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Ágrip 

Meðferð opinberra aðila í virðisaukaskattsrétti er nokkuð flókin og ýmsum 

vandkvæðum bundin. Sérstök staða þeirra innan hefðbundinna virðisaukaskattskerfa, 

þar sem þeir eru ýmist undanþegnir eða skattskyldir eftir því hvaða þjónustu eða vöru 

þeir eru að selja og hvort þeir geri það í samkeppni við atvinnufyrirtæki, getur í 

vissum tilvikum leitt til umtalsverðra samkeppnisraskana, hás flækjustigs og mikils 

hlýðnikostnaðar. Við rannsókn á meðferð opinberra aðila innan íslenska- og evrópska 

virðisaukaskattskerfisins kemur í ljós að þó að kerfin séu skyld að vissu leyti, þá er 

talsverður munur á þeim hvað meðferð opinberra aðila varðar. Íslenska kerfið virðist 

vera skilvirkara og ná að mestu leyti fram markmiðum sínum um hlutleysi gagnvart 

samkeppni á meðan það evrópska er flókið og þungt í vöfum. Ástæður fyrir þessu 

geta verið nokkrar, aðallega þær að annars vegar er erfitt að breyta skattalöggjöf 

Evrópusambandsins þar sem það krefst einróma samþykkis allra aðildarríkjanna, og 

hins vegar að kerfið er langt frá því að vera að fullu samræmt. Meira ber því á 

neikvæðum áhrifum meðferðar opinberra aðila í evrópska kerfinu en því íslenska, sem 

í raun þarf engra úrbóta við. Hin síðari ár hafa þau lönd sem tekið hafa upp 

virðisaukaskatt farið aðra leið við meðferð opinberra aðila og skattlagt þá að fullu. Sú 

leið hefur verið lögð til sem hugsanleg lausn á þeim vandamálum sem meðferð þeirra 

skapar í evrópska kerfinu og væri vert að kanna möguleikann á þeirri leið.   
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1. Inngangur 
Opinberir aðilar eru stór hluti af atvinnulífinu og selja ýmis konar vörur og veita ýmis 

konar þjónustu, hvort sem er í hlutverki sínu sem opinberir aðilar eða á 

samkeppnismarkaði. Opinberir aðilar njóta ákveðinnar sérstöðu innan 

virðisaukaskattkerfisins. Þar eru þeir ýmist meðhöndlaðir sem undanskildir eða 

skattskyldir aðilar eftir því sem við á og veltur meðferð þeirra á því hvaða vöru og 

þjónustu þeir veita og hvort hún er veitt í samkeppni við einkaaðila á markaði. 

Opinberir aðilar eru þannig hluti af þeim frávikum frá almennum eiginleika 

virðisaukaskattkerfisins sem oft eru taldir raska hlutleysi þess. Þetta á við bæði á 

Íslandi og í Evrópusambandinu
 1

, enda eru íslensku lögin að miklu leyti komin af 

þeim dönsku, sem svo aftur á móti voru komin af hinu sameiginlega evrópska 

virðisaukaskattkerfi. Frá árinu 1984, þegar Nýja-Sjáland tók upp virðisaukaskatt sem 

var talsvert frábrugðinn hinu hefðbundna evrópska kerfi að þessu leyti, hafa lönd sem 

tekið hafa upp virðisaukaskatt almennt forðast þessar undanþágur eftir fremsta 

megni.
2
  

Eins og segir hér að ofan er meðferð opinberra aðila í mótstöðu við grunngildi 

virðisaukaskattkerfisins en virðisaukaskatt má skilgreina sem skatt sem er ætlað að 

vera almennur, óbeinn skattur á neyslu sem lagður er á í sama hlutfalli á söluverð á 

vöru og þjónustu í hverju þrepi í framleiðslu- og dreifingarferlinu.
3
 Skattinum er 

þannig ætlað að vera hlutlaus gagnvart framleiðslu, dreifingu og neyslu. Til þess að 

halda hlutleysi sínu gagnvart atvinnulífinu verður hann að vera sá sami óháð 

framleiðsluaðferðum, viðskiptaháttum, atvinnugreinum og fjölda framleiðslu- eða 

viðskiptaþrepa. Sömuleiðis verður hann að vera sá sami óháð vöru til þess að hafa 

ekki áhrif á val neytenda á neysluvörum og þjónustu.
4
 Takmarkið með neysluskatti, 

svo sem virðisaukaskatti, er að ná til allrar einkaneyslu. Einkaneysla í þessum 

skilningi ætti ekki að vera tekin bókstaflega heldur nær hún yfir alla neyslu á 

endanum á virðisaukaskattskeðjunni, það er að segja sölu á vöru eða þjónustu til þess 

                                                 

 

1 Hér eftir ESB. 
2 De La Feria (Ritstj.) (2013). VAT Exemptions. Bls. 10. 
3Henkow (2013). The VAT/GST treatment of public bodies. Bls. 6. 
4 Frumvarp til laga um virðisaukaskatt, þskj. 781, 431. mál. Vefrútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/110/s/pdf/0781.pdf [sótt á vefinn 25.2.2015].  

http://www.althingi.is/altext/110/s/pdf/0781.pdf
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aðila sem neytir vörunnar eða nýtir þjónustuna. Eru þar með taldar stofnanir og 

opinberir aðilar og í raun allir þeir sem ekki teljast framleiðendur.
5

 Almennur 

eiginleiki virðisaukaskatts þýðir því að hann nær ekki aðeins yfir sölu á vörum heldur 

einnig þjónustu þar sem þjónusta getur í mörgum tilfellum komið í stað vöru, til 

dæmis með því að aðili kjósi fremur að kaupa viðgerð á bíl en að kaupa varahluti. Not 

á þjónustu telst þannig einnig til neyslu. Þeir aðilar sem selja vöru og þjónustu 

innheimta virðisaukaskatt af sölunni og skila til ríkissjóðs og teljast þannig 

skattskyldir aðilar. Þegar talað er um skattskyldu aðila í virðisaukaskattkerfinu er 

aftur á móti í raun um ákveðna þversögn að ræða. Skattskyldir aðilar eru vissulega 

skyldugir til að innheimta virðisaukaskatt af sölu vöru og þjónustu en eins og komið 

var inn á hér að framan er skatturinn hlutlaus hvað þá snertir þar sem þeir geta dregið 

frá innskatt af aðföngum sem keypt eru til framleiðslunnar. Skattbyrðin sjálf hvílir því 

ekki á þeim heldur hinum endanlega neytanda vörunnar eða þjónustunnar.
6
 

Þrátt fyrir almennan eiginleika skattsins eru þó frávik frá honum í flestum, ef ekki 

öllum, virðisaukaskattkerfum. Þessi frávik eru ýmist í formi undanþága, 

undanskilinna aðila eða núllskatts.
7

 Þessar þrjár tegundir af frávikum eiga það 

sameiginlegt að vörur og þjónusta sem undir þau heyra bera ekki útskatt. 

Undanþegnar vörur og þjónusta, sem og undanskildir aðilar, hafa sömuleiðis ekki rétt 

til að draga innskatt frá inheimtum útskatti. Núllskattur er frábrugðinn að þessu leyti 

en ekki þykir ástæða til þess að fara nánar í það hér eins og komið verður inn á í 

kaflanum um afmarkanir ritgerðarinnar hér að neðan. Þegar talað er um undanþágur 

frá virðisaukaskatti þá er átt við ákveðnar vörur eða þjónustu sem eru undanþegnar 

þegar þær eru seldar af aðilum sem að öðru leyti eru skattskyldir. Þegar talað er um 

undanskilda aðila er átt við sölu eða veitingu
8
 á vöru eða þjónusta af hendi aðila sem 

er utan virðisaukaskattkerfisins, það er að segja ekki skattskyldur. Bæði frávik hafa 

sömu áhrif, ekki er innheimtur útskattur af sölunni eða veitingunni og innskattur er 

ekki frádráttarbær. Ekki hefur verið mikið skrifað um undanþágur frá virðisaukaskatti 

eða virðisaukaskatt almennt út frá fræðilegu sjónarmiði á Íslandi en mikið hefur verið 

                                                 

 

5 Terra (2015). A guide to the European VAT directives. Bls. 240. 
6 Terra (2015). A guide to the European VAT directives. Bls. 267. 
7 De La Feria (2009). The EU VAT system and the internal market. Bls. 154. 
8 Ekki er rétt að tala einungis um sölu í þessu sambandi, aftur á móti virðist enska orðið „supply“ ekki eiga sér 

fullnægjandi hliðstæðu í íslensku máli og því verður notast við orðið veiting eða að veita vöru og þjónustu. 
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ritað um þetta efni út frá evrópska kerfinu og hafa undanþágur oft verið þyrnir í 

augum fræðimanna þar sem þær raska almennt þeim grunngildum 

virðisaukaskattkerfisins að skatturinn sé almennur og hlutlaus. 

Mismunandi ástæður liggja að baki hinna ýmissu undanþága og undanskildu aðila. 

Ástæðurnar geta til dæmis verið félagslegs eðlis. Sem dæmi um það má nefna að þrátt 

fyrir ætlað hlutleysi virðisaukaskatts hefur því verið haldið fram að virðisaukaskattur 

sé stiglækkandi skattur (e. regressive tax) jafnvel þó að skatthlutfallið sé það sama á 

hverju stigi í gegnum allt framleiðsluferlið. Það sem átt er við með því er að þeim 

mun lægri tekjur sem fólk hefur, þeim mun hærra hlutfall af tekjum sínum notar það 

til neyslu, en virðisaukaskattur er jú neysluskattur. Þannig greiðir lágtekjufólk hærra 

hlutfall af tekjum sínum í virðisaukaskatt en hátekjufólk.  

Ein leið til að vinna gegn þessum áhrifum er að gera ákveðnar vörur og þjónustu 

undanþegnar virðisaukaskatti. Vörur og þjónusta geta einnig verið undanþegin 

virðisaukaskatti af öðrum ástæðum, svo sem til einföldunar á kerfinu. Ákveðnir aðilar 

geta sömuleiðis verið undanskildir virðisaukaskatti. Sem dæmi má nefna opinbera 

aðila sem eru undanskildir ýmist af pólitískum ástæðum, vegna þess að það að skatta 

þá myndi flækja kerfið um of eða vegna þess að þær vörur og sú þjónusta sem þeir 

veita flokkast undir svokölluð hollgæði (e. merit goods)
9
 og er þess eðlis að æskilegt 

þykir að almenningur nýti sér þær sem mest.  

1.1 Efni  

Meðferð opinberra aðila í evrópska virðisaukaskattkerfinu hefur verið til skoðunar hjá 

Framkvæmdastjórn ESB allt frá árinu 2000 og hefur Framkvæmdastjórnin gefið út 

nokkrar ákvarðanir auk svokallaðrar og grænbókar (e. green paper) auk þess að fá 

utanaðkomandi fagaðila til þess að gera úttekt á málinu. Enn hefur þó ekkert haldbært 

komið út úr þessari vinnu.
10

  

                                                 

 

9 Terra (2015). A guide to the European VAT directives. Bls. 265. 
10 Sjá skýrslur framkvæmdastjórnarinnar COM(2000) 348 final, Communication from the Commission to the 

Council and the European Parliament - A strategy to improve the operation of the VAT system within the context 

of the internal market og COM(2003) 614 final, Communication from the Commission to the Council, the 

European Parliament and the European Economic and Social Committee - Review and update of VAT strategy 

priorities. Sjá einnig Henkow (2013). The VAT/GST treatment of public bodies, bls. 4 og De la Feria (2009). 

Intertax, bls. 149. 
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Opinberir aðilar heyra í mörgum tilfellum undir ýmist undanþegna eða undanskilda 

aðila og eins og fram kemur hér að framan geta ástæðurnar fyrir því verið margþættar. 

Þetta er raunin bæði í ESB og á Íslandi. Þessari framkvæmd geta fylgt ákveðin 

vandamál, undanþágur frá almennum eiginleika kerfisins raskar hlutleysi þess sem 

getur haft neikvæð áhrif á samkeppni á fleiri vegu en einn. Má þar helst nefna að 

virðisaukaskattur getur safnast upp þar sem undanskilinn aðili rýfur innskatts- og 

útskattskeðjuna, auk þess að líklegra er að undanskildir aðilar þjónusti sig sjálfir með 

verkefni sem að öðrum kosti væru seld út ef þeir geta ekki dregið frá innskatt af 

þjónustunni.  

Á þessu eru þó undantekningar. Lönd sem hafa tekið upp virðisaukaskatt á síðustu 

þremur áratugum hafa ekki farið að fordæmi hins hefðbundna evrópska 

virðisaukaskattkerfis, sem dæmi má þar nefna Nýja-Sjáland, þar sem opinberir aðilar 

eru að fullu skattskyldir. Nýja-Sjáland var fyrst til að innleiða slíkt 

virðisaukaskattkerfi og hafa þau lönd sem tekið hafa upp virðisaukaskatt eftir 

innleiðingu hans í Nýja-Sjálandi yfirleitt fylgt því fordæmi. Nýsjálenska kerfið og þau 

sem hafa fylgt á eftir hafa verið kölluð nútíma virðisaukaskattkerfi (e. modern value 

added tax) og er jafnan talað um slík kerfi sem fyrirmyndarframkvæmd 

virðisaukaskatts (e. best practice).
11

 

Eins og fram hefur komið heyra opinberir aðilar á Íslandi til undanskilinna aðila. 

Íslenska kerfið er þó frábrugðið því evrópska að því leyti að hér þurfa þeir að borga 

virðisaukaskatt af eigin notum og eiga rétt á endurgreiðslu innskatts af ákveðinni 

þjónustu, jafnvel þó hann sé ekki frádráttarbær eftir hinum hefðbundnu leiðum 

virðisaukaskattkerfisins. Að þessu leyti má segja að hið íslenska kerfi sé að vissu leyti 

nær nútíma virðisaukaskattkerfinu en það evrópska.  

Höfundur sótti fyrirlestur um þetta efni, samanburð á evrópska kerfinu og því 

nýsjálenska, með aðaláherslu á meðferð opinberra aðila, við nám í alþjóðlegum 

skattarétti við Háskólann í Lundi og vaknaði þar áhugi á efninu sem varð síðan 

kveikjan að þessari ritgerð. Upphaflega var ætlunin að bera saman evrópska, íslenska 

og nýsjálenska kerfið en við undirbúningsvinnu kom þó fljótt í ljós að ekki væri 

                                                 

 

11 De La Feria (Ritstj.) (2013). VAT Exemptions. Bls. 10. 



 

5 

 

hlaupið að því að gera því nýsjálenska almennileg skil sökum skorts á greiðu aðgengi 

að nýsjálenskum frumheimildum, dómum og réttarframkvæmd. Niðurstaðan varð því 

sú að greina og gera samanburð á evrópska kerfinu og því íslenska en eins og kemur 

fram hér að framan er ákveðinn munur á kerfunum þegar kemur að meðferð opinberra 

aðila. Nýsjálenska kerfið verður því ekki í aðalhlutverki en þó verður litið til þess þar 

sem við á. Fræðimenn eins og Michael Aujean hafa lagt til breytingar á evrópska 

kerfinu hvað varðar meðferð opinberra aðila og svipar breytingatillögunum til þess 

kerfis sem er við lýði á Nýja-Sjálandi.
12

 Auk þess sem skýrsla um meðferð opinberra 

aðila í evrópska virðisaukaskattskerfinu sem Copenhagen Economics vann fyrir 

Framkvæmdastjórn ESB komst að miklu leyti að sömu niðurstöðu.
13

 Verður Nýja-

Sjáland því notað sem dæmi um annars konar leiðir sem hægt er að fara ef ástæða 

þykir til að breyta og bæta núverandi kerfi í ESB og á Íslandi og til samanburðar við 

hin hefðbundnari kerfi sem eru við lýði í ESB og á Íslandi.  

1.2 Tilgangur 

Markmið höfundar með þessari ritgerð er að skoða og gera vel grein fyrir þeim 

reglum sem gilda um meðferð opinberra aðila í virðisaukaskattsrétti og ef til vill gera 

grein fyrir öðrum mögulegum lausnum. Reglur um meðferð opinberra aðila eru 

nokkuð flóknar og hafa oftsinnis komið fyrir Evrópudómstólinn til túlkunar. Minna 

hefur verið um að reglur um opinbera aðila komi til kasta dómstóla hérlendis en 

þónokkuð er um ákvarðandi bréf ríkisskattstjóra og úrskurði yfirskattanefndar um 

efnið. Talsvert hefur verið ritað um reglur um meðferð opinberra aðila í Evrópurétti af 

sérfræðingum á því sviði en aftur á móti hefur lítið verið ritað um þessar reglur, og 

raunar virðisaukaskatt almennt, á fræðilegum grundvelli á Íslandi. Leiða má líkur að 

því að orsakatengsl séu á milli þess að lítið hefur verið um dómsmál af þessum toga 

hérlendis og þess hversu lítið hefur verið ritað um efnið. Á það sama líklega við þegar 

litið er til þess hversu títt þetta viðfangsefni hefur komið fyrir Evrópudómstólinn og 

hversu mikið hefur verið ritað um viðfangsefnið af fræðimönnum í Evrópu. 

Hugsanlega má leiða líkur að því að þetta sé til komið af því að íslensku lögin séu 

skýrari og jafnvel á einhvern hátt skilvirkari en Evróputilskipunin en þó er ekkert 

hægt að fullyrða um það án þess að greina þau og gera samanburð þar á. 

                                                 

 

12 Aujean o.fl. (1999). VAT Monitor. Bls. 149. 
13 Jervelund o.fl. (2013). VAT in the public sector and exemptions in the public interest. Bls. 32. 
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1.3 Afmarkanir 

Við lestur á heimildum hefur höfundi orðið ljóst að fletir á viðfangsefninu snerta ýmis 

önnur svið en lögfræði. Svo sem félagsfræði og stjórnmálafræði hvað varðar 

skilgreiningu á hugtakinu opinber aðili og hagfræði hvað varðar áhrif meðferðar 

opinberra aðila í virðisaukaskattkerfinu. Ritgerðinni er þó fyrst og fremst ætlað að 

vera lögfræðilegs eðlis og þykir höfundi því ekki ástæða til þess að kafa djúpt í 

skilgreiningar eða hugmyndir er viðkoma öðrum fræðigreinum. Þó er ómögulegt í 

umfjöllun um skattkerfi að forðast alla hagfræðilega umfjöllun en megináherslan 

verður eins og áður segir á lögfræðilegt form kerfisins og lögfræðileg álitaefni. Einnig 

þykir höfundi rétt að afmarka umfjöllun um lög og reglur um opinbera aðila við 

íslensk lög og reglugerðir annars vegar og evrópureglur, nánar tiltekið 

virðisaukaskattstilskipuninna og Lissabon-sáttmálann
14

, hins vegar og verður því ekki 

horft til GATT samningsins í því sambandi þó þar sé einnig að finna reglur og 

tilvísanir til opinberra aðila. 

Virðisaukaskattsréttur, sér í lagi evrópskur virðisaukaskattsréttur, er um margt 

flókinn. Til þess að halda ritgerðinni sem hnitmiðaðastri og til þess að fara ekki of 

langt út fyrir efnið verður gert ráð fyrir því að lesandi hafi ákveðna grunnþekkingu á 

réttarsviðinu. Ekki þykir þörf á að kafa djúpt í skilgreiningar á grunnhugtökum eins 

og innskatti, útskatti, innskattsfrádrætti eða núllskatti. Evrópuréttur er sömuleiðis um 

margt flókið og mjög víðfeðmt réttarsvið og því auðvelt að gleyma sér í útskýringum 

á hinum ýmsu þáttum þess og meginreglum. Þrátt fyrir að ýmsar stjórnskipulegar 

meginreglur Evrópuréttar, svo sem reglan um bein áhrif (e. principle of direct effect), 

meðalhófsreglan (e. principle of proportionality) og reglan um réttarvissu (e. 

principle of legal certainty) skipti máli við úrlausn virðisaukaskattsmála fyrir 

Evrópudómstólnum þykir þó ekki nauðsynlegt né ástæða til þess að fara í nákvæmar 

útskýringar á þeim til þess að gera grein fyrir viðfangsefninu. 

Auk þess að greina og gera samanburð á virðisaukaskattskerfum ESB og Íslands er 

ætlun höfundar að gera lítillega grein fyrir þeim hugmyndum sem komið hafa fram 

um mögulegar umbætur á evrópska kerfinu. Því til stuðnings mun verða fjallað um 

nýsjálenska virðisaukaskattskerfið sem er að miklu leyti fyrirmynd þeirra hugmynda. 

                                                 

 

14 Treaty on the functioning of the European Union (TFEU). 
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Sökum takmarkaðs aðgengis að frumheimildum um nýsjálenskan rétt mun sú 

umfjöllun takmarkast við skrif evrópskra fræðimanna um efnið. Það er von höfundar 

að engu að síður muni slík umfjöllun verða umfjöllunarefninu til fyllingar og reynast 

gagnleg viðbót við greiningu og samanburð á kerfunum sem okkur standa nær. 

1.4 Aðferðafræði og efnistök 

Við vinnslu þessarar ritgerðar mun höfundur beita hinni lagalegu aðferð og 

samanburðaraðferð. Ritgerðin mun greina og útskýra gildandi rétt (de lege lata) eins 

og hann snýr að meðferð opinberra aðila í virðisaukaskatti, bæði á Íslandi og í ESB og 

gera samanburð þar á þar sem við á. Í þessu felst að greina viðeigandi ákvæði í 

Evrópurétti og íslenskum lögum og reglugerðum. Hvað Evrópuréttinn varðar mun 

þessi greining að mestu leyti beinast að afleiddri löggjöf, nánar tiltekið 

virðisaukaskattstilskipuninni. Auk þess verður litið til dóma Evrópudómstólsins, 

úrskurða yfirskattanefndar og ákvarðandi bréfa ríkisskattstjóra. Til stuðnings og 

fyllingar efninu mun einnig verða notast við ritaðar heimildir sérfræðinga á sviði 

virðisaukaskattsréttar. 

