákvæði samningsins um Evrópubandalagið sem samsvari fyrrgreindum 

ákvæðum EES-samningsins, útiloki hvert annað sbr. mál C-28/96 Fazenda Pública gegn 

Fricarnes. Sama verði að gilda um 10. og 14. gr. EES-samningsins. Gjald sem sé liður í al-

mennri ríkisbundinni gjaldtökutilhögun, lagt á með kerfisbundnum hætti og samkvæmt mál-

efnalegum viðmiðum á vöruflokka án tillits til uppruna þeirra falli undir 14. gr. EES-

samningsins sbr. mál C-90/94 Haahr Petroleum gegn Åbenrå Havn ofl. Af því leiði að hin 

umdeildu ákvæði virðisaukaskattslaga verði að meta á forsendum 14. gr. EES-samningsins en 

þar segi í 1. mgr. að einstökum samningsaðilum sé óheimilt að leggja hvers kyns beinan eða 

óbeinan skatt innanlands á framleiðsluvörur annarra samningsaðila umfram það sem beint eða 

óbeint sé lagt á sams konar innlendar framleiðsluvörur. Þá segi í 2. mgr. að samningsaðila sé 

einnig óheimilt að leggja á framleiðsluvörur annarra samningsaðila innlendan skatt sem sé til 

þess fallinn að vernda óbeint aðrar framleiðsluvörur. 

 Þá sé hinn almenni tilgangur 14. gr. EES-samningsins að tryggja frjálsa vöruflutninga við 

eðlilegar samkeppnisaðstæður milli ríkja á hinu Evrópska efnahagssvæði með því að koma í 

veg fyrir alla vernd sem kynni að stafa af skattlagningu innanlands sem feli í sér mismunun 

gagnvart framleiðsluvörum annarra aðildarríkja og að tryggja að innlend skattlagning hafi 

engin áhrif hvað snerti samkeppni milli innlendrar og innfluttrar framleiðslu sbr. mál C-

166/98 Socridis gegn Receveur Principal des Douanes.  

Í áliti sínu taldi EFTA-dómstóllinn rétt að huga fyrst að því hvort hið umdeilda ákvæði virðis-

aukaskattslaga færi í bága við 2. mgr. 14. gr. EES-samningsins. Í því sambandi taldi dóm-

stóllinn að með hliðsjón af því sem dómstóll Evrópubandalaganna hafi tekið fram í dómi 

sínum í máli 184/85, Framkvæmdastjórnin gegn Ítalíu, er hann fjallaði um hliðstætt ákvæði í 

samningnum um Evrópubandalagið, þá sé hlutverk þess að ná til óbeinnar skattverndar af öllu 

tagi þegar um sé að ræða framleiðsluvörur sem ekki séu sams konar í skilningi 1. mgr 14. gr. 

en séu samt í samkeppni sín á milli, þótt svo sé aðeins að hluta, óbeint eða hugsanlega. 

https://www.fj.is/?sida=lagagrein&utgafa=143a&log=1988050&gr=
https://www.fj.is/?sida=lagagrein&utgafa=143a&log=1988050&gr=
https://www.fj.is/?sida=lagagrein&utgafa=143a&log=1988050&gr=
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Þegar ákveða skuli hvort framleiðsluvörur séu í samkeppni þannig að í bága fari við bann það 

sem kveðið sé á um í 2. mgr. 14.gr. taki dómstóllinn fram að ekki sé umdeilt að margir þeirra 

sem séu læsir á íslensku séu einnig læsir á önnur tungumál. Enn fremur séu til mikilvægir 

flokkar bóka þar sem lesefni sé lítill þáttur í samanburði við annað innihald svo sem myndir 

og þess háttar. Geti slíkar bækur á erlendri tungu jafnvel haft notagildi og verið til gagns fólki 

sem ekki sé læst á þá tungu. Er það því niðurstaða dómstólsins að bækur á íslensku og bækur 

á erlendum tungum séu að minnsta kosti að hluta til í samkeppni. 

Með hliðsjón af þessu verði að taka til athugunar hvort skattareglur á borð við þær sem um sé 

deilt veiti innlendri framleiðsluvöru óbeina vernd í skilningi 2. mgr. 14. gr. EES-samningsins. 

Í hinni umdeildu reglu landslaga sem mæli fyrir um lægra þrep virðisaukaskatts á íslenskar 

bækur sé ekki gerður greinarmunur á bókum framleiddum á Íslandi og bókum framleiddum 

erlendis. Hún gildi jafnt um allar bækur sem ritaðar eða þýddar séu á íslenska tungu, án tillits 

til þess hvar þær hafi verið búnar til eða útgefnar. 