1.5 Yfirferð 

Ritgerðin mun, auk þessa inngangs og niðurstöðu, verða byggð upp af fjórum 

meginköflum: Virðisaukaskattur, Meðferð opinberra aðila, Áhrif meðferðar opinberra 

aðila og Aðrar mögulegar leiðir. Fyrsti meginkaflinn, 2. kafli, Virðisaukaskattur mun 

byrja á að fjalla almennt um virðisaukaskatt og framkvæmd hans með áherslu á 

opinbera aðila sem útgangspunkt. Þar verða þau meginhugtök sem snúa að efni 

ritgerðarinnar svo sem opinber aðili, skattskylda, skattskyld viðskipti, veruleg 

samkeppnisáhrif og undanþágur skilgreind. Einnig verður hér farið yfir mismun á 

stöðu opinberra aðila eftir því hvort um er að ræða veitingu vöru og þjónustu í 

hlutverki þeirra sem opinber aðili eða í samkeppni við einkaaðila á markaði. Í 3. kafla 

verður farið yfir meðferð opinberra aðila í virðisaukaskattskerfum Íslands og ESB og 

gerður samanburður þar á. Vonast höfundur til þess að hér verði sett fram heildstæð 

mynd yfir þau lög og reglur sem gilda í ESB annars vegar og á Íslandi hins vegar. 

Auk virðisaukaskattstilskipunarinnar verður hér byggt á þeim hugtakaskilgreiningum 

sem á undan fara og dómum Evrópudómstólsins og skrifum fræðimanna annars vegar 

og úrskurðum yfirskattanefndar og ákvarðandi bréfum ríkisskattstjóra hins vegar til 

þess að sýna hvernig þau hugtök hafa verið notuð og þróuð í framkvæmd. 
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Í 4. kafla verður farið yfir áhrif meðferðar opinberra aðila og þau vandamál sem 

kunna að fylgja sérstöðu þeirra innan virðisaukaskattskerfisins. Hér verður farið yfir 

þau samkeppnislegu áhrif sem staða opinberra aðila innan kerfisins hefur í för með 

sér.  

Í 5. kafla verður svo litið til mögulegra breytinga og umbóta á kerfunum tveimur. 

Verður í því samhengi meðal annars litið til hins svokallaða nútíma 

virðisaukaskattskerfis og meðferðar opinberra aðila innan þess. Þar verður fyrst og 

fremst stuðst við skrif fræðimanna um nýsjálenska kerfið þar sem það er fyrst hinna 

svokölluðu nútíma virðisaukaskattskerfa og það kerfi sem gengið hefur lengst í því að 

takmarka undanþágur.
15

 

  

                                                 

 

15 De La Feria (Ritstj.) (2013). VAT Exemptions. Bls. 10. 
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2. Virðisaukaskattur og meðferð opinberra aðila 
Meginviðfangsefni þessarar ritgerðar er meðferð opinberra aðila innan 

virðisaukaskattskerfisins, annars vegar innan ESB og hins vegar á Íslandi. Því verður 

samanburður á milli kerfanna stór hluti ritgerðarinnar. Þegar bera á saman tvö 

mismunandi lagakerfi er rétt að ganga úr skugga um að í raun sé um sambærileg kerfi 

að ræða. Íslensku lögin voru á sínum tíma samin með hliðsjón af dönsku 

virðisaukaskattslögunum.
16

 Þar sem Danmörk er meðlimur í ESB og var það á þeim 

tíma sem íslensku lögin voru samin verður að teljast líklegt að kerfin séu mjög svipuð 

að eiginleikum þó einhver munur kunni að vera á einstaka atriðum þeirra. Þó eru liðin 

27 ár frá upptöku virðisaukaskatts á Íslandi og skattalöggjöf, annarri löggjöf fremur, 

er breytingum háð. Í ljósi þess þykir nauðsynlegt að skilgreina og bera saman ákveðna 

grunneiginleika kerfanna, þá sem viðkoma meðferð opinberra aðila.  

Við mat á framkvæmd og útreikningi virðisaukaskatts undir evrópska 

virðisaukaskattskerfinu þarf að líta til nokkurra þátta og eðli málsins samkvæmt eru 

þar fleiri atriði sem þarf að skoða en í íslenska kerfinu. Evrópska 

virðisaukaskattskerfið er samræmd löggjöf sem nær til allra aðildarríkja ESB og tekur 

bæði til viðskipta innan aðildarríkja sem og viðskipta milli aðildarríkja. 113. gr. 

Lissabon sáttmálans kveður á um að samræma eigi löggjöf um óbeina skatta til að 

greiða fyrir stofnun og starfsemi hins innri markaðar. Greinin er svohljóðandi:  

Ráðið skal, með einróma ákvörðun, í samræmi við sérstaka 

lagasetningarmeðferð og að höfðu samráði við Evrópuþingið og efnahags- og 

félagsmálanefndina, samþykkja ákvæði um samræmingu á löggjöf um 

veltuskatta, vörugjöld og aðra óbeina skatta, að því marki sem slík 

samræming er nauðsynleg til að tryggja stofnun og starfsemi innri 

markaðarins og til að koma í veg fyrir röskun á samkeppni.
17

  

Því eru ákveðin atriði sem skipta miklu máli sem eru ekki til staðar í íslenska 

virðisaukaskattskerfinu, svo sem staður skattskyldra viðskipta (e. place of taxable 

transactions) og að hluta til tímasetning skattskyldu (e. chargeable event). Önnur 

                                                 

 

16  Frumvarp til laga um virðisaukaskatt, þskj. 781, 431. mál. Vefrútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/110/s/pdf/0781.pdf [sótt á vefinn 25.2.2015]. 
17 Þýðing á ákvæðinu er fengin frá Ásmundi G. Vilhjálmssyni (2014) úr bókinni EES-samningurinn og íslenskur 

skattaréttur, bls. 23. 

http://www.althingi.is/altext/110/s/pdf/0781.pdf
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lykilhutök eru til staðar í báðum kerfum en eru viðfangsefninu óviðkomandi, svo sem 

skattverð (e. taxable amount) og skatthlutfall (e. rates). Því þykir ekki ástæða til þess 

að gera sérstaklega grein fyrir þessum þáttum virðisaukaskattskerfanna. Hér á eftir 

verður aftur á móti gerð frekari grein fyrir þeim lykilhugtökum- og atriðum sem helst 

snerta viðfangsefnið, svo sem hlutleysi virðisaukaskatts, opinberum aðilum, 

skattskyldu, undanþágum, verulegum samkeppnisáhrifum og fullri skattlagningu. 

2.1 Virðisaukaskattur 

Virðisaukaskattur telst til veltuskatta (e. turnover tax). Ben Terra hefur skilgreint 

lagalegan eiginleika veltuskatta þannig að þeir séu almennir, óbeinir skattar á 

neyslu.
18

 Oscar Henkow hefur skilgreint eiginleika evrópska virðisaukaskattkerfisins 

á svipaðan en þó öllu nákvæmari hátt. Henkow skilgreinir eiginleika kerfisins þannig 

að virðisaukaskattur sé almennur, óbeinn skattur á neyslu sem lagður er á í sama 

hlutfalli á söluverð á vöru og þjónustu í hverju þrepi í framleiðslu og 

dreifingarferlinu.
19

 Þessar skilgreiningar falla vel að 1. grein 

virðisaukaskattstilskipunar ESB sem skilgreinir viðgangsefni og umfang 

tilskipunarinnar sem svo: „Meginregla virðisaukaskattkerfisins felur í sér að lagður 

er á neyslu vöru og þjónustu almennur skattur í sama hlutfalli á söluverð á vöru og 

þjónustu á öllum stigum framleiðslu og dreifingarferlisins, óháð því hversu mörg þrep 

eru í ferlinu.“ Með almennum skatti er átt við að honum er ætlað að ná yfir alla 

neyslu á vöru og þjónustu, nema kveðið sé á um annað í tilskipuninni. Skatturinn er 

því almennur en ekki sértækur.
20

 Sem dæmi um sértækan skatt má helst nefna 

vörugjöld.
21

 Í greininni kemur einnig fram reglan um frádráttarrétt innskatts af 

aðföngum og þjónustu sem notuð hafa verið til framleiðslunnar og dreifingarinnar. 

Með óbeinum skatti er átt við að sá sem innheimtir og greiðir skattinn ber ekki 

skattbyrðina, heldur er skattbyrðinni velt yfir á neytandann í gegnum söluverðið.
22

 

                                                 

 

18 Terra (2015). A guide to the European VAT directives. Bls. 240. 
19 Henkow (2013). The VAT/GST treatment of public bodies. Bls. 6.  
20 Terra (2015). A guide to the European VAT directives. Bls. 241. 
21 Ásmundur G. Vilhjálmsson (2014). EES-samningurinn og íslenskur skattaréttur. Bls. 22. 
22 Terra (2015). A guide to the European VAT directives. Bls. 245. 
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Í 2. gr. laga nr. 50/1988 um virðisaukaskatt
23

 er kveðið á um að skattskyldan nái til 

allra vara og verðmæta, nýrra og notaðra, auk vinnu og þjónustu. Í greinargerð með 

frumvarpi til laganna stendur:  

Virðisaukaskattur þarf í grundvallaratriðum að taka til allrar vöru og 

þjónustu ef hann á að ná þeim markmiðum sem stefnt er að með upptöku slíks 

kerfis. Eins og áður er nefnt er nær útilokað að undanþiggja einstakar 

vörutegundir virðisaukaskatti á smásölustigi eins og nú er gert í 

söluskattskerfinu auk þess sem undanþága einstakra vörutegunda á fyrri 

stigum mundi gera kerfið erfitt í framkvæmd. 

Frá sjónarmiði hins opinbera er mikilvægt, að skattskyldan sé sem almennust, 

en það gefur einnig möguleika á að beita lægra skatthlutfalli en ella. Víðtæk 

skattskylda hefur úrslitaþýðingu um framkvæmd slíks kerfis og öryggi þess. 

Jafnframt er víðtæk skattskylda forsenda hlutleysis gagnvart neyslu vali og 

framleiðsluaðferðum [...].
24

 

Virðisaukaskattur hérlendis er því almennur líkt og sá evrópski. Í 15. gr vskl. er svo 

kveðið á um frádráttarbærni innskatts af aðföngum. Af þessu má ljóst vera að 

virðisaukaskattskerfið hérlendis byggir á sömu grundvallaratriðum og það evrópska 

um almenna, óbeina skattlagningu á neyslu.  

2.2 Evrópska virðisaukaskattskerfið og Ísland  

Eins og komið hefur fram hér að framan byggir evrópska virðisaukaskattskerfið á 

113. gr. Lissabon sáttmálans. Þar er kveðið á um að setja skuli samræmda, afleidda 

löggjöf um óbeina skatta, þar á meðal veltuskatta, að því marki sem slík samræming 

er nauðsynleg til þess að tryggja virkni hins innri markaðar og til að koma í veg fyrir 

óæskileg samkeppnisáhrif. Gildissvið valdsviðs ESB yfir virðisaukaskatti (e. scope of 

Union VAT competence) er því bundið við hinn innri markað og takmarkast af 

orðalaginu „að því marki sem slík samræming er nauðsynleg“, það er að segja því er 

ekki ætlað setja reglur umfram þær sem nauðsynlegar eru.
25

 Landfræðilegt gildissvið 

                                                 

 

23 Héreftir vskl. 
24  Frumvarp til laga um virðisaukaskatt, þskj. 781, 431. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/110/s/pdf/0781.pdf [sótt á vefinn 25.2.2015]. 
25 De la Feria (2009). The EU VAT system and the internal market. Bls. 39-40. 

http://www.althingi.is/altext/110/s/pdf/0781.pdf
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(e. territorial scope) þess takmarkast hins vegar við aðildarríki ESB en EFTA ríkin 

eru ekki hluti af evrópska virðisaukaskattskerfinu, samanber 2. gr og 2. kafla 

virðisaukaskattstilskipunarinnar. 2. gr. tilskipunarinnar, auk þess að kveða á um 

landfræðilegt gildissvið hennar, kveður á um almennt gildissvið hennar (e. field of 

application), það er að segja til hvaða viðskipta tilskipunin tekur. 

Ísland er því augljóslega ekki hluti af evrópska virðisaukaskattskerfinu og raunar er 

skattaréttur almennt ekki hluti af EES rétti.
26

 EFTA dómstóllinn hefur staðfest þetta, 

til að mynda í máli E-6/98, Eftirlitsstofnun EFTA gegn Noregi. Þar segir dómstóllinn 

„EFTA-dómstóllinn vill fyrir það fyrsta taka fram að EES-samningurinn tekur 

almennt ekki til skattkerfa EBE/EFTA ríkja.“
27

 Þrátt fyrir þetta er Evrópuréttur ekki 

alveg áhrifalaus þegar kemur að íslenskum skattarétti. Eitt virðisaukaskattsmál hefur 

komið fyrir EFTA dómstólinn, E-1/01, Hörður Einarsson gegn Íslenska ríkinu. Málið 

snerist um mismunandi skatthlutfall virðisaukaskatts sem lagður var á bækur eftir því 

hvort þær voru innlendar eða erlendar. Dómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að 

hærra skatthlutfall á erlendum bókum væri brot á 14. grein EES samningsins sem 

leggur bann við því að lagður sé á skattur á framleiðsluvörur annarra samningsaðila 

umfram það sem lagt er á sams konar innlendar vörur. Íslensk skattalöggjöf er því 

ekki alveg laus við áhrif Evrópuréttar þó svo skattalöggjöf ESB, eins og til dæmis 

virðisaukaskattstilskipunin, hafi ekki áhrif þar á heldur ákvæði EES samningsins og 

stjórnskipulegar meginreglur ESB réttar. Skattalöggjöf er því engu að síður að fullu á 

hendi EFTA ríkjanna hvers um sig en þau þurfa að framkvæma hana í samræmi við 

reglur EES samningsins.
28

 Í máli Harðar Einarsson kemst EFTA dómstólinn svo að 

orði um þetta málsatriði: 

Dómstóllinn telur að almennt taki EES-samningurinn ekki til skattakerfa 

aðildarríkjanna. EES-réttur skerðir ekki frelsi aðildarríkis til að koma á 

skattakerfi sem gerir greinarmun á framleiðsluvörum á grundvelli 

málefnalegra viðmiða. [...]. Á hinn bóginn er slíkur greinarmunur aðeins 

samrýmanlegur EES-rétti ef þau markmið, sem með honum er stefnt að, eru 

                                                 

 

26 Ásmundur G. Vilhjálmsson (2014). EES-samningurinn og íslenskur skattaréttur. Bls. 284. 
27 Þýðing úr dómnum er fengin frá Ásmundi G. Vilhjálmssyni (2014) úr bókinni EES-samningurinn og íslenskur 

skattaréttur, bls. 20. 
28 Ásmundur G. Vilhjálmsson (2014). EES-samningurinn og íslenskur skattaréttur. Bls. 20. 
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sjálf samrýmanleg kröfum EES-samningsins, og ef viðkomandi reglur eru 

þannig að þær stýri hjá allri beinni og óbeinni mismunun gagnvart 

framleiðsluvörum sem fluttar eru inn frá öðrum EES-ríkjum og hvers kyns 

vernd í þágu innlendrar samkeppnisvöru.
29

 

2.3 Hlutleysi virðisaukaskattkerfisins 

Annar grunneiginleiki virðisaukaskatts sem kemur ekki beinum orðum fram í 

skilgreiningum Terra og Henkow er að virðisaukaskatti er ætlað að vera hlutlaus. Í 

þessu felst að virðisaukaskattur á að leggjast jafnt á sambærilegar vörur og þjónustu 

og á þannig ekki að hafa áhrif á val um hvaða vara verður fyrir vali neytandans eða 

hvaða framleiðsluaðferð verður fyrir vali framleiðandans. Um þetta segir í greinargerð 

með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 50/1988 um virðisaukaskatt:  

Almennur neysluskattur, sem komið gæti í stað söluskatts sem mikilvægasti 

tekjustofn ríkissjóðs á næstu árum, þarf að vera hlutlaus gagnvart framleiðslu, 

dreifingu og neyslu. Hann má því ekki mismuna einstökum 

framleiðsluaðferðum, viðskiptaháttum eða atvinnugreinum og ætti að hafa 

sem minnst áhrif á almennar neysluvenjur.
30

 

Þó að virðisaukaskattur sé fjölstigaskattur er honum ætlað að vera hlutlaus gagnvart 

fjölda viðskiptastiga í framleiðslu- og dreifingarferlinu, eða eins og segir í greinargerð 

með frumvarpinu: 

Til þess að skatturinn geti talist hlutlaus gagnvart atvinnulífinu eða dreifingu 

framleiðslu afla á einstakar greinar verður fjárhæð skattsins að vera óháð 

fjölda viðskiptastiga, þ.e. óháð því hve vara fer um mörg viðskiptastig áður en 

endanlegum neytanda er náð. Hundraðshluti skattfjárhæðar af vöruverði 

verður að vera sá sami hvar sem kaupandinn festir kaup á vörunni og hver 

sem framleiðsluaðferðin er, svo sem hvort vara er handunnin eða 

                                                 

 

29 EFTA dómstóllinn E-1/01 Hörður Einarsson gegn íslenska ríkinu, málsgrein 17. 
30 Frumvarp til laga um virðisaukaskatt, þskj. 781, 431. mál. Vefrútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/110/s/pdf/0781.pdf [sótt á vefinn 25.2.2015]. 

http://www.althingi.is/altext/110/s/pdf/0781.pdf
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verksmiðjuframleidd. Skattkerfið ætti þannig ekki að hafa áhrif á það við 

hvaða dreifingaraðila kaupandi kýs að hafa viðskipti.
31

 

Innskattsfrádráttur kemur síðan í veg fyrir að skattur safnist upp í framleiðslu- og 

dreifingarferlinu og að skatturinn leggist í raun aðeins einu sinni á og þá á hinn 

endanlega neytanda. Þetta kemur skýrt fram í greinargerð með frumvarpinu: 

Aðaleinkenni virðisaukaskattsins er að hann leggst í raun aðeins einu sinni á 

sama verðmætið, hversu oft sem það gengur milli viðskiptastiga. Skatturinn er 

því hlutlaus gagnvart söluverði til hins endanlega neytanda. Þessu marki er 

náð með frádráttarheimildinni á hverju viðskiptastigi sem áður var nefnd. Það 

er einkum þessi eiginleiki virðisaukaskattskerfisins sem skilur það frá öðrum 

söluskattskerfum, þar sem uppsöfnunaráhrifa söluskatts gætir mismunandi 

mikið eftir því hve varan eða verðmætin fara um mörg viðskiptastig áður en 

hinum endanlega neytanda er náð.
32

 

Hlutleysishugtakið kemur margoft fyrir í dómum Evrópudómstólsins en virðist 

sjaldan eða aldrei koma fyrir í úrskurðum og bréfum skattyfirvalda hérlendis. Orðið 

kemur þó oft fyrir í greinargerð með frumvarpi til vskl. eins og sjá má af undanfarandi 

umfjöllun. Í úrskurðum og bréfum skattyfirvalda kemur orðið samkeppni aftur á móti 

oft fyrir og er í rauninni átt við sama hlutinn þar. Með því að sporna gegn neikvæðum 

samkeppnisáhrifum með skattlagningu eigin nota opinberra aðila og sérstakra 

endurgreiðslna til þeirra er verið að viðhalda hlutelysi virðisaukaskattsins. 

Hugtakið er, eins og áður segir, fyrirferðarmikið í evrópskum virðisaukaskattsrétti. 

Evrópudómstóllinn hefur þróað hugtakið í fjölmörgum dómum sínum en það byggir 

annars vegar á inngangsorðum virðisaukaskattstilskipunarinnar, nánar tiltekið 4., 5. og 

7. forsendu inngangsorðanna. Ekki þykir ástæða til að þýða allar forsendurnar þrjár, 

en megininntakið í þeim er að meginforsenda stofnunar hins innri markaðar sé að við 

lýði sé samræmd virðisaukaskattslöggjöf sem raski ekki samkeppni. Til þess að ná því 

markmiði þurfi slíkt kerfi að vera hlutlaust gagnvart samkeppni en slíkt hlutleysi náist 

                                                 

 

31 Frumvarp til laga um virðisaukaskatt, þskj. 781, 431. mál. Vefrútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/110/s/pdf/0781.pdf [sótt á vefinn 25.2.2015]. 
32 Frumvarp til laga um virðisaukaskatt, þskj. 781, 431. mál. Vefrútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/110/s/pdf/0781.pdf [sótt á vefinn 25.2.2015]. 

http://www.althingi.is/altext/110/s/pdf/0781.pdf
http://www.althingi.is/altext/110/s/pdf/0781.pdf
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best fram með því að skatturinn sé eins almennur og mögulegt er. Hins vegar byggir 

hugtakið á 2. mgr. 1. gr. virðisaukaskattstilskipunarinnar
33

 sem er svohljóðandi: 

„Meginregla virðisaukaskattkerfisins felur í sér að lagður er á neyslu vöru og 

þjónustu almennur skattur í sama hlutfalli á söluverð vöru og þjónustu á öllum stigum 

framleiðslu og dreifingarferlisins, óháð því hversu mörg þrep eru í ferlinu.“ 

Dómstóllinn hefur litið svo á að meginreglu virðisaukaskattstilskipunarinnar um 

hlutleysi sé ætlað að endurspegla meginreglu Evrópuréttar um jafna meðferð (e. 

general principle of equal treatment).
34

 Sambærilegum vörum og sambærilegri 

þjónustu er því ætlað að fá sömu meðferð í virðisaukaskattskerfinu og skattgreiðendur 

í svipaðri stöðu greiði þar af leiðandi sama skatthlutfall.
35

 

2.4 Opinberir aðilar 

Hugtakið opinber aðili virðist við fyrstu sýn vera frekar auðskýranlegt hugtak sem á 

við aðila á vegum þess sem í daglegu tali er oft nefnt „hið opinbera“, stjórnvöld, ríki, 

sveitar- og bæjarfélög. Hugtakið er þó víðtækara en svo, hvort sem það er skoðað í 

félagsfræðilegri, stjórnmálafræðilegri eða lögfræðilegri merkingu þess. Ef byrjað er á 

að líta til skilgreiningar þess í orðabókum má sjá að lögfræðiorðabókin skilgreinir 

opinbera aðila sem einstakling eða lögpersónu sem hefur með höndum stjórnsýslu á 

vegum hins opinbera, hvort heldur ríkis eða sveitarfélaga.
36

 Sama orðabók skilgreinir 

opinbera stofnun sem skrifstofu eða fyrirtæki sem er rekið af ríkinu eða sveitarfélagi 

og starfar í þágu almennings, oftast að lögbundnum verkefnum.
37

 Oxford orðabókin 

skýrir „hið opinbera“ (e. public sector) sem þann hluta hagkerfisins sem er stjórnað af 

ríkinu.
38

 Oscar Henkow skilgreinir „hið opinbera“ sem svo að það sé sá hluti ríkisins 

sem sér um framleiðslu, úthlutun og dreifingu á vörum og þjónustu fyrir stjórnvöld og 

þegna þess.
39

 Allar þessar skilgreiningar gera þó fátt annað en að staðfesta hina 

viðteknu skýringu orðsins sem aðilar á vegum hins opinbera, ríki, bæjar- og 

sveitarfélög. Þegar kemur að notkun hugtaksins í virðisaukaskattsrétti, bæði 

íslenskum og evrópskum þarfnast það þó ítarlegri skýringa þar sem það hefur áhrif á 

                                                 

 

33 Terra (2015). A guide to the European VAT directives. Bls. 72. 
34 Sjá dóm Evrópudómstólsins C-309/06, 49. mgr. 
35 Terra (2015). A guide to the European VAT directives. Bls. 248. 
36 Páll Sigurðsson (ritstj.) (2008). Lögfræðiorðabók. Bls. 307. 
37 Páll Sigurðsson (ritstj.) (2008). Lögfræðiorðabók. Bls. 309. 
38 Sótt á netið 23.3.2015 http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/public-sector 
39 Henkow (2013). The VAT/GST treatment of public bodies. Bls. 14. 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/public-sector
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skattskyldu aðila hvort hann telst opinber aðili eður ei. Í þessu sambandi þarf að horfa 

bæði til lagalegrar stöðu aðilans sem og eiginleika viðskiptanna sem um ræðir. Þannig 

getur opinber aðili átt í viðskiptum sem einskorðast ekki við stöðu hans sem opinbers 

aðila og þannig í raun ekki talist til opinbers aðila í þeim viðskiptum í skilningi 

virðisaukaskattsréttar. 

Ef litið er til skilgreiningar hugtaksins í skattalögum er í rauninni enga ítarlega 

skilgreiningu á hugtakinu að finna. Hugtakið opinber aðili kemur hvergi fram berum 

orðum í vskl. 50/1988, en í 4. tl. 1. mgr. 3. gr laganna er kveðið á um að skattskylda 

hvíli á ríki, bæjar- og sveitarfélögum og stofnunum eða fyrirtækjum þeirra að því leyti 

sem þeir aðilar selja vörur eða skattskylda þjónustu í samkeppni við atvinnufyrirtæki. 

Þetta ákvæði hefur verið túlkað í ákvarðandi bréfi ríkisskattstjóra 141/90 þannig að 

það taki eingöngu til stofnana og fyrirtækja ríkis og sveitarfélaga sem eru undanþegin 

skattskyldu samkvæmt 4. gr. tekjuskattslaga 90/2003. Nánar tiltekið 1. og 2. tölulið 

þeirrar greinar en þar eru talin upp sem undanþegin tekjuskatti: Ríkissjóður, 

ríkisstofnanir og ríkisfyrirtæki sem eru rekin af ríkissjóði og hann ber ótakmarkaða 

ábyrgð á, sýslu- og sveitarfélög og fyrirtæki og stofnanir sem þau reka og bera 

ótakmarkaða ábyrgð á.
40

 Í reglugerð nr. 248/1990 um virðisaukaskatt af skattskyldri 

starfsemi opinberra aðila sem sett er með heimild í meðal annars 2. mgr. 3. gr. vskl. 

nr. 50/1988 er svo kveðið á um í 1. gr. að reglugerðin taki til sveitarfélaga, fyrirtækja 

þeirra og stofnana auk ríkisstofnana og ríkisfyrirtækja eftir því sem við á að 

undanskildum bönkum í eigu ríkisins.  

Ef leitað er út fyrir skattalöggjöfina má finna skilgreiningu á hugtakinu í lögum nr. 

84/2007 um opinber innkaup. Í greinargerð með frumvarpi því sem varð að lögum 

94/2001 um opinber innkaup, en þau eru forveri laga nr. 84/2007 og samhljóða hvað 

þessa grein varðar, kemur fram að lögin byggja á fjölmörgum Evróputilskipunum um 

opinber innkaup. Í athugasemdum við 3. gr. laganna, sem er eins og áður segir 

samhljóða 3. gr. núverandi laga nr. 84/2007, kemur fram að ákvæðinu svarar efnislega 

til b-liðar 1. gr. tilskipunar nr. 92/50/EBE, b-liðar 1. gr. tilskipunar nr. 93/36/EBE og 

a. liðar 1. gr. tilskipunar nr. 93/37/EBE, en í þessum greinum má finna skilgreiningu á 

þeim opinberu aðilum sem tilskipanirnar taka til og eru þær nánast samhljóða. Þá er 

                                                 

 

40 Ríkisskattstjóri (1998). Handbók um virðisaukaskatt. Bls. 57. 
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opinber aðili skilgreindur í 3. tl. 2. gr. laganna sem ríki, sveitarfélög, stofnanir þeirra 

og samtök og aðrir opinberir aðilar samkvæmt 3. gr. Í 1. mgr. 3. gr. laganna eru 

tilgreindir þeir opinberu aðilar sem lögin taka til en þeir eru samkvæmt 1. mgr. ríki, 

sveitarfélög, stofnanir þeirra og annarra opinberra aðila, samanber 2. mgr auk samtaka 

sem þessir aðilar, einn eða fleiri, kunna að hafa með sér. Í 2. mgr. 3. gr. er kveðið á 

um skilyrði þess að aðili geti talist opinber en þau eru: Að hann geti borið réttindi og 

skyldur að lögum og að sérstaklega hafi verið stofnað til hans í því skyni að þjóna 

almannahagsmunum enda reki hann ekki starfsemi sem jafnað verður til starfsemi 

einkaaðila, svo sem á sviði viðskipta eða iðnaðar. Auk þess þarf aðilinn að vera á 

einhvern hátt háður ríki, sveitarfélagi eða öðrum opinberum aðilum, ýmist þannig að 

starfsemi hans sé að mestu leyti kostuð af ríki, sveitarfélagi eða öðrum opinberum 

aðila, hann lúti yfirstjórn ríkis, sveitarfélags eða annars opinbers aðila eða að hann lúti 

stjórn sem sérstaklega er skipuð af ríki, sveitarstjórn eða öðrum opinberum aðila. 

Skilyrðið um að aðili þurfi á einhvern ákveðinn hátt að vera háður ríki, sveitarfélagi 

eða öðrum opinberum aðila hefur þó takmarkaða þýðingu fyrir heildstæða 

skilgreiningu á hugtakinu og einskorðast við reglur um opinber innkaup. Eftir stendur 

þó ákveðin skilgreining á hugtakinu innan evrópureglna sem sömuleiðis hefur verið 

tekin upp í íslensk lög.  

Þar sem kveðið er á um „aðra opinbera aðila“ í lögum um opinber innkaup er talað 

um „bodies governed by public law“ í tilskipununum. Sama orðalag má finna í 13. gr. 

virðisaukaskattstilskipunarinnar en þar stendur:  

States, regional and local government authorities and other bodies governed 

by public law shall not be regarded as taxable persons in respect of the 

activities or transactions in which they engage as public authorities, even 

where they collect dues, fees, contributions or payments in connection with 

those activities or transactions. 

Af framangreindu má sjá að bein tenging er á milli þess hvernig hugtakið er skilgreint 

í Evrópurétti og íslenskum lögum. Ljóst má vera að hugtakið tekur, auk ríkis, bæjar- 

og sveitarfélaga, til stofnana og fyrirtækja á þeirra vegum. Eins og kemur fram í 

greinargerð með frumvarpi því sem síðar varð að lögum um opinber innkaup er það 
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sem einna helst getur valdið vandkvæðum við skilgreiningu á opinberum aðilum það 

þegar talað er um „aðra opinbera aðila“.
41

 Er þetta til dæmis gert í 3. gr. laga nr. 

84/2007 um opinber innkaup, Evróputilskipununum sem þau lög byggja á, 

virðisaukaskattstilskipuninni og á samsvarandi hátt í 1. gr. reglugerðar 248/1990 um 

virðisaukaskatt af skattskyldri starfsemi opinberra aðila en þar er talað um fyrirtæki 

og stofnanir sveitarfélaga og ríkis „eftir því sem við á“. 

Þeirri skilgreiningu sem sett er fram í evróputilskipunum um opinber innkaup hefur 

þó ekki verið beitt þegar kemur að málum er varða hugtakið í evrópskum 

virðisaukaskattsrétti. Ef litið er til þeirra réttarheimilda sem við eiga má sjá að enga 

einhlíta skilgreiningu á hugtakinu opinber aðili er heldur að finna í evrópskum 

skattarétti. Virðisaukaskattstilskipunin kveður á um skattskyldu opinberra aðila og 

nefnir þar til ríki, bæjar- og sveitarfélög auk annarra opinberra aðila (e. bodies 

governed by public law) án þess þó að skilgreina það hugtak nánar. Þar sem 

virðisaukaskattstilskipuninni er ætlað að stuðla að samræmingu löggjafar á því sviði 

innan hins innri markaðar ESB þá mætti ætla að æskilegt væri að hugtakið opinber 

aðili hefði samræmda merkingu innan allra aðildarríkja ESB. Það er aftur á móti ekki 

raunin. Til dæmis er Þýskaland sambandsríki og staða fylkja (þ. länder) þar allt önnur 

en héraða innan annarra ríkja ESB. Þá gera ekki öll ríki greinarmun á opinberu 

réttarfari og einkamálaréttarfari, til að mynda hefur hugtakið „bodies governed by 

public law“ enga sérstaka lagalega merkingu í breskum lögum.
42

  

Eins og áður sagði þá ber hugtakið með sér að það tekur í það minnsta til ríkis, bæjar- 

og sveitarfélaga. Eins og áður er það sem krefst frekari skilgreiningar hvað er átt er 

við með „öðrum opinberum aðilum“. Í dómi Evrópudómstólsins í máli 235/85, 

Framkvæmdaráðið gegn Hollandi, sem snerist um það hvort þjónusta lögbókenda og 

fógetafulltrúa væri undanþegin virðisaukaskatti á grundvelli þess að þeir veittu 

þjónustu sem opinberir aðilar, komst dómstóllinn að þeirri niðurstöðu að tvö skilyrði 

yrðu að vera uppfyllt til þess að undanþágan fyrir opinbera aðila ætti við. Annars 

vegar þyrfti aðilinn að heyra undir lög um hið opinbera (e. governed by public law) og 

hins vegar þyrfti hann að koma fram sem opinbert yfirvald (e. public authority). 

                                                 

 

41  Frumvarp til laga um virðisaukaskatt, þskj. 781, 431. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/110/s/pdf/0781.pdf [sótt á vefinn 23.3.2015]. 
42 Swinkels (2009). International VAT Monitor. Bls. 370. 

http://www.althingi.is/altext/110/s/pdf/0781.pdf
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Aðilar sem heyri undir lög um hið opinbera væru ekki sjálfkrafa undanskildir 

virðisaukaskatti í öllum sínum athöfnum heldur aðeins í þeim tilvikum þar sem þeir 

kæmu fram í hlutverki sínu sem opinbert yfirvald.
43

 Á heimasíðu danskra 

skattayfirvalda er að finna lögfræðilegar leiðbeiningar með dönsku 

virðisaukaskattslögunum. Þar kemur fram, með vísan í dómvenju Evrópudómstólsins, 

að við mat á því hvort aðili telst opinber í skilningi laganna sé lagt mat á það hvort 

aðilinn sé hluti af hinni opinberu stjórnsýslu. Dönsk skattayfirvöld hafa lagt þann 

skilning í þetta atriði að líta beri til þess hvort aðili heyrir undir stjórnsýslulög eða 

upplýsingalög.
44

 Með því að einskorða þessa skilgreiningu á opinberum aðilum með 

tilliti til skattskyldu þeirra við opinberar athafnir þeirra sem yfirvalda er verið að 

skilja þær athafnir þeirra sem eru ekki á færi einkaaðila frá þeim athöfnum þeirra sem 

gætu verið í samkeppni við einkaaðila á markaði í þeim tilgangi að raska ekki 

samkeppni. Nánar verður farið í skattskyldu samkvæmt virðisaukaskattslögum og 

evrópsku virðisaukaskattstilskipuninni, undanþágur frá skattskyldunni og stöðu 

opinberra aðila í samkeppni við einkaaðila í köflunum hér á eftir. 

Þó svo blæbrigðamunur sé á hinum ýmsu skilgreiningum sem raktar hafa verið hér að 

framan verður þó að telja að úr þeim megi lesa að umfram hina hefðbundnu skýringu 

á opinberum aðilum sem ríki, bæjar- og sveitarfélög, teljist einnig til þeirra hverjir 

þeir aðilar, hvort heldur lögaðilar eða persónur sem stofnað er til eða stjórnað er af 

ríki, bæjar- eða sveitarfélögum, með stoð í lögum um hið opinbera, í skilningi 

virðisaukaskattslaga, svo lengi sem athafnir þeirra eru á vegum hins opinbera í 

hlutverki þeirra sem opinbert yfirvald.  

2.5 Skattskylda 

Eins og áður hefur komið fram er virðisaukaskatti ætlað að vera eins almennur og 

mögulegt er til þess að koma í veg fyrir uppsöfnun skatts og raskanir á samkeppni og 

varðveita þannig hlutleysi hans. Um skattskyldusviðið segir í greinargerð með 

frumvarpi því sem síðar varð að lögum 50/1988 um virðisaukaskatt:  

Virðisaukaskattur þarf í grundvallaratriðum að taka til allrar vöru og 

þjónustu ef hann á að ná þeim markmiðum sem stefnt er að með upptöku slíks 

                                                 

 

43 ECJ 235/85Commission vs Netherlands. 21. greinarskil. 
44 Skat.dk. Juridisk vejledning. D.A.3.2.4. [Sótt á vefinn 25.3.2015] 
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kerfis. Eins og áður er nefnt er nær útilokað að undanþiggja einstakar 

vörutegundir virðisaukaskatti á smásölustigi eins og nú er gert í 

söluskattskerfinu auk þess sem undanþága einstakra vörutegunda á fyrri 

stigum mundi gera kerfið erfitt í framkvæmd. Frá sjónarmiði hins opinbera er 

mikilvægt, að skattskyldan sé sem almennust, en það gefur einnig möguleika á 

að beita lægra skatthlutfalli en ella. Víðtæk skattskylda hefur úrslitaþýðingu 

um framkvæmd slíks kerfis og öryggi þess. Jafnframt er víðtæk skattskylda 

forsenda hlutleysis gagnvart neysluvali og framleiðsluaðferðum eins og áður 

er komið fram.
45

 

Kveðið er á um skattskyldusviðið í 2. gr. vskl. en þar segir um skattskyldu vara í 1. 

mgr.:  

Skattskyldan nær til allra vara og verðmæta, nýrra og notaðra. Með vörum í 

þessu sambandi teljast ekki fasteignir, en hins vegar rafmagn, varmi og önnur 

orka. Hlutabréf, skuldabréf, eyðublöð og aðrir slíkir hlutir eru vörur þegar 

þeir eru látnir í té sem prentvarningur. Peningaseðlar, mynt og frímerki eru 

vörur þegar þeir hlutir eru seldir sem söfnunargripir.  

Í 2. mgr. er kveðið á um skattskyldu af vinnu og þjónustu: „Skattskyldan nær til allrar 

vinnu og þjónustu, hverju nafni sem nefnist, samanber. þó 3. mgr.“ 3. mgr. sem vísað 

er til þarna kveður á um ákveðnar undanþágur frá skattskyldu á vinnu og þjónustu. 

Nánar verður farið yfir undanþágur frá virðisaukaskatti í næsta kafla. Skattskyldan er 

því mjög víðtæk, eins og segir í greinargerð með frumvarpi til vskl.: „[...] er 

meginregla frumvarpsins sú að öll almenn sala skráðra fyrirtækja á vörum og þjónustu 

er skattskyld.“
46

 Skattskyldan tekur til alls þess sem talist getur vara og er hugtakið 

vara hér mjög víðtækt eins og lesa má út úr greininni er þar er til dæmis kveðið á um 

að hlutabréf og peningar geti talist vara í ákveðnum tilvikum og eru engar vörur 

sérstaklega undanskildar virðisaukaskatti. Skattskyldan tekur einnig til flests þess sem 

getur talist til þjónustu, undanþágur frá skattskyldu þjónustu eru tæmandi taldar í 3. 

mgr. 2. gr. í 14. töluliðum. Hugtakið þjónusta er ekki sérstaklega skilgreint í lögunum 

                                                 

 

45  Frumvarp til laga um virðisaukaskatt, þskj. 781, 431. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/110/s/pdf/0781.pdf [sótt á vefinn 25.2.2015]. 
46  Frumvarp til laga um virðisaukaskatt, þskj. 781, 431. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/110/s/pdf/0781.pdf [sótt á vefinn 25.2.2015]. 

http://www.althingi.is/altext/110/s/pdf/0781.pdf
http://www.althingi.is/altext/110/s/pdf/0781.pdf
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eða lögskýringargögnum með þeim en í ljósi þess að dönsku virðisaukaskattslögin 

voru að miklu leyti höfð til fyrirmyndar við samningu vskl. hefur þótt eðlilegt að 

skilgreina hugtakið á sama hátt og gert er í 1. mgr. 24. gr. 

virðisaukaskattstilskipunarinnar, sem svo að til þjónustu teljist hver þau viðskipti sem 

ekki fela í sér afhendingu vöru.
47

 

Í 3. gr. vskl. er kveðið á um hvaða aðilar teljast skattskyldir og hvaða aðilar teljast 

undanþegnir virðisaukaskatti. Meginreglan kemur fram í 1. tl. 1. mgr. greinarinnar en 

þar segir:  

Skylda til að innheimta virðisaukaskatt og standa skil á honum í ríkissjóð 

hvílir á þessum aðilum: 

1. Þeim sem í atvinnuskyni eða með sjálfstæðri starfsemi sinni selja eða 

afhenda vörur eða verðmæti ellegar inna af hendi skattskylda vinnu eða 

þjónustu. 

Í 4. tl. er kveðið á um skattskyldu opinberra aðila en þar segir að skattskylda hvíli á 

ríki, bæjar- og sveitarfélögum og stofnunum eða fyrirtækjum þeirra að því leyti sem 

þau selja vörur eða skattskylda þjónustu í samkeppni við atvinnufyrirtæki. Lögbundin 

starfsemi opinberra aðila sem ekki er rekin í samkeppni við einkaaðila á markaði er 

því undanskilin. Í 3. mgr. 6. gr. reglugerðar nr. 248/1990 um virðisaukaskatt af 

skattskyldri starfsemi opinberra aðila segir um þetta að lögbundin starfsemi opinberra 

aðila teljist meðal annars ekki vera rekin í samkeppni þegar öðrum aðilum er ekki 

heimilt að veita sambærilega þjónustu með sömu réttaráhrifum og þegar viðkomandi 

þjónusta beinist eingöngu að öðrum opinberum aðilum og verði ekki veitt af 

einkaaðilum nema í umboði opinbers aðila. Sem dæmi um starfsemi sem ekki verður 

veitt af öðrum en opinberum aðilum má nefna útgáfu ökuskírteina en slík útgáfa með 

tilheyrandi réttaráhrifum er eingöngu á valdi opinberra aðila. Þessi túlkun á 

skattskyldu opinberra aðila vegna lögboðinna verkefna þeirra hefur verið sett fram 

bæði af yfirskattanefnd í úrskurðum sínum sem og af ríkisskattstjóra í ákvarðandi 

bréfum. Ríkisskattstjóri hefur sett fram almenna túlkun á skattskyldu opinberra aðila 

af lögbundnum verkefnum þeirra í ákvarðandi bréfi 478/93. Þar segir um þetta atriði:  

                                                 

 

47 Ríkisskattstjóri (1998). Handbók um virðisaukaskatt. Bls. 25. 
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 Til svars bréfi yðar skal tekið fram að ríki, bæjar- og sveitarfélögum og 

stofnunum eða fyrirtækjum þeirra er skylt að innheimta virðisaukaskatt og 

standa skil á honum í ríkissjóð, að svo miklu leyti sem þessir aðilar selja vörur 

eða skattskylda þjónustu í samkeppni við atvinnufyrirtæki, sbr. 4. tl. 1. mgr. 3. 

gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt. Að áliti ríkisskattstjóra ber að skilja 

ákvæði þetta þannig að gjaldtaka ríkisstofnana vegna starfsemi sem þær hafa 

með höndum í krafti opinbers valds hafi ekki í för með sér skyldu til að 

innheimta virðisaukaskatt, enda er þá ekki á valdi annars en viðkomandi 

stofnunar að veita sambærilega þjónustu með sömu réttaráhrifum. Jafnframt 

felst í ákvæðinu að þjónusta sem opinber stofnun veitir án þess að henni sé 

það skylt skv. lögum er ekki skattskyld nema sambærileg þjónusta sé einnig 

veitt af atvinnufyrirtækjum. 