Þá verði að geta þess að almenn stefna efnahagslegrar hnattvæðingar og tækniþróun geri það 

sífellt erfiðara að ákvarða hvort vara sé að öllu leyti innlend. Útgefendur framleiði iðulega 

bækur fyrir mismunandi markaði á mismunandi tungumálum. Það eitt að þýða texta bókar á 

aðra tungu kunni að fela í sér fremur lítilvægt framlag til hinnar endanlegu afurðar. Hinn er-

lendi hluti kunni að verðmæti til að vera jafnmikill eða jafnvel meiri en hinn innlendi hluti. 

Að þessu marki myndu öll verndarárhrif af mismunandi virðisaukaskatti einnig koma til góða 

erlendum útgefendum, framleiðendum og öðrum rétthöfum hins upphaflega efnis. 

Megi af fyrirliggjandi gögnum ráða að flestar bækur á íslensku, sem hinn lægri virðisauka-

skattur sé lagður á, séu framleiddar á Íslandi og bækur á erlendum málum sem hinn hærri og 

almenni virðisaukaskattur sé lagður á séu aðallega innfluttar. 

Miðað við málatilbúnað íslenska ríkisins sé svo að sjá að helsti tilgangur hinnar umdeildu 

virðisaukaskattsreglu sé að stuðla að lægra verði á bókum á íslensku til stuðnings innlendri 

bókaframleiðslu, með því að gera bækur á íslensku auðkeyptari og samkeppnisfærari og bæta 

þannig möguleika markaðarins til að halda uppi bókmenningu á íslensku máli. Þetta þyki 

benda til þess að reglunni sé ætlað að hafa verndaráhrif, og staðfesti að hún samræmist ekki 2. 

mgr. 14. gr. EES-samningsins sbr. mál C-105/91 Framkvæmdastjórnin gegn Grikklandi. 

Er það mat EFTA-dómstólsins að mismunur á virðisaukaskatti sem nemi 10,5% af hundraði 

sé líklegur til að hafa áhrif á samkeppnisstöðu bóka á íslensku gagnvart bókum á öðrum 
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tungum. Líta verði til hinna ýmsu geira sem bókamarkaðurinn skiptist í. Óbein vernd innan 

eins markaðsgeira nægi til að bannið í 2. mgr. 14. gr. EES-samningsins eigi við. 

Er það því niðurstaða EFTA-dómstólsins að mismunandi virðisaukaskattur á bækur gefi til 

kynna að fyrir hendi séu verndaráhrif í skilningi 2. mgr. 14. gr. EES-samningsins, þegar sá 

virðisaukaskattur sem lagður sé á bækur á þjóðtungunni sé lægri en sá sem lagður sé á bækur 

á erlendum tungumálum. Regla í landslögum EES-ríkis sem mæli svo fyrir að virðisauka-

skattur á bækur á tungu þess ríkis sé lægri en á bækur á erlendum tungum sé andstæð 2. mgr. 

14. gr. EES-samningsins. Með hliðsjón af þessari niðurstöðu sé óþarft að taka til athugunar 

hvort sú skattalega meðferð sem hagstæð sé bókum á íslensku brjóti í bága við 1 mgr. 14. gr. 

EES-samningsins.  

Þá sé ekki þörf á að athuga hvort regla í landslögum af því tagi sem um sé deilt í málinu fari 

gegn hinu almenna banni við mismunun á grundvelli ríkisfangs sem kveðið sé á um í 4. gr. 

EES-samningsins þar sem það ákvæði eigi einungis sjálfstætt við aðstöðu þar sem EES-réttur 

gildi en engin ákvæði EES-samningsins banni mismunun sérstaklega sbr. mál E-1/00 Íslands-

banki-FBA sem upp var kveðinn 14. júlí 2000. 

Um þriðju spurningu héraðsdóms kemur fram í svari EFTA-dómstólsins að íslenska ríkið og 

ríkisstjórn Noregs hafi haldið því fram að í EES-rétti sé fyrir hendi grundvöllur fyrir efnislegri 

réttlætingu á mismunandi virðisaukaskattsálagningu Íslendinga á bækur. Tilgangurinn sé að 

efla og vernda íslenska tungu, sem sé óaðskiljanlegur hluti íslenskrar menningararfleifðar og 

veigamikill þáttur í sjálfsmynd Íslendinga, og sé því haldið fram að þetta markmið heimili 

frávik frá 14. gr. samningsins. Kemur fram í áliti EFTA-dómstólsins að hann sé sammála því 

að stuðningur við þjóðtunguna geti verið afar mikilvægt menningarlegt markmið. Hins vegar 

verði dómstóllinn að kanna hvort það markmið geti samkvæmt EES-rétti réttlætt innlenda 

skattreglu sem að öðrum kosti myndi falla undir bannreglu 14. gr. EES-samningsins. 