Sem dæmi um ákveðna lögbundna starfsemi opinberra aðila sem telst undanþegin 

virðisaukaskatti má nefna úrskurð yfirskattanefndar 791/1998. Þar var kærandi 

einkahlutafélag sem var alfarið í eigu sveitarfélaga og hafði með höndum umsjón og 

rekstur slökkvistarfs í sveitarfélögunum. Kærandi taldi fram til innskatts 

virðisaukaskatt vegna kaupa á slökkvibifreið. Skattstjóri felldi niður tilfærðan innskatt 

vegna kaupanna þar sem hann varðaði ekki virðisaukaskattskylda starfsemi félagsins. 

Yfirskattanefnd komst að þeirri niðurstöðu að kærandi hefði með höndum lögbundið 

hlutverk sveitarfélaganna og heyrði þannig undir ákvæði virðisaukaskattslaga um 

opinbera aðila. Aftur á móti gæti starfsemi félagsins ekki talist virðisaukaskattskyld 

þar sem slökkvistarf væri ekki almennt í boði hjá einkaaðilum og félagið því ekki í 

samkeppni á markaði. Af ofangreindu bréfi og úrskurði má sjá að skattskylda 

opinberra aðila takmarkast ekki eingöngu af lagalegu formi verkefna þeirra, heldur 

takmarkast hún einnig af því hvort sú þjónusta sem opinber aðili veitir án þess að 

honum sé það skylt sé einnig almennt í boði hjá einkaaðilum. Þessu er aftur á móti 

ólíkt farið í evrópska virðisaukaskattskerfinu. Þar hefur Evrópudómstóllinn litið svo á 

að þar sem undanþágur skuli skýra þröngri lögskýringu megi ekki víkka svo 

gildissvið undanþágu opinberra aðila frá virðisaukaskatti að hún eigi við hvar sem 

ekki er um eiginlega samkeppni að ræða heldur verði að líta svo á að opinberir aðilar 

séu skattskyldir hvar sem undanþága þeirra frá skatti gæti leitt til umtalsverðra 

samkeppnisraskana, óháð því hvort eiginleg samkeppni sé til staðar. Þetta byggir á því 
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að slík túlkun á undanþágunni gæti leitt til þess að fæla samkeppnisaðila frá inngöngu 

á markaðinn og raska þannig samkeppni þó engin samkeppni sé fyrir.
48

  

Í 2. gr. Evróputilskipunarinnar er kveðið á um skattskyldusviðið. Greinin er öllu 

víðtækari og ítarlegri en skattskyldusviðsgreinin í 2. gr. íslensku laganna, enda er þar 

eðli málsins samkvæmt kveðið á um viðskipti milli aðildarríkja ESB sem og 

innflutning. Meginreglan, og sú sem máli skiptir fyrir viðfangsefni þessarar ritgerðar, 

kemur fram í a- og c- lið 1. mgr. þar sem segir að afhending skattskylds aðila á vöru 

og þjónustu innan ESB svæðisins sem innt er af hendi gegn greiðslu sé 

virðisaukaskattskyld. Orðalag greinarinnar er frábrugðið þeirri íslensku hvað varðar 

skilyrðið um að varan eða þjónustan sé látin í té gegn greiðslu. Þetta atriði kom fyrir 

Evrópudómstólinn í máli Hong Kong Trade Development Council. Um var að ræða 

viðskiptasamtök stofnuð í Hollandi, en fjármögnuð af styrkjum frá stjórnvöldum í 

Hong Kong, sem ætlað var að stuðla að viðskiptum milli Hong Kong og annarra 

landa. Samtökin veittu í þeim tilgangi upplýsingar og ráðgjöf um landið án 

endurgjalds. Spurningin sem borin var fyrir dómstólinn var hvort samtökin teldust 

skattskyld. Dómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að aðilar sem veita þjónustu án 

endurgjalds falli utan skattskyldusviðs virðisaukaskattstilskipunarinnar þar sem krafa 

er gerð um að vara eða þjónusta sé látin í té gegn greiðslu.
49

 Auk kröfunnar um 

endurgjald fyrir selda vöru eða veitta þjónustu hefur Evrópudómstóllinn sett fram tvö 

frekari skilyrði fyrir því að gerningar falli innan skattskyldusviðsins, annars vegar 

þurfa að vera bein tengsl (e. Direct link) milli greiðslunnar og vörunnar eða 

þjónustunnar sem veitt er og hins vegar þarf að hafa stofnast til sambands milli aðila í 

lagalegum skilningi (e. Legal relationship).  

Krafan um bein tengsl kemur fram í málinu 102/86, Apple & Pear Development 

Council. Þróunarráð epla- og perubænda var stofnað með það að markmiði að stuðla 

að sölu epla og pera í Englandi og Wales. Stofnun þess byggði á lögum og var ráðið 

fjármagnað með gjaldtöku sem tekin var af epla- og perubændum og var því um 

opinberan aðila að ræða. Gjaldtakan var skyldubundin og byggði á stærð landsins sem 

bændurnir höfðu yfir að ráða. Spurningin fyrir dómstólnum var sú hvort sú vinna sem 

                                                 

 

48 Sjá dóm Evrópudómstólsins C-288/07 Isle of Wight, Mgr. 60-65. 
49 ECJ 89/91 Hong Kong Trade Development Council. Mgr. 10. 
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unnin var af ráðinu teldist til þjónustu sem unnin væri gegn greiðslu. Dómstóllinn 

komst að þeirri niðurstöðu að ekki væru bein tengsl milli þess ávinnings sem 

bændurnir kynnu að hafa af vinnu ráðsins og hins skyldubundna gjalds sem bændurnir 

voru rukkaðir um árlega.
50

  

Það er þó ekki gefið að þó svo að bein tengsl virðist vera milli þjónustunnar sem veitt 

er og gjaldsins sem greitt er að gerningur falli innan skattskyldusviðsins. Í C-16/93 

Tolsma var ágreiningsatriðið hvort götutónlistarmaður sem spilaði fyrir vegfarendur 

og hafði hjá sér bauk sem vegfarendur gátu sett pening í væri skattskyldur af þeim 

tekjum sem hann hafði af spilamennsku sinni. Dómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu 

að spilamennskan teldist ekki til skattskyldrar þjónustu og félli utan 

skattskyldusviðsins þar sem engin krafa var gerð á vegfarendur að greiða fyrir 

tónlistina, hún var spiluð hvort eð er og því væri ekkert lagalegt samband milli 

tónlistarmannsins og þeirra sem létu fé af hendi rakna til hans.
51

 

Í 9. gr. tilskipunarinnar er kveðið á um skattskylda aðila. Þar segir að skattskyldir 

aðilar séu hverjir þeir sem standa sjálfstætt í einhvers konar fjárhagslegum gerningum 

(e. economic activity), hver sem tilgangur eða afleiðing þeirra viðskipta er. Greinin er 

því mjög víðtæk, hver sem er getur verið skattskyldur aðili að uppfylltum þeim 

skilyrðum sem kveðið er á um í greininni.
52

 Greinin eru öllu óskýrari en samsvarandi 

grein í íslensku lögunum og krefst þess að skilgreint sé hverju sinni hvort aðili stendur 

sjálfstætt að gerningnum og hvort gerningurinn sé fjárhagslegs eðlis. Eins og sjá má 

af dómunum sem voru raktir hér að framan er slík skilgreining ekki alltaf augljós. Í 

Tolsma má til dæmis vera ljóst að tónlistarmaðurinn spilar tónlist í von um að hafa af 

því einhverjar tekjur en þar sem ekki er beinn samningur milli hans og þeirra sem gefa 

honum pening um að skiptast á tónlist og peningum þá telst gerningurinn ekki 

fjárhagslegur í skilningi virðisaukaskattstilskipunarinnar. 

13. gr. tilskipunarinnar kveður á um skattskyldu opinberra aðila. Staða opinberra aðila 

innan evrópska virðisaukaskattkerfisins er nokkuð flókin. Í fyrsta lagi er 

löggjafarvaldi og dómstólum hvers aðildarríkis látið eftir að skilgreina hugtakið 

                                                 

 

50 ECJ 102/86 Apple & Pear Development Council. Mgr. 12-16. 
51 ECJ C-16/93 Tolsma. Mgr. 14-17. 
52 Terra & Wattel (2012). European Tax Law. Bls. 308. 
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opinberir aðilar og það hvenær þeir koma fram í krafti valds síns sem stjórnvalds eins 

og áður hefur komið fram. Þetta getur valdið misræmi í meðferð innan hins innri 

markaðar sem er í andstöðu við markmið virðisaukaskattstilskipunarinnar um 

samræmingu virðisaukaskattslaga innan svæðisins. Í öðru lagi, og það sem kannski 

snertir viðfangsefni þessarar ritgerðar enn frekar, geta þeir ýmist verið skattskyldir 

samkvæmt 13. gr. þegar þeir eru í samkeppni við einkaaðila á markaði, skattskyldir en 

undanþegnir þegar um er að ræða athafnir sem falla undir undanþágurnar í 132. gr. 

eða fallið utan skattskyldusviðsins, þegar þeir koma fram sem stjórnvald. Þessi 

mismunandi meðferð er þó sambærileg við meðferð opinberra aðila í íslenska 

virðisaukaskattskerfinu þar sem opinberir aðilar eru skattskyldir samkvæmt 4. tl. 1. 

mgr. 3. gr. vskl. þegar þeir selja vöru eða þjónustu í samkeppni við einkaaðila á 

markaði, skattskyldir en undanþegnir þegar þeir láta í té þjónustu sem heyrir undir 

undanþágurnar sem taldar eru upp í 3. mgr. 2. gr. vskl. og undanskildir þegar þeir 

koma fram sem stjórnvald.  

2.6 Undanþágur 

Grunngildi virðisaukaskatts um almennan eiginleika og hlutleysi skattsins byggja á 

því að allir framleiðendur, dreifingar- og söluaðilar séu hluti af 

virðisaukaskattskeðjunni og hafi allir rétt til frádráttar innskatts. Þannig myndi 

fullkomið virðisaukaskattskerfi líta út. Raunin er aftur á móti sú að öll 

virðisaukaskattskerfi kveða á um einhverjar undanþágur frá skattskyldu.
53

 Þegar vara 

eða þjónusta er undanþegin virðisaukaskatti er átt við að salan á vörunni eða 

þjónustunni ber ekki útskatt, söluaðilinn innheimtir ekki virðisaukaskatt af sölunni. 

Undanþegin sala gefur ekki rétt til frádráttar innskatts, samanber. 4. mgr. 2. gr. vskl. Í 

undanþágum felst ákveðin mótsögn. Þegar aðili selur undanþegna þjónustu er það í 

raun hann sem telst endanlegur neytandi með tilliti til framleiðslu- og 

dreifingarkeðjunnar og ber því skattbyrðina á meðan að skattskyldur aðili innheimtir 

virðisaukaskatt af sölunni og dregur frá innskatt af aðkeyptum aðföngum og veltir 

þannig skattbyrðinni yfir á hinn eiginlega endanlega neytanda.
54

 Undanþágur eru 

þannig andstæðar þeim grunngildum virðisaukaskatts að hann sé almennur, óbeinn og 

hlutlaus skattur á neyslu. Virðisaukaskattur verður þannig kostnaðarliður og hefur því 

                                                 

 

53 Henkow (2013). The VAT/GST treatment of public bodies. Bls. 8. 
54 De La Feria (Ritstj.) (2013). VAT Exemptions. Bls. 11. 
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óæskileg áhrif á ákvarðanir eins og hvers skal neyta og af hvaða framleiðenda eða 

þjónustuaðila skal kaupa aðföng. Þessi áhrif eru í andstöðu við tilgang og markmið 

virðisaukaskattskerfisins.
55

 

Virðisaukaskattstilskipunin gerir greinarmun á undanþágum í almannaþágu og annars 

konar undanþágum. Kveðið er á um undanþágur í almannaþágu í 132. gr. 

tilskipunarinnar. Sem dæmi um slíkar undanþágur má nefna póstþjónustu, 

heilbrigðisþjónustu, þjónustu tannlækna, menntun og sjúkraflutninga. Margar þær 

undanþágur sem þarna er kveðið á um eiga við opinbera aðila en heyra ekki undir 13. 

gr. tilskipunarinnar þar sem ekki er um að ræða þjónustu sem framkvæmd er af 

aðilum sem koma fram sem yfirvald sem heyra undir lög um hið opinbera auk þess 

sem sum þjónusta sem er undanþegin samkvæmt greininni getur verið veitt af 

einkaaðilum. 

Ástæður fyrir því að undanþiggja ákveðna þjónustu virðisaukaskatti geta verið 

nokkrar. Virðisaukaskattur telst vera stiglækkandi skattur. Það er að segja, eftir því 

sem tekjur manns eru lægri, því hærra hlutfall þeirra fer í neyslu og því verður 

skattbyrðin hlutfallslega hærri hjá þeim sem tekjulægri eru en þeim sem meira hafa 

milli handanna.
56

 Ein ástæðan fyrir undanþágum er að verið er að reyna að stemma 

stigu við þessum stiglækkandi áhrifum skattsins. Undanþágum er einnig beitt til þess 

að auka neyslu á svokölluðum hollgæðum, líkt og menntun. Loks er ákveðin þjónusta 

þess eðlis að erfitt er að skattleggja hana.
57

 Dæmi um slíka þjónustu er 

fjármálaþjónusta og þjónusta veðbanka.
58

 Allar þessar ástæður geta átt við um 

undanþágur opinberra aðila. Í sumum tilfellum skiptir hins vegar engu máli hvort 

opinberir aðilar eru undanþegnir eður ei. Á sviðum þar sem ríkið hefur 

einokunarstöðu, til dæmis í útgáfu vegabréfa breytir litlu hvort ríkið innheimtir lægra 

verð fyrir þjónustuna og innheimtir af henni virðisaukaskatt eða hvort það innheimtir 

hærra verð án virðisaukaskatts. Allir viðskiptavinir ríkisins í slíku tilfelli eru 

einkaaðilar og endanlegir neytendur og sama fjármagn skilar sér í ríkissjóð.
59

 

                                                 

 

55 Henkow (2013). The VAT/GST treatment of public bodies. Bls. 9. 
56 Terra (2015). A guide to the European VAT directives. Bls. 265. 
57 Terra (2015). A guide to the European VAT directives. Bls. 269. 
58 COM(2010) 695. Green paper on the future of VAT.  
59 De La Feria (Ritsj.) (2013). VAT Exemptions. Bls. 19. 
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2.7 Veruleg samkeppnisáhrif 

Undanþágur opinberra aðila frá virðisaukaskatti byggjast á nokkrum ástæðum eins og 

hefur verið komið inn á hér að framan. Í sumum tilfellum þykir einfaldlega of flókið 

að skattleggja þá, í öðrum tilfellum eru ástæðurnar pólitískar, verið er að reyna að 

vinna gegn stiglækkandi áhrifum skattsins eða verið er að reyna að beina neyslu 

almennings í átt að ákveðnum hollgæðum. Ástæðurnar fyrir því að undanþágurnar eru 

ekki algildar snúa hins vegar eingöngu að samkeppnisáhrifum þeirra. Verið er að 

reyna að viðhalda hlutleysi skattsins eftir fremsta megni og koma í veg fyrir að 

meðferð opinberra aðila halli á einkaaðila á markaði út frá samkeppnissjónarmiðum. 

Þetta er gert með því að takmarka undanþágurnar að mestu við þá þætti í starfi 

opinberra aðila sem snúa að lögbundnum skyldum þeirra og þar sem þeir koma fram í 

krafti valds síns sem stjórnvalds. Þar sem opinberir aðilar selja vörur eða þjónustu 

sem einnig er í boði hjá atvinnufyrirtækjum teljast þeir því skattskyldir, samanber 2. 

mgr. gr. 13.1 í virðisaukaskattstilskipuninni og 4. tl. 1. mgr. 3.gr. vskl. Þessu er því 

eins farið að þessu leyti bæði í evrópska kerfinu og því íslenska. Íslenska kerfið 

gengur þó lengra en það evrópska í átt að því að takmarka samkeppnisáhrif meðferðar 

opinberra aðila með því að endurgreiða þeim greiddan innskatt af ákveðinni vöru og 

þjónustu og með því að leggja á virðisaukaskatt á eigin þjónustu þeirra. Betur verður 

farið yfir þessi atriði í næsta kafla. Auk þess að vera frábrugðið evrópska kerfinu að 

þessu leyti þá er íslenska kerfið einnig talsvert skýrara en það evrópska þegar kemur 

að samkeppnisákvæðum í vskl. og reglugerðum sem snúa að skattskyldu opinberra 

aðila. Skýrt er kveðið á um undir hvaða kringumstæðum opinber aðili telst vera í 

samkeppni í reglugerð 248/1990 sem betur verður farið yfir í kaflanum hér á eftir. 

Þessu er ekki til að dreifa í virðisaukaskattstilskipuninni sem er frekar óskýr hvað 

þetta varðar að tvennu leyti. Annars vegar er kveðið á um að opinberir aðilar skuli 

vera skattskyldir þegar það að undanþiggja þá skattskyldu myndi annars leiða til 

umtalsverðra samkeppnisraskana (e. significant distortion of competition) og hins 

vegar er kveðið á um að þeir skuli teljast skattskyldir þegar um er að ræða eitthvað 

þeirra atriða sem talin eru upp í viðauka 1 við tilskipunina, svo lengi sem sú þjónusta 
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er ekki veitt í svo litlum mæli að talist geti óveruleg (e. provided that those activities 

are not carried out on such a small scale as to be negligible).
60

  

2.8 Full skattlagning 

Nokkrum sinnum hefur verið minnst á fulla skattlagningu í ritgerðinni, og þá í 

sambandi við Nýja-Sjáland, sem er það land sem kemst næst því að vera með kerfi 

þar sem virðisaukaskattur er fullkomlega almennur og lagður á allar vörur og 

þjónustu.
61

 Nýsjálenska kerfið er fyrst hinna svokölluðu nútíma virðisaukaskattskerfa 

en Rita De La Feria gerir greinarmun á hefðbundnum virðisaukaskattskerfum, sem 

eru þau kerfi sem byggja á því franska og evrópska, og nútíma 

virðisaukaskattskerfum, sem tekin hafa verið upp eftir 1984, en þá var það 

Nýsjálenska tekið upp.
62

 Önnur lönd sem tilheyra nútíma virðisaukaskattskerfum eru 

meðal annarra Ástralía, Kanada og Suður-Afríka. Hefðbundin virðisaukaskattskerfi 

eru, eins og við þekkjum hér á landi og í ESB, full af undanþágum og hafa fleiri en 

eitt skattþrep. Nútímakerfin aftur á móti eru með fáar undanþágur og aðeins eitt 

skattþrep.
63

 Með fullri skattlagningu er átt við virðisaukaskattskerfi án undanþága. 

Slíkt kerfi er þó hvergi að finna og því í reynd ekki rétt að tala um fulla skattlagningu 

þegar talað er um nútíma virðisaukaskattskerfi eins og Nýja-Sjáland, Ástralíu og 

fleiri. Þegar talað er um Nýsjálenska kerfið er hins vegar oft talað um að það sé kerfi 

með fullri skattlagningu (e. full taxation system) og því er þeirri hugtakanotkun beitt 

hér.
64

  

Skattstofninn í nútíma virðisaukaskattskerfum er breiðari en í hinum hefðbundnu og 

sem dæmi eru opinberir aðilar með einum eða öðrum hætti hluti af 

virðisaukaskattskerfinu en aðferðir við skattlagningu þeirra eru þó mismunandi eftir 

löndum.
65

 Nánar verður vikið að fullri skattlagningu í 5. kafla ritgerðarinnar. 

  

                                                 

 

60 Viðauki 1 (Annex I) er viðbót við grein 13.1 og inniheldur upptalningu á þjónustu eins og fjarskiptaþjónustu, 

vatnsveitu, vöruflutningum, hafnar- og flugvallaþjónustu o.fl. 
61 De La Feria (Ritsj.) (2013). VAT Exemptions. Bls. 129. 
62 De La Feria (Ritsj.) (2013). VAT Exemptions. Bls. 4. 
63 Charlet & Owens (2010). Tax notes international. Bls. 945. 
64 Sjá t.d. De La Feria (ritstj.) (2013). VAT Exemptions. Bls 143. 
65 Sjá t.d. Jervelund o.fl. (2013). VAT in the public sector and exemptions in the public interest. Bls. 113-127 og 

Gendron (2005). Bulletin for International Taxation. Bls. 521-523. 
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3. Meðferð opinberra aðila í virðisaukaskatti 
Eins og komið hefur fram áður í þessari ritgerð er margt mjög líkt með íslensku 

virðisaukaskattslögunum og evrópsku virðisaukaskattstilskipuninni, enda ákveðinn 

skyldleiki með íslensku lögunum og tilskipuninni þar sem lögin voru að miklu leyti 

samin eftir forskrift dönsku virðisaukaskattslaganna, sem svo aftur byggðu á 

þágildandi Evróputilskipun um virðisaukaskatt, hinni svokölluðu 6. tilskipun (e. sixth 

directive).
66

 Meðferð opinberra aðila í íslenskum virðisaukaskattsrétti og samkvæmt 

Evróputilskipuninni er aftur á móti nokkuð ólík. Þetta helgast af því að talsverðar 

breytingar hafa orðið, bæði á íslensku lögunum og Evrópureglunum, frá setningu 

íslensku laganna. Íslensku lögin hafa tekið fjölmörgum breytingum frá því þau voru 

fyrst sett og á Evrópureglunum hafa verið gerðar mjög umfangsmiklar 

formbreytingar, með nýrri tilskipun, sem heitir einfaldlega Virðisaukaskattstilskipunin 

(e. Recast VAT Directive) og tók við af 6. tilskipuninni 1. janúar 2007.
67

 Telur hún 

413 greinar á meðan forveri hennar taldi einungis 38 greinar. Þær breytingar sem hafa 

orðið á íslensku lögunum hafa aftur á móti ekki fylgt breytingum á 

Evróputilskipuninni sökum þess að Ísland er ekki hluti af ESB. Munurinn á meðferð 

opinberra aðila felst fyrst og fremst í reglum í íslensku lögunum um eigin not og 

sérstakar endurgreiðslur sem ekki er að finna í Evróputilskipuninni. Einnig er 

stigsmunur á því hvernig tekið er á meðferð opinberra aðila þegar kemur að 

samkeppni á markaði. Hér verður aðeins farið yfir þennan mun á kerfunum tveimur 

og því næst verður farið ítarlega í reglur um meðferð opinberra aðila í hvoru kerfinu 

fyrir sig. 

Evrópska virðisaukaskattkerfið er eitt hið elsta í heimi og eins og áður hefur komið 

fram er íslenska kerfið í grunninn óbeint byggt á því. Því má ljóst vera að bæði kerfin 

tilheyra hinum hefðbundnu virðisaukaskattkerfum þar sem undanþágur eru yfirleitt 

fjölmargar. Í báðum þessum kerfum er undanþága fyrir opinbera aðila þar á meðal og 

er hún í raun mjög svipuð í báðum kerfum, þó orðalag og framsetning sé talsvert 

öðruvísi. Þó undanþágan í íslensku lögunum komi í raun hvergi fram berum orðum 

má hana finna í formi gagnályktunar frá 4. tl. 3. mgr. 3. gr. vskl. en þar stendur: 

                                                 

 

66 Sixth Council directive of 17 May 1977 on the harmonization of legislation of Member States concerning 

turnover taxes (67/227/EEC). 
67 Council directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax. 
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Skylda til að innheimta virðisaukaskatt og standa skil á honum í ríkissjóð 

hvílir á þessum aðilum: [...] Ríki, bæjar- og sveitarfélögum og stofnunum eða 

fyrirtækjum þeirra að því leyti sem þeir aðilar selja vörur eða skattskylda 

þjónustu í samkeppni við atvinnufyrirtæki.  

Opinberir aðilar eru því undanþegnir skattskyldu nema þegar þeir selja vörur eða 

þjónustu í samkeppni við atvinnufyrirtæki. Opinber orku- og veitufyrirtæki eru þó 

alltaf skattskyld að því leyti sem þau selja skattskylda vöru og þjónustu skv. 3. tl. 

sömu greinar. 

Í 3. mgr. 2. gr. er kveðið á um ýmsa undanþegna þjónustu í 14. töluliðum. Þar á meðal 

eru nokkrir sem fjalla um undanþágur á því sem er í evrópskum virðisaukaskattsrétti 

kallað undanþágur í almannaþágu (e. exemptions in the public interest), er þar til 

dæmis um að ræða heilbrigðisþjónustu, menntun og ýmsa félagslega og 

menningarlega þjónustu. Þessar undanþágur eiga jafnt við um opinbera aðila og 

atvinnufyrirtæki og því þykir ekki ástæða til að fjalla sérstaklega um þær hér þó að í 

mörgum tilvikum sé um að ræða þjónustu sem opinberir aðilar veita. Svipaða grein er 

að finna í virðisaukaskattstilskipuninni, nánar tiltekið í 132. gr., en hún er frábrugðin 

að því leyti að í sumum tilfellum á hún aðeins við opinbera aðila eða aðila hverra 

starfsemi er hægt að jafna við starfsemi opinberra aðila. 

Undanþágan fyrir opinbera aðila í evrópsku virðisaukaskattstilskipuninni kemur fram 

í 13. gr. hennar. Þar stendur í 1. mgr.:  

States, regional and local government authorities and other bodies governed 

by public law shall not be regarded as taxable persons in respect of the 

activities or transactions in which they engage as public authorities, even 

where they collect dues, fees, contributions or payments in connection with 

those activities or transactions.  

Í 2. mgr. er síðan kveðið á um að opinberir aðilar skuli teljast skattskyldir að því er 

viðkemur þeirri starfsemi eða viðskiptum þar sem meðferð þeirra sem undanþeginna 

aðila myndi leiða til verulegra neikvæðra samkeppnisáhrifa. Í 3. mgr. er svo kveðið á 

um að opinberir aðilar skuli teljast skattskyldir að því er viðkemur þeirri starfsemi 
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sem talin er upp í viðauka I með tilskipuninni. Á meðal þess sem þar er talið upp er 

fjarskiptaþjónusta, vatnsveita, rafmagnsveita, fólksflutningar og fleira.  

Í 132. gr. er kveðið á um undanþágur í almannaþágu eins og kom fram hér að ofan. 

Þar eru taldar upp undanþágur fyrir ýmis konar heilbrigðis- og félagslega þjónustu. Í 

nokkrum tilvikum er kveðið á um að atvinnufyrirtæki þurfi að vera vera í starfsemi 

sem má jafna til starfsemi opinberra aðila í sömu grein og að þau þurfi jafnframt að 

vera viðurkennd af ríkinu sem slík til þess að njóta undanþágunnar. Þetta orðalag 

getur mögulega opnað fyrir samkeppnisraskanir eins og verður farið nánar í í 4. kafla. 

Það má því sjá að undanþáguákvæði tilskipunarinnar um opinbera aðila er talsvert 

nákvæmara og skýrara en í íslensku lögunum. Áhrifin eru þó að mestu leyti þau sömu: 

Opinberir aðilar eru undanþegnir skattskyldu þegar þeir koma fram í krafti opinbers 

valds síns en skattskyldir þegar þeir eiga í samkeppni við atvinnufyrirtæki.  

Eins og minnst var á hér að framan er ákveðinn munur á því hvernig mörk samkeppni 

eru skilgreind í íslenska- og evrópska kerfinu. Í því íslenska telst samkeppni ekki 

bundin við markaðssvæði heldur er nóg að til staðar sé atvinnufyrirtæki í 

samkeppnisrekstri á landinu, enda myndi slík meðferð leiða til mismunandi meðferðar 

einstakra aðila og þar með vera í andstöðu við það megineinkenni 

virðisaukaskattkerfisins að vera hlutlaust, samanber úrskurð yfirskattanefndar nr. 

313/1998.
68

 Aftur á móti þarf samkeppni að vera eiginleg, það er að segja, ekki er nóg 

að möguleiki sé á samkeppni heldur þarf hún að vera raunverulega til staðar, eins og 

kemur fram í ákvarðandi bréfi ríkisskattstjóra nr. 478/93, en þar segir: 

Ríkisskattstjóra er ekki kunnugt um raunverulega samkeppni Fjarskiptaeftirlits 

við atvinnufyrirtæki, enda verður þjónusta ríkisstofnana ekki skattskyld af því 

einu að möguleiki á samkeppni sé fyrir hendi. Þannig ber stofnuninni að 

útskatta þá vöru og þjónustu sem hún selur og má vita að er í raunverulegri 

samkeppni við atvinnufyrirtæki á hverjum tíma. 

Í evrópska kerfinu hefur aftur á móti verið talið að möguleiki á samkeppni geti verið 

nóg til þess að valda skattskyldu opinbers aðila jafnvel þó engin eiginleg samkeppni 

                                                 

 

68 Sjá einnig: Ríkisskattstjóri (1998). Handbók um virðisaukaskatt. Bls. 58. 
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sé til staðar á þeim tímapunkti, annars valdi meðferð opinbers aðila sem undanþeginn 

skattskyldu aðgangshindrunum á markaðinum og virki þannig letjandi á mögulega 

inngöngu samkeppnisaðila á markaðinn. Það er þó ekki nóg að samkeppni geti 

mögulega komið til, heldur verður að vera raunhæfur möguleiki á samkeppni.
69

 

Stærsti munurinn á kerfunum felst aftur á móti í umfangi skattskyldu opinberra aðila. 

Í íslenska kerfinu er umfangið víkkað, og um leið áhrif meðferðar þeirra sem 

undanþeginna aðila á samkeppni takmörkuð, með því annars vegar að gera eigin not 

þeirra skattskyld þegar um samkeppni við atvinnufyrirtæki er að ræða og hins vegar 

með því að endurgreiða þeim innskatt af ákveðinni vöru og þjónustu.  

Kveðið er á um skattskyldu eigin nota opinberra aðila í 4. málslið, 2. mgr. 3. gr. vskl. 

en þar segir:  

Þá skulu ríki, sveitarfélög og stofnanir þeirra greiða virðisaukaskatt af 

skattskyldum vörum og þjónustu vegna eigin nota, enda sé ekki um að ræða 

vinnu eða þjónustu skv. 3. mgr. 42. gr. sem innt er af hendi utan sérstaks 

fyrirtækis eða þjónustudeildar. 

3. mgr. 42. gr. sem þarna er vísað til er ákvæði um sérstaka endurgreiðslu innskatts til 

opinberra aðila á ákveðinni þjónustu sem nánar verður fjallað um hér að neðan. 

Nánari útfærslu er svo að finna á reglunum um eigin not í reglugerð 248/1990 um 

virðisaukaskatt af skattskyldri starfsemi opinberra aðila. Tilgangurinn með reglum um 

eigin not er að tryggja samkeppnisstöðu atvinnufyrirtækja sem selja hliðstæða vöru 

eða þjónustu við þá sem snýr að eigin notum. Þær vinna því gegn því að opinberir 

aðilar, sem ekki geta nýtt sér innskattsfrádrátt, forðist að kaupa vörur eða þjónustu 

sem þeir geta afgreitt innanhúss. Ef að virðisaukaskattur yrði einfaldlega viðbótar 

kostnaðarliður keyptu þeir vöruna eða þjónustuna utanfrá hefði það þannig bein áhrif 

á val um það hvort þjónustað væri innanfrá eða keypt utanfrá.
70

  

Ákvæði um sérstakar endurgreiðslur opinberra aðila er að finna í 3. mgr. 42. gr. vskl. 

en þar segir:  

                                                 

 

69 Evrópudómstóllinn, C-288/07 Isle of Wight, mgr. 60-65. 
70 Frumvarp til laga um virðisaukaskatt, þskj. 781, 431. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/110/s/pdf/0781.pdf [sótt á vefinn 25.2.2015]. 

http://www.althingi.is/altext/110/s/pdf/0781.pdf
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Endurgreiða skal ríki, sveitarfélögum og stofnunum þeirra virðisaukaskatt sem 

þau hafa greitt af innflutningi eða kaupum á eftirtalinni þjónustu eða vöru: 

1. Sorphreinsun, þ.e. söfnun, flutningi, urðun og eyðingu sorps og annars 

úrgangs, þar með talið brotamálma. Ákvæði þetta tekur einnig til leigu eða 

kaupa á sorpgámum vegna staðbundinnar sorphirðu. 

2. Ræstingu. 

3. Snjómokstri og snjó- og hálkueyðingu með salti eða sandi. 

4. Björgunarstörfum og öryggisgæslu vegna náttúruhamfara og 

almannavarna. 

5. Þjónustu verkfræðinga, tæknifræðinga, arkitekta, lögfræðinga, löggiltra 

endurskoðenda og annarra sérfræðinga er almennt þjóna atvinnulífinu og 

lokið hafa háskólanámi, sambærilegu langskólanámi eða starfa 

sannanlega á sviði fyrrgreindra aðila og veita sambærilega þjónustu. 

6. Þjónustu vaktstöðva vegna samræmdrar neyðarsímsvörunar. 

Nánari útfærslu á reglunum er síðan að finna í reglugerð 248/1990 um virðisaukaskatt 

af skattskyldri starfsemi opinberra aðila. Tilgangurinn með reglum um sérstakar 

endurgreiðslur er annars vegar að tryggja jafna stöðu sveitarfélaga, hvort sem þau 

kjósa að kaupa vöru eða þjónustu utanfrá eða þjónusta sig sjálf, og hins vegar að 

tryggja samkeppnisstöðu atvinnufyrirtækja sem selja hliðstæða vöru eða þjónustu. 

Líkt og með reglur um skattskyldu eigin nota er reglum um sérstakar endurgreiðslur 

ætlað að koma í veg fyrir að virðisaukaskattur hafi áhrif á val um hvor leiðin er farin, 

að þjónusta sig sjálfur eða kaupa utanfrá, og er þannig ætlað að varðveita hlutleysi 

virðisaukaskattsins.
71

 Engar reglur um slíkar endurgreiðslur er að finna í 

Evróputilskipuninni en nokkur lönd, þeirra á meðal Danmörk, Bretland og Svíþjóð, 

hafa tekið upp slíkar reglur. Þar sem slíkar endurgreiðslur teljast einfaldlega til 

fjárveitinga ríkisins, óháð virðisaukaskattslöggjöfinni, heyra þær ekki undir 

tilskipunina og teljast því ekki til samræmdrar löggjafar á innri markaði ESB.
72

 Þar 

sem reglur um sérstakar endurgreiðslur til opinberra aðila eru ekki háðar samræmingu 

innan ESB geta útfærslur á þeim verið mismunandi og sem dæmi má nefna að dönsku 

reglurnar eru talsvert frábrugðnar þeim íslensku. Í kaflanum um sérstakar 

endurgreiðslur hér á eftir verður aðeins farið yfir þennan mun. 

                                                 

 

71 Frumvarp til laga um virðisaukaskatt, þskj. 781, 431. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/110/s/pdf/0781.pdf [sótt á vefinn 25.2.2015]. 
72 Aujean o.fl. (1999). VAT Monitor. Bls. 145. 

 

http://www.althingi.is/altext/110/s/pdf/0781.pdf


 

34 

 

Eins og komið hefur fram höfðu Danir horfið frá skattlagningu eigin nota þegar kom 

að því að taka upp virðisaukaskatt hér á landi og tekið upp kerfi sérstakra 

endurgreiðslna. Þrátt fyrir að horft væri að mestu til dönsku virðisaukaskattslaganna 

við samningu frumvarps þess sem varð að lögum 50/1988 um virðisaukaskatt var þó 

farin sú leið að heimila ráðherra að ákveða með reglugerð að opinberir aðilar, 

fyrirtæki þeirra og aðrir sem stunduðu starfsemi undanþegna virðisaukaskatti þyrftu 

að greiða virðisaukaskatt af vöru framleiddri til eigin þarfa og af eigin þjónustu. Segir 

um það í greinargerð með frumvarpinu:  

Augljós vandamál eru því samfara að innheimta sölu- eða virðisaukaskatt af 

eigin notum þar sem ákvörðun skattstofnsins er nokkrum erfiðleikum háð. 

Engu síður verður ekki hjá því komist að setja reglur um skattskyldu eigin 

nota óskráðra aðila í því skyni að tryggja samkeppnisstöðu þeirra sem selja 

sambærilega vöru og þjónustu og eigin notin lúta að.
73

  

Þessi vandamál við ákvörðun skattstofnsins voru meðal ástæðna þess að Danir hurfu 

frá skattlagningu eigin nota og tóku upp sérstakar endurgreiðslur.
74

 Eins og áður segir 

kusu Íslendingar frekar að fara þá leið að skattleggja eigin not en að taka upp kerfi 

sérstakra endurgreiðslna, þrátt fyrir að að öðru leyti væri mikið til farið eftir dönsku 

lögunum við samningu þeirra íslensku. Ekki kemur fram af hverju sú leið var farin 

frekar en hin en leiða mætti líkum að því að það hafi verið vegna þess að eigin not 

höfðu verið skattlögð í söluskattskerfinu sem var við lýði fram að upptöku 

virðisaukaskatts og því komin reynsla á þá framkvæmd. Í greinargerð með 

frumvarpinu var þó minnst á dönsku reglurnar um sérstakar endurgreiðslur. Segir í 

frumvarpinu um þær:  

 Til fróðleiks skal þess getið í þessu sambandi að í Danmörku eru í gildi 

sérstakar reglur sem lúta að því að endurgreiða sveitarfélögum þann 

virðisaukaskatt sem þau þurfa að greiða af kaupum á vöru og þjónustu. 

Reglum þessum er í fyrsta lagi ætlað að tryggja jafna stöðu sveitarfélaga, 

hvort heldur þau kjósa að kaupa vöru eða þjónustu eða þjónusta sig sjálf. Í 
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öðru lagi er með þessum reglum stefnt að því að tryggja samkeppnisstöðu 

þeirra fyrirtækja sem selja hliðstæða vöru eða þjónustu. Með þessum hætti er 

þannig reynt að koma í veg fyrir að skatturinn hafi áhrif á það hvor leiðin 

valin er í þessum efnum. Í sama skyni hafa Danir sett sérstakar reglur 

varðandi óskráð ríkisfyrirtæki. Reglur þessar mætti hafa til hliðsjónar telji 

menn slíkt nauðsynlegt í því skyni að gera skattinn hlutlausan og jafna þar 

með samkeppnisstöðu skráðra fyrirtækja gagnvart eigin þjónustu og 

framleiðslu opinberra aðila.
75

  

Það virðist því strax frá upphafi hafa verið gert ráð fyrir þeim möguleika að 

skattlagning eigin nota væri annað hvort ekki nægilega víðtækt úrræði eða slíkum 

vandkvæðum bundið að taka þyrfti upp kerfi sérstakra endurgreiðslna í framtíðinni til 

að viðhalda hlutleysi virðisaukaskattsins. 

Eins og áður segir voru reglur um skattlagningu eigin nota ekki teknar upp í lög strax 

við setningu vskl. heldur einungis gert ráð fyrir heimild ráðherra til þess að setja 

reglur um slíka framkvæmd. Þessi heimild kom fram í 2. mgr. 3. gr. vskl. og var 

svohljóðandi: „Fjármálaráðherra getur ákveðið með hliðsjón af samkeppnisaðstæðum 

að atvinnufyrirtæki, félög, stofnanir og aðrir aðilar greiði virðisaukaskatt af 

skattskyldum vörum og þjónustu þegar vara er framleidd eða þjónusta innt af hendi 

eingöngu til eigin nota.“ Ráðherra setti þrjár reglugerðir með stoð í þessari grein, 

reglugerð 562/1989 um virðisaukaskatt af eigin þjónustu og úttekt til eigin nota innan 

óskattskyldra fyrirtækja og stofnana, reglugerð 576/1989 um virðisaukaskatt af 

byggingarstarfsemi og reglugerð 248/1990 um virðisaukaskatt af skattskyldri 

starfsemi opinberra aðila. Ákvæði um skattskyldu eigin nota óskráðra aðila var svo 

tekið upp í lögin með lögum nr. 55/1997 um breyting á lögum nr. 50/1988 um 

virðisaukaskatt, með síðari breytingum. Var það gert í kjölfarið á breytingum á 

mannréttindakafla stjórnarskrárinnar þar sem skerpt var á lagaáskilnaðarreglu 

skattaréttar í 77. gr. og kveðið á um að ekki megi fela stjórnvöldum ákvörðun um 

hvort leggja skuli á skatt, breyta honum eða afnema hann. Í greinargerð með 

frumvarpi til laganna kemur fram að breytingarnar sem lagðar voru til hafi miðað 
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fyrst og fremst að því að afmarka skattskyldu með skýrari hætti en gert hafði verið. 

Með breytingunum urðu ýmis ákvæði laganna ítarlegri og kveðið var á um atriði sem 

áður hafði aðeins verið fjallað um í reglugerðum. Í greinargerð með frumvarpinu segir 

um þetta:  

Í ýmsum ákvæðum virðisaukaskattslaganna er skattskylda ekki skýrt afmörkuð. 

Í slíkum tilvikum hafa stjórnvöld síðan afmarkað skattskylduna nánar í 

reglugerðum. Til þess að gera virðisaukaskattslögin heildstæðari er í 

frumvarpi þessu lagt til að skattskyldan verði afmörkuð í lögunum með því að 

gera heimildarákvæði varðandi skattskyldu, undanþágur og endurgreiðslur 

skýrari. Dæmi um framangreint er að lagt er til að heimild fjármálaráðherra 

til að ákveða með hliðsjón af samkeppnisaðstæðum hvort eigin þjónusta 

fyrirtækja og opinberra aðila sé skattskyld verði felld niður. Í stað þess verði 

tekið á því í lögunum að eigin þjónusta, að því leyti sem um er að ræða að 

skattskyld vara eða þjónusta er innt af hendi til eigin nota, sé skattskyld.
76

  

Til þess að mæta strangari kröfum breyttrar stjórnarskrár um lagaáskilnað skattareglna 

var því tekið upp ákvæði í vskl. um skattskyldu eigin nota opinberra aðila sem er 

svohljóðandi:  

Þá skulu ríki, sveitarfélög og stofnanir þeirra greiða virðisaukaskatt af 

skattskyldum vörum og þjónustu vegna eigin nota, enda sé ekki um að ræða 

vinnu eða þjónustu skv. 3. mgr. 42. gr. sem innt er af hendi utan sérstaks 

fyrirtækis eða þjónustudeildar.  

Áfram er þó kveðið nánar á um útfærslu reglna um skattskyldu eigin nota opinberra 

aðila, ásamt öðrum atriðum í reglugerð 248/1990. 