Telur EFTA-dómstóllinn að þeirri röksemd að vísa til 13. gr. samningsins í þessu sambandi 

verði að hafna. Í EES-rétti gildi strangari reglur um frjálsa vöruflutninga en um innlenda 

skattlagningu. Það leiði af orðalagi 13. gr. samningsins og tilgangi að hún geti aðeins réttlætt 

frávik frá 11. og 12. gr. hans sem fjalli um magntakmarkanir á inn- og útflutningi og 

ráðstafanir sem hafi samsvarandi áhrif. 

Þá hafi verið vísað til þess að 3. mgr. 6. gr. samningsins um Evrópusambandið kunni að vera 

grundvöllur að slíku fráviki þar sem tungumál hafi afgerandi þýðingu við að halda upp 
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þjóðernisvitund í hverju ríki. Ekkert hliðstætt ákvæði sé í EES-samningnum. Þar sem 

samningurinn um Evrópusambandið hafi verið gerður á undan EES-samningnum verði að 

ætla að sá munur sé með vilja gerður. Geti dómstóllinn því ekki byggt úrlausn þessa máls á 

reglu hliðstæðri 3. mgr. 6. gr. samningsins um Evrópusambandið. Í þessu sambandi hafi 

einnig verið vitnað til sameiginlegrar yfirlýsingar um samstarf í menningarmálum, sem fylgi 

lokagerð EES-samningsins. Í henni segi að samningsaðilar geri sér ljóst að tilkoma fjór-

frelsisins muni hafa veruleg áhrif á menningarsviðinu. Samningsaðilar lýsi því yfir þeim 

ásetningi sínum að efla og auka samvinnu sína á sviði menningarmála til að stuðla að auknum 

skilningi milli ólíkra menningarsvæða í Evrópu og varðveita og efla þá menningarlegu 

arfleifð þjóða og svæða sem auðgi evrópska menningu með fjölbreytileik sínum. Telur EFTA-

dómstóllinn ekki að þessi orð geti verið sérstakur grundvöllur fyrir ríkisbundnum frávikum frá 

hinum mikilvægu ákvæðum 14. gr. EES-samningsins. 

Þá kemur fram að nefnt hafi verið að fyrirætlanir þær sem fram komi í hinni sameiginlegu 

yfirlýsingu séu hliðstæðar þeim markmiðum sem kveðið sé á um í 4. mgr. 151. gr. 

samningsins um Evrópubandalagið, og dómstóllinn geti því í þessu máli byggt á reglu 

hliðstæðri því ákvæði samningsins sem fellt hafi verið inn í hann með Amsterdam-

samningnum. Telur EFTA-dómstóllinn það ekki samræmast réttilegri meðferð dómsvalds að 

leitast við að færa út gildissvið EES-samningsins á þeim grundvelli. 

Að þessu virtu verði að svara þriðju spurningunni þannig að ákvæði í landslögum EES-ríkis 

sem mæli svo fyrir að bækur á tungumáli þess beri lægri virðisaukaskatt en bækur á erlendum 

tungumálum, verði ekki réttlætt með vísan til þeirra almannahagsmuna að styrkja stöðu 

þjóðtungunnar. 

Um fjórðu spurninguna segir EFTA-dómstóllinn að almennt taki EES-samningurinn ekki til 

skattkerfa aðildarríkjanna. EES-réttur skerði ekki frelsi aðildarríkis til að koma á skattkerfi 

sem geri greinarmun á framleiðsluvörum á grundvelli málefnalegra viðmiða sbr. mál E-6/98 

Noregur gegn Eftirlitsstofnun EFTA. Á hinn bóginn sé slíkur greinarmunur aðeins samrýman-

legur EES-rétti ef þau markmið sem að með honum sé stefnt, séu sjálf samrýmanleg kröfum 

EES-samningsins og ef viðkomandi reglur séu þannig að þær stýri hjá allri beinni og óbeinni 

mismunun gagnvart framleiðsluvörum sem fluttar séu inn frá öðrum EES-ríkum og hvers 

kyns vernd í þágu innlendrar samkeppnisvöru sbr. mál C-213/96 Outokumpu. Er það því svar 

dómstólsins að vald EES-ríkis til álagningar virðisaukaskatts komi ekki í veg fyrir að EES-

reglum verði beitt. 
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Um fimmtu spurninguna tekur EFTA-dómstóllinn fram að í málum samkvæmt 34. gr. 

samnings EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls sé það ekki hlutverk 

EFTA-dómstólsins að dæma um skýringu ákvæða í landslögum sbr. mál E-1/94 Restamark. 

Minnir dómstóllinn fyrst á álit sitt í máli E-9/97, Erla María Sveinbjörnsdóttir, en þau sjónar-

mið sem legið hafi til grundvallar áliti dómstólsins í því máli eigi einnig við þegar athuguð 

séu álitaefni þessa máls. 