Eins og komið hefur fram var strax í greinargerð með frumvarpi því sem varð að 

lögum nr. 50/1988 um virðisaukaskatt gert ráð fyrir þeim möguleika að taka þyrfti 

upp reglur um sérstakar endurgreiðslur til óskráðra aðila. Það varð síðan raunin ári 

síðar að teknar voru upp slikar reglur með lögum nr. 119/1989 um breyting á lögum 
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nr. 50/1988 um virðisaukaskatt, með áorðnum breytingum. Reglurnar komu þó ekki í 

stað reglna um skattlagningu eigin nota, heldur er þeim beitt samhliða. Með 

breytingunni voru þau endurgreiðsluákvæði sem fyrir voru í lögunum um 

endurgreiðslu virðisaukaskatts til erlendra ferðamanna, erlendra sendimanna og 

erlendra fyrirtækja sameinuð í eina grein og jafnframt komu inn þrjú ný ákvæði um 

skyldu eða heimildir til endurgreiðslu. Þau ákvæði sneru að endurgreiðslum vegna 

innlendrar matvöru, en það ákvæði hefur nú verið fellt út úr lögunum, endurgreiðslum 

til byggjenda íbúðarhúsnæðis og svo loks endurgreiðslum til opinberra aðila vegna 

kaupa á skattskyldri vöru og þjónustu af atvinnufyrirtækjum. Tilgangurinn með þessu 

var eins og með reglum um skattlagningu eigin nota, að tryggja samkeppnisstöðu 

atvinnufyrirtækja sem gætu átt í viðskiptum við opinbera aðila. Segir um þetta atriði í 

frumvarpinu að til þess að skattlagning raski ekki samkeppnisstöðu atvinnufyrirtækja 

séu tvær leiðir færar, að skattleggja eigin not óskráðra aðila sem geta þjónustað sig 

sjálfa eða endurgreiða þeim innskatt sem þeir greiða við kaup á þjónustu af 

atvinnufyrirtækjum. Eins og komið hefur fram varð niðurstaðan með þessum 

breytingarlögum að báðar leiðir yrðu farnar eftir atvikum.
77

 

3.1 Ísland  

3.1.1 Opinberir aðilar 
Í kafla 2 var hugtakið „opinber aðili“ skilgreint sem ríki, bæjar- og sveitarfélög og 

hverjir þeir aðilar, hvort heldur lögaðilar eða persónur, sem stofnað er til eða stjórnað 

er af ríki, bæjar- eða sveitarfélögum, með stoð í lögum um hið opinbera, í skilningi 

virðisaukaskattslaga, svo lengi sem athafnir þeirra eru á vegum hins opinbera í 

hlutverki þeirra sem opinbert yfirvald. Þessi skilgreining á hugtakinu opinber aðili 

einskorðast ekki við annað kerfið heldur er henni ætlað að ná yfir hugtakið í 

hefðbundnum virðisaukaskattsrétti almennt. Skilgreiningin er ekki fullkomin og hvort 

sem hún er sett í samhengi við evrópska kerfið eða hið íslenska, má finna ákveðin 

frávik eða grá svæði. Hér verður því aðeins reynt að afmarka hugtakið frekar með 

úrskurðum yfirskattanefndar og ákvarðandi bréfum ríkisskattstjóra. 
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3.1.1.2 Hlutafélög 

Samkvæmt. 4. tl. 1. mgr. 3. gr. vskl. eru opinberir aðilar aðeins skattskyldir að því 

leyti sem þeir selja vörur eða þjónustu í samkeppni við atvinnufyrirtæki. Þetta ákvæði 

hefur verið túlkað þannig í ákvarðandi bréfi 141/90 að það taki eingöngu til þeirra 

stofnana og fyrirtækja ríkis og sveitarfélaga sem undanþegin eru skattskyldu 

samkvæmt lögum 90/2003 um tekjuskatt.  

Þetta mál snerist um hlutafélag sem var að hluta í eigu ríkisins. Ríkisskattstjóri 

hafði áður gefið út ákvarðandi bréf 108/90 vegna fyrirspurnar fyrirtækisins en 

þar kom fram að fyrirtækið taldi sig eiga að heyra undir 4. tl. 1. mgr. 3. gr. 

vskl. frekar en 1. tl. sömu greinar á grundvelli þess að jafna mætti hluta 

greiðslna fyrir þjónustu þess til opinberrar gjaldtöku. Ríkisskattstjóri taldi aftur 

á móti að fyrirtækið væri skattskyldur aðili á grundvelli 1. tl. 1. mgr. 3. gr. 

vskl. þar sem um hlutafélag var að ræða. Fyrirtækið sætti sig ekki við þá 

niðurstöðu og gerði athugasemdir við álit ríkisskattstjóra. Taldi fyrirtækið að 

þar sem það hefði á hendi opinbert eftirlit með ástandi og búnaði ökutækja, 

væri stofnað á grundvelli samnings við dómsmálaráðherra og væri í 

helmingseigu ríkisins væri eðlilegra að það heyrði undir 4. tl. Í ákvarðandi 

bréfi 141/90 svaraði ríkisskattstjóri því til að eigendur að hlutafélaginu væru, 

auk ríkissjóðs, 57 talsins, engar takmarkanir væru settar á sölu hlutabréfa í 

félaginu og félagið teldist vafalaust hafa með höndum atvinnustarfsemi. Um 

túlkun á 4. tl. 1. mgr. 3. gr. segir í bréfinu: „Að áliti ríkisskattstjóra taka 3. og 

4. tölul. aðeins til þeirra stofnana og fyrirtækja ríkis og sveitarfélaga sem 

undanþegin eru skattskyldu samkvæmt tekjuskattslögum, sbr. 2. og 3. tölul. 4. 

gr. þeirra. Er hér um að ræða stofnanir og fyrirtæki ríkis og sveitarfélaga sem 

þessir aðilar reka og bera ótakmarkaða ábyrgð á.“ Taldist fyrirtækið því 

skattskylt skv. 1. tl. 1. mgr. 3. gr. vskl.  

Hér telst fyrirtæki ekki til opinbers aðila þrátt fyrir eignarhald ríkisins, þar sem að 

ríkið bar ekki ótakmarkaða ábyrgð á félaginu. Þessi niðurstaða fellur mjög vel að 

túlkun ríkisskattstjóra sem kemur fram í bréfi 141/90. 

3.1.1.3 Sjálfseignarstofnanir 

Ekki falla þó öll tilfelli jafn vel að þessari túlkun ríkisskattstjóra. Staða 

sjálfseignarstofnana sem ekki stunda atvinnurekstur hefur komið til kasta bæði 
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ríkisskattstjóra og yfirskattanefndar í þessu samhengi. Sem dæmi má nefna 

ákvarðandi bréf 584/93 og úrskurði yfirskattanefndar nr. 319/1997 og 6/2008 sem 

allir varða sérstakar endurgreiðslur á virðisaukaskatti til sjálfseignarstofnana. Elsta 

dæmið, ákvarðandi bréf 584/93, snerist um það hvort sjálfseignarstofnun sem rak 

dagvist fyrir langtímasjúklinga og hugði á byggingu sjúkrastofnunar ætti rétt á 

endurgreiðslum virðisaukaskatts vegna aðkeyptrar sérfræðiþjónustu samkvæmt 12. gr. 

reglugerðar 248/1990. Ríkisskattstjóri komst að þeirri niðurstöðu að þar sem um var 

að ræða byggingu í eigu sjálfseignarstofnunar, en ekki ríkis eða sveitarfélags, væri 

ekki hægt að fella bygginguna undir ákvæði reglugerðarinnar og breytti þar engu um 

þótt rekstrinum svipaði um margt til reksturs ríkisstofnunar. Í úrskurðum 

yfirskattanefndar nokkrum árum síðar er þó komist að annarri niðurstöðu. 

Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 319/1997 hafði sjálfseignarstofnun sem var 

fjármögnuð að mestu af opinberum aðilum og hafði það að markmiði að reka 

hjúkrunarheimili farið fram á endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna kaupa á 

þjónustu sérfræðinga. Skattstjóri hafði hafnað kröfunni á þeim forsendum að 

sjálfseignarstofnanir féllu ekki undir ákvæði 12. gr. reglugerðar 248/1990 um 

virðisaukaskatt af skattskyldri starfsemi opinberra aðila þar sem 

sjálfseignarstofnanir ættu sjálfar sínar eignir og bæru einar ábyrgð á skuldum 

sínum. Því væru hvorki stofnendur né aðrir í slíkum tengslum við stofnunina 

að jafna mætti til eignaraðildar. Yfirskattanefnd var sammála því að form 

sjálfseignarstofnunarinnar stæði ekki til þess að hún teldist opinber aðili en 

þrátt fyrir það yrði að taka afstöðu til þess hvort aðrar ástæður gætu verið til 

þess að telja hana lið í opinberri þjónustu. Yfirskattanefnd komst svo að þeirri 

niðurstöðu að þar sem starfsemi stofnunarinnar félli undir sjúkrahússrekstur 

væri hún háð ýmis konar opinberum kröfum og eftirliti opinberra aðila. Auk 

þess hefði stofnkostnaður hennar að langmestu leyti verið borinn af opinberu 

fé, hún væri á fjárlögum og ríkið stæði að öllu leyti undir rekstrarkostnaði 

hennar, loks gæti fjármálaráðherra komið fram fyrir hönd stofnunarinnar við 

gerð kjarasamninga við starfsfólk hennar. Þannig yrði að telja að allir þeir 

veigamestu þættir sem venjulega væru hafðir til viðmiðunar um það hvort 

sjálfseignarstofnun gæti talist hluti af hinu opinbera kerfi væru til staðar. Því 

var krafa stofnunarinnar um endurgreiðslu virðisaukaskatts tekin til greina.  



 

40 

 

Hér er sjálfseignarstofnun, sem er ekki að fullu kostuð af ríkinu, í raun talin til 

opinbers aðila í skilningi ákvæða um sérstakar endurgreiðslur, þrátt fyrir að stofnunin 

hafi ekki verið rekin af, né að fullu á ábyrgð, ríkis eða sveitarfélags og þrátt fyrir að 

bæði skattstjóri og yfirskattanefnd hafi verið sammála um að form sjáfseignarstofnana 

stæði ekki til þess að þær yrðu taldar til opinberra aðila.  

Eftir úrskurð yfirskattanefndar má sjá breytta framkvæmd ríkisskattstjóra, til dæmis í 

bréfi 925/99, en þar segir um endurgreiðsluheimildina:  

Heimildin tekur til stofnana í samrekstri opinberra aðila. Hún tekur hinsvegar 

ekki til stofnana sem að hluta eða að öllu leyti eru í eigu annarra aðila, þótt 

starfsemi þeirra falli undir sambærilegt svið. Þó geta sjálfseignarstofnanir 

talist vera á vegum ríkis eða sveitarfélaga með þeim hætti að 

endurgreiðsluákvæðið taki til þeirra séu þær reknar fyrir opinbert fé, ræki 

hlutverk á vegum ríkis eða sveitarfélaga og undir stjórn þeirra að hluta eða 

öllu leyti, sbr. nánar úrskurð yfirskattanefndar nr. 317/1997. 

Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 6/2008 kemst nefndin að sömu niðurstöðu varðandi 

endurgreiðslukröfu sjálfseignarstofnunar.  

Stofnunin sá um rekstur kirkjugarðs og hafði verið komið á fót með lögum. 

Starfsemi kirkjugarða var á fjárlögum og því kostuð af almannafé og starfsemi 

stofnunarinnar var háð yfirstjórn og opinberu eftirliti. Taldi yfirskattanefnd 

því, líkt og í úrskurðinum sem reifaður var hér að ofan, að allir þeir 

veigamestu þættir sem venjulega væru hafðir til viðmiðunar um það að 

sjálfseignarstofnun gæti talist hluti af hinu opinbera kerfi væru til staðar. Því 

var krafa stofnunarinnar um endurgreiðslu virðisaukaskatts tekin til greina.  

Hér er aftur sjálfseignarstofnun sem, þrátt fyrir sjálfstæði sitt, telst vera jafnað til 

opinbers aðila sökum fjárhagslegra og lagalegra tengsla við hið opinbera. Það að 

málið hafi farið fyrir yfirskattanefnd eftir að skattstjóri hafnaði kröfu stofnunarinnar 

sýnir þó að í framkvæmd er litið er svo á að meta þurfi hvert tilfelli fyrir sig þegar 

kemur að því að jafna sjálfseignarstofnunum, sem starfa á sambærilegu sviði og 

opinberar stofnanir, við opinbera aðila þegar kemur að mati á heimild til 

endurgreiðslu virðisaukaskatts. 
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3.1.1.4 Lífeyrissjóðir 

Í ákvarðandi bréfi 859/98 kemur staða Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins gagnvart 

endurgreiðsluheimild 42. gr. vskl. til skoðunar. Í bréfinu segir:  

Samkvæmt 1. gr. laga nr. 1/1997, um Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins, er 

hlutverk sjóðsins að tryggja sjóðsfélögum, eftirlifandi mökum þeirra og 

börnum þeirra lífeyri. Sjóðfélagar eru skv. 2. gr. þeir einstaklingar sem greiða 

iðgjald til sjóðsins, þeir sem njóta elli- eða örorkulífeyris úr sjóðnum og þeir 

einstaklingar sem með iðgjaldagreiðslum hafa áunnið sér rétt í sjóðnum en 

greiða ekki lengur iðgjald og hafa ekki hafið töku lífeyris úr sjóðnum. 

Samkvæmt lögunum styðst sjóðurinn að mestu leyti við sjóðsmyndun þó að 

ábyrgð launagreiðanda sé á hluta lífeyrisgreiðslna og skiptir ekki máli að 

launagreiðandi er ríkissjóður. Því er ljóst að Lífeyrissjóður starfsmanna 

ríkisins er ekki opinber aðili og á því ekki rétt á endurgreiðslu samkvæmt 3. 

mgr. 42. gr. laga 50/1988. 

Hér telst ekki nægilegt að sjóðurinn sé stofnaður með lögum frá Alþingi, ríkið beri að 

hluta til ábyrgð á lífeyrisgreiðslum og að hlutverk hans sé að tryggja sjóðsfélögum 

sínum, ríkisstarfsmönnum, lífeyri. Þar sem rekstur sjóðsins og fjármál hans eru ekki 

að fullu á ábyrgð ríkisins, er ekki hægt að telja hann til opinbers aðila. 

Af undanfarandi umfjöllun má sjá að skilgreining opinberra aðila í 

virðisaukaskattsrétti er ekki alveg klippt og skorin. Aðilar sem, þrátt fyrir að vera 

sjálfstæðir aðilar líkt og sjálfseignarstofnanir eru, geta heyrt undir ákvæði laganna um 

opinbera aðila ef starfsemi er í slíkum tengslum við hið opinbera að stofnað sé til 

þeirra með lögum, fjármál þeirra séu að miklu leyti á ábyrgð hins opinbera og hið 

opinbera sinni eftirliti með þeim. Aftur á móti geta síðan aðilar sem eru að meirihluta 

í eigu hins opinbera eða að einhverju leyti á ábyrgð þess, fallið utan ákvæða laganna 

um opinbera aðila ef starfsemi þeirra er með einkaréttarlegu formi. 

3.1.2 Samkeppni 
Í þessari ritgerð hefur talsvert verið fjallað um skattskyldu opinberra aðila þegar þeir 

eiga í samkeppni við atvinnufyrirtæki. Hér verður aðeins farið yfir ákvæði vskl. og 

reglugerðar 248/1990 þar að lútandi og tekin tvö dæmi um meðferð opinberra aðila 

þegar spurningar um samkeppni vakna. Að baki reglum um skattlagningu opinberra 

aðila, skattlagningu eigin nota óskráðra aðila og sérstakar endurgreiðslur liggja fyrst 
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og fremst samkeppnissjónarmið. Eins og komið hefur fram eru opinberir aðilar 

skattskyldir að því leyti sem þeir stunda samkeppni við atvinnufyrirtæki, samanber 4. 

tl. 1. mgr. 3. gr. vskl. og 2. mgr. sömu greinar. Mörk samkeppni opinberra aðila við 

atvinnufyrirtæki eru skýrt afmörkuð í 6. gr. reglugerðar 248/1990. Greinin er 

svohljóðandi: 

(1) Starfsemi telst vera rekin í samkeppni við atvinnufyrirtæki skv. reglugerð 

þessari þegar viðkomandi vara eða þjónusta er almennt í boði hjá 

atvinnufyrirtækjum hér á landi, enda sé útskattur af hinni skattskyldu starfsemi 

að jafnaði hærri en frádráttarbær innskattur. 

(2) Almennt skrifstofuhald, þ.m.t. færsla eigin bókhalds og rafræn 

gagnavinnsla í eigin þágu, telst ekki vera í samkeppni við atvinnufyrirtæki. 

(3) Lögbundin starfsemi opinberra aðila telst m.a. ekki vera rekin í samkeppni 

við atvinnufyrirtæki í skilningi 1. mgr. í eftirfarandi tilfellum: 

1. Þegar öðrum aðilum er ekki heimilt að veita sambærilega þjónustu með 

sömu réttaráhrifum. 

2. Þegar viðkomandi þjónusta beinist eingöngu að öðrum opinberum aðilum, 

hún verður ekki veitt af atvinnufyrirtækjum nema í umboði viðkomandi 

opinbers aðila og að því tilskyldu að virðisaukaskattur af viðkomandi vinnu og 

þjónustu fáist endurgreiddur samkvæmt 12. gr. 

Hér er skýrt kveðið á um það hvenær starfsemi opinbers aðila telst vera í samkeppni. 

Þetta er ólíkt evrópsku virðisaukaskattstilskipuninni, þar sem mörk samkeppni eru 

frekar óskýr og illa skilgreind með víðum hugtökum sem aðildarríkjum er síðan látið 

eftir að túlka hvert fyrir sig.  

Ríkisskattstjóri hefur skýrt samspil skattlagningar eigin nota opinberra aðila og reglur 

um sérstakar endurgreiðslur í nokkrum ákvarðandi bréfum. Í ákvarðandi bréfi 1034/03 

segir um það atriði: 

Við skýringu ákvæðisins þarf að hafa í huga yfirlýstan tilgang með því, sem er 

að virðisaukaskattur raski ekki samkeppnisstöðu atvinnufyrirtækja sem eiga í 

viðskiptum við opinbera aðila sem geta þjónustað sig sjálfir. 
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Endurgreiðsluréttur opinberra aðila er nátengdur skyldu sömu aðila til að 

skila virðisaukaskatti af vörum sem þeir framleiða til eigin nota og af þjónustu 

sem þeir inna af hendi í eigin þágu. Hvort tveggja byggir á 

samkeppnissjónarmiðum. Greiðsluskylda og endurgreiðsluréttur eftir því sem 

við á ræðst þannig af því hvort eigin þjónusta þessara aðila á viðkomandi 

sviði telst vera í samkeppni við þjónustu atvinnufyrirtækja. 

Mörk samkeppni hvað varðar skattskyldu opinberra aðila samkvæmt 4. tl. 1. mgr. 3. 

gr. hafa komið til kasta yfirskattanefndar, til að mynda í úrskurði nefndarinnar nr. 

791/1998.  

Málið snérist um kaup einkahlutafélags, sem var að fullu í sameign nokkurra 

sveitarfélaga, á slökkvibifreið. Tilgangur félagsins var rekstur slökkvistarfs í 

sveitarfélögunum. Félagið hafði fært til frádráttar innskatt af kaupum á 

bifreiðinni en skattstjóri hafði fellt frádráttinn niður þar sem hann taldi kaupin 

ekki varða virðisaukaskattskylda starfsemi félagsins. Yfirskattanefnd komst að 

þeirri niðurstöðu að félagið gæti talist fyrirtæki sveitarfélags í skilningi vskl. 

og heyrði því undir reglur um virðisaukaskattskylda starfsemi opinberra aðila. 

Aftur á móti væri skylda félagsins til þess að standa skil á virðisaukaskatti 

takmörkuð við þá þætti í starfsemi þess sem væru í samkeppni við 

atvinnufyrirtæki. Slökkvistarf væri starfsemi sem teldist heyra undir lögbundið 

hlutverk sveitarfélaganna og væri ekki almennt í boði hjá atvinnufyrirtækjum. 

Þar af leiðandi gat notkun bifreiðarinnar ekki talist virðisaukaskattskyld og 

kröfu félagsins um innskattsfrádrátt var því hafnað. 

Lögboðin starfsemi opinberra aðila þar sem atvinnufyrirtæki geta ekki komið í stað 

þeirra getur því aldrei verið skattskyld. 

3.1.3 Virðisaukaskattur á eigin not 
Almennur eiginleiki virðisaukaskattskerfisins og hlutleysi skattsins sem af honum 

leiðir veldur því að ekki þarf að innheimta virðisaukaskatt af eigin notum skattskyldra 

aðila þar sem þeir geta dregið innskatt af aðföngum frá innheimtum útskatti og þar 

með velt skattbyrðinni áfram í virðisaukaskattskeðjunni. Þar sem opinberir aðilar eru 

ekki skattskyldir, og hafa því ekki rétt til innskattsfrádráttar, verður innskatturinn 

kostnaðarliður fyrir þá og getur þannig haft áhrif á val þeirra um hvort þeir kaupi 
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aðföng af atvinnufyrirtækjum eða verði sjálfum sér nógir um þau. Ef ekki kæmu til 

reglur um skattskyldu opinberra aðila af eigin notum myndi þetta fyrirkomulag hafa 

neikvæð áhrif á samkeppni og raska þannig hlutleysi virðisaukaskattsins. Af þessum 

ástæðum þótti nauðsynlegt að setja reglur um eigin not til þess að tryggja 

samkeppnisstöðu atvinnufyrirtækja.
78

 Eins og áður segir er ákvæði um eigin not að 

finna í 4. málslið 2. mgr. 3. gr. vskl. Í reglugerð 248/1990 um virðisaukaskatt af 

skattskyldri starfsemi opinberra aðila er síðan að finna frekari útfærslu á reglunum um 

eigin not, auk skilgreiningar á því hvenær opinberir aðilar teljast vera í samkeppni við 

atvinnufyrirtæki en betur verður farið í það í kaflanum hér á eftir. 3. gr. 

reglugerðarinnar kveður á um skattskyldu opinberra aðila sem hafa framleiðslu vöru 

og þjónustu til eigin nota að meginmarkmiði og er svohljóðandi: 

Fyrirtæki ríkis og sveitarfélaga, stofnanir þeirra eða þjónustudeildir, sem hafa 

það að meginmarkmiði að framleiða vörur eða inna af hendi þjónustu til eigin 

nota, skulu greiða virðisaukaskatt af starfsemi sinni að því leyti sem hún er 

rekin í samkeppni við atvinnufyrirtæki. Við innheimtu á útskatti skal skattverð 

miðað við almennt gangverð í sams konar viðskiptum og við skil á skatti í 

ríkissjóð skal innskattur af aðföngum dreginn frá útskatti samkvæmt 

almennum reglum. 