Tekur EFTA-dómstóllinn fram að meginmál EES-samningsins þar á meðal 14. gr. hans hafi 

verið tekin upp i íslensk lög með lögum nr. 2/1993. Samkvæmt 3. gr. íslensku EES-laganna 

skuli skýra lög og reglur að svo miklu leyti sem við eigi til samræmis við EES-samninginn og 

þær reglur sem á honum byggi. Er ríkisstjórnin hafi lagt frumvarp til laganna fyrir Alþingi 

hafi því verið lýst yfir að ákvæði þetta hefði að geyma sérstaka lögskýringarreglu sem myndi 

takmarkast af ákvæðum íslensku stjórnarskrárinnar. 

Sé bókun 35 með EES-samningnum til leiðsagnar um hvernig beri að leysa úr ósamræmi og 

með samþykki hennar hafi EES-ríkin skuldbundið sig til að setja, ef nauðsyn krefur, laga-

ákvæði þess efnis að EES-reglur gildi ef til árekstra komi milli EES-reglna sem settar hafi 

verið í landslög og annarra reglna landslaga og er það skilningur EFTA-dómstólsins að 3. gr. 

EES- laganna hafi verið sett til að uppfylla þá skuldbindingu. 

Komi skýrt fram í inngangi að bókun 35 með EES-samningnum að í samningnum sé ekki 

gerð krafa til þess að aðildarríki framselji löggjafarvald til stofnana EES og að ná verði fram 

einsleitni innan EES með þeirri málsmeðferð sem gildi í hverju landi um sig. Af innganginum 

og af orðalagi bókunar 35 leiði að skuldbindingin sem gengist hafi verið undir með bókuninni 

lúti aðeins að EES-reglum sem hafi verið lögfestar í landsrétti, en eins og þegar hafi verið 

getið hafi meginmál EES-samningsins verið tekið upp í landslög og því komið til fram-

kvæmda í skilningi bókunar 35. 

Geti skuldbinding sú sem gengist sé undir með bókun 35 ekki náð til allra ákvæða meginmáls 

samningsins. Hún varði aðeins þau ákvæði sem þannig séu úr garði gerð að þau geti stofnað 

til réttinda sem einstaklingar og atvinnufyrirtæki geti reist dómkröfur innanlands. Sé um slíkt 

að ræða þegar viðkomandi ákvæði sé óskilyrt og nægilega nákvæmt sbr. Restemark. 

Ákvæði 14. gr. EES-samningsins sé sama efnis og 90. gr. samningsins um Evrópubandalagið. 

Hafi síðarnefnda greinin verið talin óskilyrt og nægilega nákvæm sbr. mál 57/65 Lütticke 

gegn Hauptzollamt Saarlouis. Með hliðsjón af markmiðinu um einsleitni og til að tryggja 

https://www.fj.is/?sida=lagagrein&utgafa=143a&log=1993002&gr=
https://www.fj.is/?sida=lagagrein&utgafa=143a&log=1944033&gr=
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sömu meðferð einstaklinga á öllu Evrópska efnahagssvæðinu verði að telja að 14. gr. EES-

samningsins uppfylli þá kröfu að vera óskilyrt og nægilega nákvæm. Er það því niðurstaða 

EFTA-dómstólsins varðandi þessa spurningu að þegar ákvæði landslaga samrýmast ekki 14. 

gr. EES-samningsins og sú grein hefur verið innleidd í landslög, sé komin upp staða sem 

skuldbinding EFTA-ríkjanna í bókun 35 gildi um, en hún sé reist á þeirri forsendu að EES-

regla sem innleidd hafi verið í landsrétt skuli hafa forgang.  

Í niðurlagi dóms EFTA-dómstólsins segir að svara beri spurningum Héraðsdóms Reykjavíkur 

með eftirfarandi ráðgefandi áliti: 

1. Vald EES-ríkis til að leggja á virðisaukaskatt útilokar ekki beitingu EES-reglna. 

2. Ákvæði í landslögum EES-ríkis, sem kveður á um að bækur á tungumáli þess beri lægri 

virðisaukaskatt en bækur á erlendum málum, samrýmist ekki 14. gr. EES-samningsins. 

3. Slíkt ákvæði í landslögum verður ekki réttlætt með tilvísun til þeirra almannahagsmuna að 

bæta stöðu þjóðtungunnar. 

4. Þegar ákvæði landslaga samrýmist ekki 14. gr. EES-samningsins og sú grein hefur verið 

innleidd í landslög, er upp komin sú staða sem skuldbinding EFTA-ríkjanna samkvæmt bókun 

35 við EES-samninginn gildir um, en hún er reist á þeirri forsendu, að EES-regla, sem inn-

leidd hefur verið í landslög, skuli hafa forgang. 
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Viðauki 2 

Setja hérna tilskipunina hún er líklega um 10. bls. M.v. PDF útgáfuna.  
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