Hér miðast skattskyldan við samkeppnisrekstur eins og annars staðar í reglum um 

skattskyldu opinberra aðila. Ef greinin er borin saman við 4. gr. reglugerðarinnar 

virðist innskattsfrádráttarrétturinn hins vegar fremur miðast við markmið 

starfseminnar. Skattskyld velta, sem virðisaukaskattur reiknast af, telst vera 

heildarskattverð allra vara sem afhentar hafa verið, svo og heildarskattverð allrar 

vinnu og þjónustu sem innt hefur verið af hendi á hverju uppgjörstímabili, samanber 

1. mgr. 13. gr. vskl. og ákvarðandi bréf 487/93. Liggi almennt gangverð ekki fyrir 

skal miða við reglur um skattverð í byggingastarfsemi, samanber auglýsingu 

ríkisskattstjóra nr. 17/1996. 
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4. gr. reglugerðarinnar kveður á um skattskyldu eigin nota opinberra aðila vegna 

starfsemi sem er utan sérstakra fyrirtækja eða þjónustudeilda. Innri starfsemi 

samkvæmt þessari grein veitir ekki innskattsfrádráttarrétt. Greinin er svohljóðandi: 

(1) Auk þeirrar skattskyldu starfsemi, sem um getur í 2. og 3. gr., skulu 

sveitarfélög og ríkisstofnanir, sem framleiða vörur eða inna af hendi þjónustu 

eingöngu til eigin nota án þess að slík starfsemi fari fram í sérstöku fyrirtæki 

eða þjónustudeild, sbr. 3. gr., reikna út virðisaukaskatt vegna slíkrar starfsemi 

og standa skil á honum í ríkissjóð. 

(2) Til skattskyldrar starfsemi samkvæmt þessari grein telst meðal annars 

eftirfarandi starfsemi, að svo miklu leyti sem hún er rekin í samkeppni við 

atvinnufyrirtæki: 

1. Byggingarstarfsemi. 

2. Vegagerð og lagning gatna, gerð gangstétta, bílastæða, brúa, hafna 

o.þ.h. 

3. Framleiðsla og lagning bundins slitlags á umferðarmannvirki. 

4. Lagning holræsa og vatnslagna. 

5. Gerð íþróttamannvirkja. 

6. Viðhald bygginga, gatna, lagna og annarra mannvirkja. 

7. Þjónusta þar sem krafist er iðnmenntunar. 

8. [Öryggisvarsla, þ.e. eftirlit með verðmætum og starfsemi, utan 

venjulegs opnunartíma.]
1)

 

(3) Ákvæði þessarar greinar taka ekki til starfsemi sem um ræðir í 12. gr. 

(4) Við ákvörðun á skattverði þeirrar starfsemi, sem fellur undir þessa grein, 

skal miða við kostnaðarverð þess hluta heildarkostnaðarins sem ekki hefur 

verið greiddur virðisaukaskattur af við kaup á aðföngum eða við færslu frá 

eigin fyrirtækjum eða þjónustudeildum, sbr. 2. og 3. gr. Með kostnaðarverði 

skal telja bein laun og annan beinan kostnað auk álags vegna launatengdra 

gjalda og annars sameiginlegs kostnaðar samkvæmt ákvörðun ríkisskattstjóra. 

Dæmi um opinbera aðila sem falla undir ákvæði 3. gr. eru til að mynda áhaldahús 

sveitarfélaga. Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 871/1997 var tekið á skattskyldu slíks 

áhaldahúss. 

Málið snerist um kaup sveitarfélags á bifreið fyrir áhaldahús sem var í rekstri 

sveitarfélagsins. Skattstjóri hafði hafnað innskattsfrádrætti vegna kaupa á 
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bifreiðinni og hækkað virðisaukaskatt sveitarfélagsins vegna þess tímabils sem 

bifreiðin var keypt á. Sveitarfélagið taldi rekstur bílsins, sem átti að leigja út til 

annarra sveitarfélaga gegn hæfilegu endurgjaldi, falla undir 2. og 3. gr. 

reglugerðar 248/1990 og því skattskyldan. Ríkisskattstjóri aftur á móti taldi að 

þar sem starfsemi bifreiðarinnar átti að felast í slökkvistarfi, björgunarstarfi, 

löggæslu og almannavörnum, auk útleigu hennar til annarra sveitarfélaga, að 

ekki væri um samkeppnisrekstur að ræða og því væri áhaldahúsinu ekki skylt 

að innheimta virðisaukaskatt og ætti því ekki rétt til innskattsfrádráttar. 

Yfirskattanefnd sagði það meginmarkmið reglna um skattlagningu eigin nota 

opinberra aðila að jafna samkeppnisstöðu atvinnufyrirtækja gagnvart 

fyrirtækjum og þjónustudeildum opinberra aðila og því bæri að skýra ákvæði 

reglugerðar 248/1990 í því ljósi. Taldi yfirskattanefnd starfsemi áhaldahússins 

heyra undir 3. gr. reglugerðarinnar enda væri starfsemi þess ekki með öðrum 

hætti en slíkra deilda sveitarfélaga almennt. Takmarkaðist því skattskyldan við 

þá þætti starfseminnar sem teldust vera í samkeppni við atvinnufyrirtæki. 

Hefði starfsemi bifreiðarinnar einskorðast við útleigu til verkefna sem gætu talist vera 

í samkeppni við atvinnufyrirtæki hefði sveitarfélagið haft rétt til innskattsfrádráttar. 

Annað dæmi um starfsemi opinbers aðila sem heyrir undir 3. gr. er Ríkisendurskoðun. 

Í ákvarðandi bréfi 515/93 er spurt hvaða reglur gilda um virðisaukaskattskyldu 

Ríkisendurskoðunar vegna endurskoðunarþjónustu við ríkisstofnanir.  

Samkvæmt fjárlögum var gert ráð fyrir því að ríkisendurskoðun aflaði sér 

tekna í formi þóknunar fyrir endurskoðun reikninga ríkisfyrirtækja og 

stofnana. Um skattskyldu stofnunarinnar sagði ríkisskattstjóri: Samkvæmt 3. 

gr. reglugerðar nr. 248/1990, um virðisaukaskatt af skattskyldri starfsemi 

opinberra aðila, skulu fyrirtæki ríkis og sveitarfélaga, stofnanir þeirra eða 

þjónustudeildir, sem hafa það að meginmarkmiði að framleiða vörur eða inna 

af hendi þjónustu til eigin nota, greiða virðisaukaskatt af starfsemi sinni að 

því leyti sem hún er rekin í samkeppni við atvinnufyrirtæki. Við innheimtu á 

útskatti skal skattverð miðað við almennt gangverð í sams konar viðskiptum 

og við skil á skatti í ríkissjóð skal innskattur af aðföngum dreginn frá útskatti 

samkvæmt almennum reglum. Sú þjónusta, sem ríkisendurskoðun býður 

viðskiptaaðila gegn gjaldi, er þess eðlis að hún telst rekin í samkeppni við 
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atvinnufyrirtæki í skilningi á.n. reglugerðarákvæðis, og ber stofnuninni því að 

innheimta virðisaukaskatt af sölu þeirrar þjónustu. 

3.1.4 Endurgreiðsla innskatts 
Áður hefur verið fjallað um sérstakar endurgreiðslur en eins og fram kom fyrr í 

þessum kafla voru reglur þar að lútandi teknar upp ári eftir setningu vskl. Hugmyndin 

er fengin frá Danmörku og var minnst á möguleikann á því að taka upp slíkar reglur 

að danskri fyrirmynd í greinargerð með frumvarpi því sem varð að vskl. Talsverður 

munur er þó á þeim reglum sem hér voru teknar upp og þeim sem voru þá og eru nú 

við lýði í Danmörku. Tekur endurgreiðsluheimildin hérlendis aðeins til ákveðinnar 

vöru og þjónustu og er beitt í samspili við reglur um skattlagningu eigin nota til þess 

að vinna gegn neikvæðum samkeppnisáhrifum af sérstakri meðferð opinberra aðila. Í 

Danmörku eru reglurnar mun víðtækari, enda engar reglur um skattlagningu eigin 

nota þar. Endurgreiðsluheimildina er að finna í 42. gr. vskl., eins og áður segir, og 

nánari útfærslu má finna í 12. – 14. gr. reglugerðar 248/1990. Ákvæðin eru nokkuð 

skýr og krefjast ekki mikillar útskýringar. Það ákvæði sem helst þarfnast frekari 

útskýringar við er 5. tl. 3. mgr. 42. gr. vskl. um sérfræðiþjónustu. Ríkisskattstjóri 

hefur skýrt ákvæðið svo í ákvarðandi bréfi 1035/03:  

Orðalag ákvæðisins er í ljósi þróunar þess skýrt svo að endurgreiðslurétturinn 

taki almennt til virðisaukaskatts af vinnu af þeim toga sem sérfræðingar, er 

lokið hafa háskólanámi eða sambærilegu langskólanámi og almennt þjóna 

atvinnulífinu, veita á grundvelli menntunar sinnar, hvort heldur sá er 

þjónustuna innir af hendi hefur aflað sér þekkingar með skólanámi eða með 

öðrum hætti, en taki hins vegar ekki til þjónustu sem sérfræðingarnir veita á 

sviðum er falla utan menntunar þeirra. Ákvæði 5. tl. 12. gr. reglugerðar nr. 

248/1990 hefur, eins og orðalag þess gefur til kynna, ekki að geyma tæmandi 

talningu á þeirri sérfræðiþjónustu sem undir það fellur. Hvorki löggjafinn né 

reglugerðargjafinn hafa talið unnt að telja upp með tæmandi hætti þær stéttir 

sérfræðinga sem undir ákvæðið falla. Helsta viðmiðið í því sambandi er fólgið 

í orðalagi ákvæðisins sjálfs, þ.e. að um verði að vera að ræða þjónustu 

háskólamenntaðra sérfræðinga sem hafa sambærilega menntun og þeir sem 

taldir eru upp í ákvæðinu í dæmaskyni og sem almennt þjóna atvinnulífinu. 

Við skýringu ákvæðisins þarf einnig að hafa í huga yfirlýstan tilgang með því, 
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sem er að virðisaukaskattur raski ekki samkeppnisstöðu atvinnufyrirtækja sem 

eiga í viðskiptum við opinbera aðila sem geta þjónustað sig sjálfir. 

Endurgreiðsluréttur opinberra aðila er nátengdur skyldu sömu aðila til að 

skila virðisaukaskatti af vörum sem þeir framleiða til eigin nota og af þjónustu 

sem þeir inna af hendi í eigin þágu. Hvort tveggja byggir á 

samkeppnissjónarmiðum. Greiðsluskylda og endurgreiðsluréttur eftir því sem 

við á ræðst þannig af því hvort eigin þjónusta þessara aðila á viðkomandi 

sviði telst vera í samkeppni við þjónustu atvinnufyrirtækja. 

Auk skýringar á 5. tl. má sjá þarna skýringu ríkisskattstjóra á tilgangi reglna um 

sérstakar endurgreiðslur og samspil þeirra við skattlagningu eigin nota. 

Reglur um sérstakar endurgreiðslur er ekki að finna í evrópska kerfinu en nokkur lönd 

innan ESB hafa þó tekið upp slíkt kerfi. Þannig má í raun segja að þau hafi tekið það 

upp á sína arma að vinna gegn mögulegum neikvæðum samkeppnisáhrifum sem geta 

stafað af sérstakri meðferð opinberra aðila. Nánar verður vikið að sérstökum 

endurgreiðslum utan Íslands í 4. kafla. 

3.2 Evrópusambandið 

Meginreglan um opinbera aðila í virðisaukaskattstilskipuninni er 1. mgr. 13. gr. þar 

sem er kveðið á um að opinberir aðilar skuli vera undanskildir virðisaukaskatti þar 

sem þeir koma fram sem opinberir aðilar. Þeir standa sem sagt alla jafna utan 

virðisaukaskattskerfisins. Bæði skilyrðin þurfa þó að vera uppfyllt, þeir þurfa að vera 

opinberir aðilar og þeir þurfa að koma fram sem opinbert stjórnvald.
79

 Í 2. mgr. sömu 

greinar er síðan kveðið á um að opinberir aðilar skuli vera skattskyldir þegar það að 

undanskilja þá skattskyldu myndi leiða til verulegra samkeppnisraskana. Í 3. mgr. er 

síðan kveðið á um að þeir skuli alltaf vera skattskyldir þegar kemur að starfsemi sem 

talin er upp í viðauka I, nema sú starfsemi sé stunduð í svo litlum mæli að hún geti 

talist óveruleg. Sem dæmi um starfsemi sem heyrir þar undir má nefna 

fjarskiptaþjónustu, vöruflutninga, vatns- og orkuveitu og fleira.  

Innan þessarar einu greinar eru því þrjár mismunandi reglur fyrir skattskyldu 

opinberra aðila. Orðalag greinarinnar er að mörgu leyti ekki sérstaklega skýrt. 

                                                 

 

79 De La Feria (2009). Intertax. Bls. 149. 
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Hugtökin „veruleg samkeppnisröskun“ og „í svo litlum mæli að geti talist óveruleg“ 

eru ekki frekar skilgreind í tilskipuninni og er aðildarríkjum látið eftir að túlka þau. 

Þetta getur haft ákveðin neikvæð áhrif, aðallega á samræmingu 

virðisaukaskattskerfisins eins og komið verður inn á hér í 4. kafla.  

Evrópudómstóllinn hefur túlkað ákvæðið um veruleg samkeppnisáhrif þannig að því 

sé ætlað að viðhalda hlutleysi virðisaukaskattskerfisins, þar sem það sé andstætt þeirri 

meginreglu að sala sambærilegrar þjónustu sé meðhöndluð á sama hátt.
80

 Þó að hægt 

sé að sjá rökin á bak við þá skýringu, þar sem ákvæðið heimilar skattlagningu 

opinberra aðila við ákveðnar, en alls óskilgreindar, samkeppnisaðstæður, þá verður að 

teljast ólíklegt að sá möguleiki vegi á móti þeim samræmingarvandamálum sem eru 

líkleg til að koma upp þegar 28 aðildarríkjum er látið eftir að skilgreina svo opið 

hugtak. De La Feria hefur aðra skýringu á hugtakinu en Evrópudómstóllinn en hún 

telur að auk þess að eiga að varðveita hlutleysi virðisaukaskattskerfisins þá sé 

ákvæðinu ætlað að auka svigrúm reglunnar um meðferð opinberra aðila.
81

  

Í máli Evrópudómstólsins 231/87, Carpaneto Piacentino and others skýrði 

dómstóllinn ákvæðið á sama hátt og hann gerði í Halle sem var nefnt hér að ofan, en 

auk þess sagði hann að þó að aðildarríki væru skyldug til þess að tryggja að opinberir 

aðilar væru skattskyldir þar sem önnur meðferð gæti haft veruleg samkeppnisáhrif. Þá 

væru aðildarríkin ekki skyldug til þess að innleiða ákvæðið orðrétt né að skilgreina 

hvað „veruleg samkeppnisáhrif“ þýddi í raun.
82

  

Ef við berum ákvæðið saman við ákvæðið um skattskyldu opinberra aðila í íslensku 

lögunum, þá er samspil 4. tl. 1. mgr. 3. gr. vskl. og 6. gr. reglugerðar 248/1990 með 

þeim hætti að lítill vafi leikur á hvar mörk samkeppni opinberra aðila liggja. Eins og 

komið verður inn á í 4. kafla er erfitt að fá í gegn breytingar á skattalöggjöf ESB þar 

sem einróma samþykki allra aðildarríkja þarf til þess. Hér þyrfti þó einungis 

smávægilegra breytinga við, í líkingu við reglugerðarákvæðið íslenska, til þess að 

bæta samræmingu og eiginlegt hlutleysi kerfisins. 

                                                 

 

80 ECJ C-430/04 Halle. 24. mgr. 
81 De La Feria (2009). Intertax. Bls. 151. 
82 ECJ 231/87 Carpaneto Piacentino and others. 24. mgr. 
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Opinberir aðilar geta einnig verið skattskyldir aðilar sem stunda undanþegna 

starfsemi. Sé opinber aðili í starfsemi sem heyrir undir undanþáguákvæði 132. gr., en 

þau eru oftast kölluð undanþágur í almannþágu, en kemur ekki fram sem opinbert 

stjórnvald í þeirri starfsemi, þá getur hann verið skattskyldur en undanþeginn. 4. mgr. 

13. gr. heimilar aðildarríkjum að líta á slíka starfsemi opinberra aðila sem undanskilda 

skatti skv. 1. mgr. 13. gr. en þeim er það þó valkvætt. Það breytir þó litlu um stöðu 

hins opinbera aðila hvað varðar skattlagningu, hann verður áfram ekki skattskyldur og 

getur áfram ekki dregið frá innskatt. Hann verður aftur á móti ekki skráningarskyldur. 

3.2.1 Réttarheimildir 
Evrópska virðisaukaskattskerfið byggir á tveimur réttarheimildum, annars vegar 

Lissabon sáttmálanum, nánar tiltekið 113. gr. sáttmálans þar sem er kveðið á um að 

framkvæmdaráðið skuli gefa út lög um samræmingu laga innan ESB hvað varðar 

veltuskatta, vörugjöld og önnur form óbeinna skatta eftir því sem slík samræming 

þyki nauðsynleg til að tryggja virkni hins innri markaðar og til að koma í veg fyrir 

óæskileg samkeppnisáhrif. Hins vegar byggir það á afleiddri löggjöf, sjálfri 

virðisaukaskattstilskipuninni sem gefin er út samanber 113 gr. Lissabon sáttmálans.
83

 

Í 288. gr. Lissabon sáttmálans er kveðið á um löggjöf sambandsins. Löggjöf getur 

verið í formi reglugerða og tilskipana. Reglugerðir eru bindandi fyrir aðildarríki í 

heild sinni án þess að krefjast frekari innleiðingar í landslög og hafa bein áhrif í öllum 

aðildarríkjum, það er að segja allir þegnar ESB geta byggt á þeim rétt.
84

 Til þess að 

reglugerð geti haft slík bein áhrif þurfa ákvæði hennar að vera skýrt og nákvæmt 

orðuð, ekki háð skilyrðum og mega ekki skilja eftir svigrúm til mismunandi 

innleiðingar aðildarríkja.
85

 Tilskipanir eru sömuleiðis bindandi en aðildarríkjum er í 

sjálfsvald sett hvernig þær eru innleiddar í landslög svo lengi sem tilætluðum 

réttaráhrifum er náð. Tilskipanir þurfa því ekki að vera teknar upp orðrétt í lög svo 

lengi sem lögin kveða á um þær reglur sem settar eru fram í tilskipuninni.
86

 Það veltur 

á viðfangsefninu hvor leiðin verður fyrir valinu, reglugerð eða tilskipun. Þar sem ríki 

hafa verið treg til þess að gefa eftir rétt sinn til stefnumörkunar í efnahagsstjórn 

                                                 

 

83 Council directive 2006/112/EC on the common system of value added tax, einning nefnd Recast VAT Directive 

(RVD) eða Common VAT System Directive (CVSD).  
84 Steiner & Woods (2012). EU Law. Bls. 103. 
85 Steiner & Woods (2012). EU Law. Bls. 102. 
86 van Arendonk o.fl. (Ritstj.) (2011). VAT in an EU and International perspective. Bls. 271-272. 
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sinni
87

 er eðlilegt að virðisaukaskattskerfið byggi á tilskipun frekar en reglugerð, þar 

sem tilskipun veitir meira svigrúm fyrir ríki til framkvæmda á lögunum, til dæmis 

þegar kemur að mismunandi skatthlutfalli og vali á ýmsum undanþágum en þær eru 

sumar valkvæðar í virðisaukaskattstilskipuninni. 

  

                                                 

 

87 De la Feria (2009). The EU VAT system and the internal market. Bls. 41-42. 
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4. Áhrif meðferðar opinberra aðila 
Meðferð opinberra aðila í bæði evrópska og íslenska virðisaukaskattskerfinu er 

andstæð því megineinkenni virðisaukaskatts, að vera almennur skattur á neyslu. Þar 

að auki raskar hún hlutleysi skattsins og hefur neikvæð áhrif á skilvirkni hans.
88

 Þeirra 

áhrifa gætir þó meira í evrópska kerfinu en sérstakar reglur um skattlagningu eigin 

nota og sérstakar endurgreiðslur í íslenska kerfinu ná að mestu fram því markmiði 

sínu að viðhalda hlutleysi skattsins gagnvart neysluvali, framleiðslu- og dreifingar 

aðferðum eins og farið verður yfir hér síðar í kaflanum.  

Meðferð opinberra aðila er talsvert flókin, sem veldur því að framkvæmdakostnaður 

og hlýðnikostnaður er hár. Undanþágur frá virðisaukaskatti valda því að þörf er á að 

skilgreina mörk þess sem er skattskylt og þess sem er undanþegið. Þetta flækir 

framkvæmd kerfisins sem og hlýðni við það.
89

 Auk þess ýtir hátt flækjustig, og 

lagaóvissa sem því fylgir, undir framsækna skattaskipulagningu (e. aggressive tax 

planning).
90

 Slík skattaskipulagning hefur síðan í för með sér hærri 

framkvæmdakostnað og mögulegan lögfræðikostnað.
91

 

Hér á eftir verður farið yfir stærstu vandamálin sem geta skapast af sérstakri meðferð 

opinberra aðila, en þau eru neikvæð áhrif á samkeppni, bæði á innskatts- og 

útskattshliðinni, og neikvæð áhrif á samræmingu virðisaukaskattslaga en það 

vandamál er að sjálfsögðu einskorðað við ESB. 

4.1 Skortur á hlutleysi/áhrif á samkeppni 

Sem undanþegnir aðilar teljast opinberir aðilar endanlegur neytandi í skilningi 

virðisaukaskatts. Þetta gengur í raun gegn þeirri meginreglu virðisaukaskatts að hann 

sé almennur skattur á neyslu. Opinber aðili getur ekki með góðu móti talist neytandi, 

enda nýtist sú vara og þjónusta sem hann kaupir til þess að veita áfram vöru og 

þjónustu, ýmist til skattskyldra aðila eða hinna eiginlegu endanlegu neytenda, 

þegnanna. Með þessu er meginreglunni um hlutleysi virðisaukaskatts raskað.
92

 

Meðferð opinberra aðila sem endanlegur neytandi, með engan innskattsfrádráttarrétt, 

                                                 

 

88 De La Feria (Ritstj.) (2013). VAT Exemptions. Bls. 4. 
89 Henkow (2013). The VAT/GST treatment of public bodies. Bls. 10. 
90 De La Feria (2009). VAT and the EC Internal market. Bls. 31. 
91 De La Feria (Ritstj.) (2013). VAT Exemptions. Bls. 129. 
92 De La Feria (2009). Intertax. Bls. 159. 
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getur haft ýmis konar áhrif á samkeppni og þannig raskað hlutleysi enn frekar, bæði á 

útskatts- og innskattshliðinni. 

4.1.2 Áhrif á samkeppni – Útskattur 
Meðferð opinberra aðila getur valdið neikvæðum samkeppnisáhrifum á 

útskattshliðinni þegar þeir eiga í samkeppni við skattskylda aðila. Þar sem þeir þurfa 

ekki að innheimta virðisaukaskatt geta þeir þar af leiðandi boðið lægra verð
93

 og getur 

sú staða valdið aðgangshindrunum ef þeir eru ráðandi aðili á markaði sem selur 

aðallega endanlegum neytendum. Atvinnufyrirtæki sem væru skattskyld á sama 

markaði þyrftu að innheimta virðisaukaskatt ofan á verð og því væru þeir dýrari en 

opinberir aðilar.
94

 

Þessi tegund samkeppnisraskana er þó í raun sú lítilvægasta og ætti þessi staða ekki 

að koma upp þar sem ákvæði tilskipunarinnar um veruleg samkeppnisáhrif hefur verið 

rétt innleitt.
95

 Þó getur þessi staða komið upp. Sem dæmi má nefna einkarekstur á 

dvalarheimili aldraðra, sem ekki hefur verið viðurkennt sem slík stofnun af ríkinu, 

sem er í samkeppni við dvalarheimili aldraðra í ríkisrekstri sem er undanþegið 

samkvæmt 132. gr. (h) tilskipunarinnar.
96

 Þessi staða gæti aftur á móti ekki komið 

upp á Íslandi, þar sem samkeppnishugtakið er nægilega vel skilgreint í reglugerð 

248/1990, auk þess sem undanþágur í almannaþágu í 3. mgr. 2. gr. vskl. eiga jafnt við 

um opinbera aðila og atvinnufyrirtæki.  

4.1.3 Áhrif á samkeppni – Innskattur 
Neikvæð áhrif sérstakrar meðferðar opinberra aðila á innskattshliðinni geta aðallega 

verið þrenns konar, virðisaukaskattur getur safnast upp í verði og færst áfram í 

framleiðslu- eða dreifingarkeðjunni, opinberir aðilar geta hneigst óeðlilega mikið til 

sjálfbærni umfram aðkeypta þjónustu og loks getur meðferð opinberra aðila haft 

neikvæð áhrif á fjárfestingar þeirra. Hér verður farið stuttlega yfir þessi mögulegu 

neikvæðu áhrif sérstakrar meðferðar opinberra aðila. 

                                                 

 

93 Jervelund o.fl. (2013). VAT in the public sector and exemptions in the public interest. Bls. 172. 
94 Jervelund o.fl. (2013). VAT in the public sector and exemptions in the public interest. Bls. 128. 
95 Jervelund o.fl. (2013). VAT in the public sector and exemptions in the public interest. Bls. 172. 
96 Jervelund o.fl. (2013). VAT in the public sector and exemptions in the public interest. Bls. 127-128. 
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4.1.3.1 Uppsöfnunaráhrif 

Eitt af megineinkennum virðisaukaskatts er innskattsfrádrátturinn sem gerir það að 

verkum að skattbyrðinni er velt yfir á næsta aðila í sölukeðjunni og að lokum á hinn 

endanlega neytanda sem ber hana alla. Opinber aðili hefur ekki frádráttarrétt og er því 

líklegur til þess að velta greiddum innskatti að hluta til eða að fullu áfram í verðinu. 

Þegar hann selur til skattskylds aðila er því í raun falinn virðisaukaskattur í verðinu. 

Ef sá aðili selur síðan áfram, leggst virðisaukaskattur ofan á falda virðisaukaskattinn 

og raunveruleg skattbyrði er því orðin hærri en sem nemur því skatthlutfalli sem mælt 

er fyrir um í lögunum.
97

 

Þessi áhrif geta átt sér stað bæði í íslenska og evrópska kerfinu og verður ekki með 

góðu móti séð hvernig á að vinna gegn þeim möguleika undir núgildandi reglum. 

4.1.3.2 Aukin tilhneiging til sjálfbærni 

Áður hefur verið minnst á þann möguleika að opinberir aðilar leitist frekar við að 

þjónusta sig sjálfir þar sem því verður við komið þar sem þeir geti ekki dregið frá 

innskatt af aðkeyptri þjónustu. Þetta raskar samkeppni gagnvart atvinnufyrirtækjum 

sem bjóða upp á sömu þjónustu. Einnig getur þetta haft neikvæð áhrif á skilvirkni 

þjónustu opinberra aðila, í tilfellum þar sem sérhæfð atvinnufyrirtæki gætu unnið 

verkið á skilvirkari hátt en opinberir aðilar.
98

  

Reglur um skattlagningu eigin nota og sérstakar endurgreiðslur koma að miklu leyti í 

veg fyrir þetta vandamál í íslenska kerfinu. Einnig hjálpar það til hversu skýrt 

skilgreind samkeppnisstaða opinberra aðila er í reglugerð 248/1990. 

Af undanfarinni umfjöllun má sjá að íslenska kerfið, þrátt fyrir að deila ákveðnum 

vandkvæðum, eins og talsverðu flækjustigi og háum hlýðnikostnaði, með því 

evrópska, virðist með reglum sínum um skattlagningu eigin nota og sérstakar 

endurgreiðslur og skýrri skilgreiningu á því hvenær opinberir aðilar teljast vera í 

samkeppni, ná markmiðum sínum um hlutleysi gagnvart samkeppni að miklu leyti. 

                                                 

 

97 Henkow (2013). The VAT/GST treatment of public bodies. Bls. 9. 
98 De La Feria (2009). Intertax. Bls. 159. 
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4.2 Skortur á samræmingu 

Eitt vandamál við meðferð opinberra aðila innan evrópska virðisaukaskattskerfisins er 

það að ákveðinn munur getur verið á meðferð þeirra milli aðildarríkja sem veldur því 

að ekki næst full samræming á virðisaukaskattslögum innan sambandsins og hefur 

þannig neikvæð áhrif á innri markað ESB. Þetta einskorðast þó ekki við meðferð 

opinberra aðila, heldur er þetta fylgifiskur hvers konar misræmis í 

virðisaukaskattslöggjöf milli aðildarríkja. Slíkt samræmingarvandamál er að 

sjálfsögðu ekki sambærilegt við íslenska virðisaukaskattskerfið þar sem sömu lög 

gilda augljóslega yfir allt yfirráðasvæði landsins og því engan samanburð hægt að 

gera hvað þetta varðar. Engu að síður þykir rétt að gera grein fyrir þessu vandamáli í 

ritgerð um meðferð opinberra aðila. 

Til þess að ný löggjöf fáist samþykkt þarf ýmist aukinn meirihluta atkvæða (e. 

qualified majority vote, QMV) í Evrópuráðinu (e. European Council) eða einróma 

samþykki (e. unanimity). Meginreglan er sú að aukinn meirihluta þurfi nema 

sérstaklega sé kveðið á um annað í sáttmálunum samanber 3. mgr. 16. gr. 

Evrópusambandssáttmálans
99

. Samkvæmt 113. gr. Lissabon sáttmálans þarf einróma 

samþykki til þess að setja lög og reglur um óbeina skatta, þar með talið 

virðisaukaskatt. Þetta er tilkomið af því að aðildarríki hafa ekki viljað gefa eftir 

neitunarvald sitt þegar kemur að skattalöggjöf.
100

 Þetta gerir það að verkum að erfitt 

er að fá breytingar á virðisaukaskattskerfinu samþykktar. Til dæmis um þetta má 

nefna að í fyrstu virðisaukaskattstilskipuninni
101

 frá árinu 1967 var gert ráð fyrir 

fullkominni samræmingu virðisaukaskattslaga innan sambandsins eftir ákveðinn 

aðlögunartíma
102

 en frá því markmiði hefur nú loks verið horfið, tæplega hálfri öld 

síðar vegna þess að það er talið pólitískt ómögulegt að ná því.
103

  

Þar sem allar tungumálaútgáfur löggjafar ESB eru jafnréttháar, samanber 55. gr. 

Evrópusáttmálans og ákveðið svigrúm er innan tilskipunarinnar meðal annars með 

tilliti til skatthlutfalls og valkvæðra undanþága þá er ekki um fullkomna samræmingu 

                                                 

 

99 Treaty on European Union (TEU). 
100 Terra & Wattel (2012). European Tax Law. Bls. 23. 
101 First Council Directive 67/227/EEC on the harmonisation of legislation of Member States concerning turnover 

taxes.  
102 Sjá inngang tilskipunarinnar, auk 4. gr. hennar. 
103 COM(2011) 851, Communication on the future of VAT.  
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að ræða. Þetta má sjá til dæmis þegar kemur að opinberum aðilum en eins og áður 

hefur komið fram er hugtakið ekki skilgreint í evrópskum virðisaukaskattslögum og 

ákveðinn munur getur verið á merkingu þess milli aðildarríkja og þar af leiðandi 

meðferðar þeirra. Sömu sögu má segja af hugtökunum „veruleg samkeppnisáhrif“ og 

„í svo litlum mæli að talist geti óveruleg“ í 2. og 3. mgr. 13. gr. tilskipunarinnar, en 

þessi hugtök eru ekki skilgreind frekar og aðildarríkjum látið eftir að túlka þau. 

Þar sem ekki hefur reynst mögulegt að samræma evrópska virðisaukaskattskerfið til 

fulls af þeim ástæðum sem raktar eru hér að ofan er í rauninni ekki hægt að tala um að 

um sé að ræða eitt virðisaukaskattskerfi, heldur er í raun um að ræða mörg 

virðisaukaskattskerfi innan ákveðins ramma sem er evrópska 

virðisaukaskattstilskipunin.
104

 Þegar talað er um hið evrópska virðisaukaskattskerfi er 

því ekki verið að tala um eiginleg fastákveðin lagaákvæði sem hafa sömu beinu áhrif 

á alla þegna ESB líkt og raunin væri ef um væri að ræða ESB reglugerð eða ef um 

væri að ræða virðisaukaskattskerfi sjálfstæðs ríkis utan slíks ríkjasambands, líkt og 

Íslands. Þessi skipting kerfisins í mörg smærri kerfi með tilheyrandi skorti á eiginlegri 

samræmingu skaðar hinn innri markað þar sem fyrirtæki þurfa að mæta auknum 

kostnaði vegna þess hve flókið kerfið er í meðferð, vegna aukins kostnaðar við að fara 

að lögum og reglum (hlýðnikostnaður, e. compliance cost) og lagalegrar óvissu.
105

  

  

                                                 

 

104 COM(2011) 851, Communication on the future of VAT.  
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5. Aðrar mögulegar leiðir 
Jafnvel þó að evrópska virðisaukaskattskerfið sé komið til ára sinna og aðstæður hafi 

breyst talsvert frá því það var tekið upp árið 1967 hafa opinberir aðilar verið 

undanþegnir skattskyldu alveg frá upphafi.
106

 Sem dæmi um breytingar á aðstæðum 

má nefna að mörkin á milli opinberra aðila og einkaaðila hafa orðið óljósari á 

mörgum sviðum og einokun hins opinbera á ákveðnum sviðum, svo sem 

póstþjónustu, heilbrigðisþjónustu og menntun heyrir í mörgum tilfellum sögunni til. 

Þrátt fyrir að einokun ríkisins á þessum sviðum hafi á sínum tíma verið grundvöllur 

rökstuðnings fyrir mörgum undanþágum í kerfinu eru undanþágurnar þó enn til 

staðar. Það er meðal annars þess vegna sem Evrópuráðið hefur frá árinu 2000 haft 

meðferð opinberra aðila til skoðunar, í þeirri von að gera breytingar á kerfinu sem 

endurspegla nýjar aðstæður á markaðnum. Þessi vinna hófst í rauninni með ákvörðun 

framkvæmdastjórnar ESB nr. 348 frá árinu 2000. Þar kom fram sú skoðun 

framkvæmdastjórnarinnar að undanþágur væru andstæðar þeirri meginreglu 

virðisaukaskattkerfisins að virðisaukaskattur ætti að vera almennur skattur. Þar að 

auki hefðu breyttar efnahagslegar aðstæður og framfarir í tækni líklega gert margar af 

gildandi undanþágum úreltar. Það væri því æskilegt að breikka skattstofninn með því 

að fækka undanþágum og gera kerfið þar með skilvirkara og hlutlausara.
107

 Í 

ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar nr. 314 frá árinu 2003 kom svo fram að vinna 

væri hafin við umbætur á meðferð opinberra aðila og tillögu væri að vænta árið 

eftir.
108

 Árið 2006 tók svo virðisaukaskattstilskipunin gildi, án þess þó að breytingar 

hefðu verið gerðar á meðferð opinberra aðila og því hélt vinnan áfram. Síðan þá hefur 

framkvæmdastjórnin gefið út grænbók nr. 695 frá árinu 2010 og ákvörðun nr. 851 frá 

árinu 2011. Í grænbókinni ítrekaði framkvæmdastjornin þá skoðun sína að breyttar 

efnahagsaðstæður, meðal annars vegna einkavæðingar, kölluðu á breytingar á 

meðferð opinberra aðila til þess að tryggja hlutleysi virðisaukaskattskerfisins.
109

 

Samhliða grænbókinni lét framkvæmdastjórnin vinna fyrir sig skýrslu um meðferð 

                                                 

 

106 Tekið upp með First Council Directive 67/227/EEC of 11 April 1967 on the harmonisation of legislation of 

Member States concerning turnover taxes og Second council directive of 11 April 1967 on the harmonisation of 

legislation of Member States concerning turnover taxes Structure and procedures for application of the common 

system of value added tax 
107 COM(2000)348 final. A strategy to improve the operation of the VAT system within the context of the internal 

market. 
108 COM(2003)314 final. Review and update of VAT strategy priorities. 
109 COM(2010)695 final. Green paper on the future of VAT. Towards a simpler, more robust and efficient VAT 

system. 
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opinberra aðila og tillögur að úrbótum á kerfinu.
110

 Í kjölfar þess að skýrslan kom út 

gaf framkvæmdastjórnin út ákvörðun nr. 851. Skýrslan hafði bent á það að meðferð 

opinberra aðila hefði, auk neikvæðra samkeppnisáhrifa, neikvæð áhrif á hlutleysi 

kerfisins og yki jafnframt flækjustig kerfisins. Framkvæmdastjórnin lagði út frá því til 

að farið yrði hægt í breytingar á kerfinu, þar sem fyrst yrði farið í umbætur á þeim 

sviðum þar sem mestar líkur væru á aðkomu einkaaðila og neikvæðum 

samkeppnisáhrifum. Rökin fyrir því sagði framkvæmdastjórnin vera að það gæti haft 

veruleg áhrif á kostnað hollgæða og félagslegt öryggi að ráðast í allsherjar útrýmingu 

undanþága fyrir opinbera aðila.
111

 Vinna framkvæmdastjórnarinnar heldur áfram og 

nú seinast gaf hún út skjal árið 2013 þar sem farið var yfr þá vinnu sem er í gangi og 

óskað var eftir áliti haghafa á tillögum þeim sem fram komu í skýrslunni sem kom út 

árið 2011.
112

 

Eins og komið hefur verið inn á í þessari ritgerð er núverandi meðferð opinberra aðila 

í evrópska kerfinu ákveðnum vandkvæðum bundin. Reglurnar eins og þær eru í dag 

valda því að markmiðum um fullkomna samræmingu virðisaukaskattsreglna á innri 

markaði ESB verður aldrei náð, þær valda ýmis konar neikvæðum áhrifum á 

samkeppni, þær eru flóknar og þær raska hlutleysi kerfisins. Talsvert hefur verið ritað 

um stöðu opinberra aðila í evrópska kerfinu og í kjölfar þess að framkvæmdastjórnin 

hóf undirbúning að umbótum á kerfinu árið 2000 hafa ýmsir fræðimenn rannsakað 

kerfið og lagt til leiðir til úrbóta.  

Hér að framan hefur að mestu verið einblínt á evrópska kerfið og mögulega þörf á 

úrbótum á því. Þetta helgast aðallega af því að við rannsókn á efninu hefur höfundur 

komist á þá skoðun að nauðsynlegt sé að gera úrbætur á því, á meðan að sömu þörf er 

ekki að sjá þegar kemur að íslenska kerfinu að mati höfundar. Þó svo að reglurnar séu 

á yfirborðinu um margt líkar þá eru íslensku reglurnar að mörgu leyti skýrari, til 

dæmis þegar kemur að skilgreiningu á því hvenær opinberir aðilar eiga í samkeppni. 

Eins er grundvallar munur á undanþáguákvæðum fyrir opinbera aðila, í því evrópska 

                                                 

 

110 Skýrslan, VAT in the public sector and exemptions in the public interest, var unnin af Copenhagen Economics 

og var gefin út árið 2011.Hún var síðan endurunnin með viðbótum um póstþjónustu og gefin út aftur í janúar 2013 

og er það sú útgáfa sem unnið er með í þessari ritgerð.  
111 COM(2011)851 final. On the future of VAT. Towards a simpler, more robust and efficient VAT system 

tailored to the single market. 
112 Framkvæmdastjórn ESB. Consultation paper. Review of existing VAT legislation on public bodies and tax 

exemptions in the public interest. 
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eru þeir sérstaklega skilgreindir sem undanþegnir skattskyldu á meðan að í því 

íslenska eru þeir skilgreindir sem skattskyldir í vissum tilfellum, það er að segja þar 

sem þeir eiga í samkepnni við atvinnufyrirtæki. Stærsti munurinn felst svo að 

sjálfsögðu í reglum um skattlagningu eigin nota og sérstakar endurgreiðslur innskatts 

vegna kaupa á ákveðinni vöru og þjónustu. Samspil þeirra reglna, auk skýrrar 

skilgreiningar á samkeppni, virðist höfundi ná að mestu markmiðum sínum um að 

vernda samkeppnisstöðu atvinnufyrirtækja gagnvart opinberum aðilum og þannig 

viðhalda hlutleysi kerfisins. Engu að síður verður fjallað um íslenska kerfið í 

eftirfarandi köflum um mögulegar úrbætur og kannað hvort kerfið væri jafnvel enn 

betur sett með slíkum úrbótum.  

Þær leiðir sem lagðar hafa verið til af fræðimönnum, og lagðar voru til í skýrslunni 

sem unnin var fyrir Evrópuráðið 2014, eru aðallega þrjár: Full skattlagning, sérstakar 

endurgreiðslur og loks að fella brott sérstaka undanþágu fyrir opinbera aðila. Hér á 

eftir fer umfjöllun um þessar tillögur og mun höfundur reyna að setja bæði evrópska- 

og íslenska kerfið í samhengi við þær. 

5.1 Full skattlagning 

Áður hefur verið minnst á svokallaða fulla skattlagningu í þessari ritgerð. Nútíma 

virðisaukaskattskerfi, eins og í Nýja-Sjálandi og Ástralíu, skattleggja opinbera aðila 

að fullu og er því talað um að þar sé full skattlagning. Eins og kom frá í kafla 2.7 er 

líklega ekki alveg rétt að tala um fulla skattlagningu í neinu landi þar sem alls staðar 

finnast einhverjar undanþágur, til dæmis eru fjármálafyrirtæki alls staðar undanþegin 

sökum þess hve erfitt er að ákvarða skattstofninn.
113

 Skýrsla Copenhagen Economics, 

sem framkvæmdastjórnin lét gera um meðferð opinberra aðila og var nefnd hér að 

ofan, komst að þeirri niðurstöðu að full skattlagning væri besta lausnin á þeim 

vandamálum sem koma til af núverandi meðferð opinberra aðila. Auk þess hafa ýmsir 

fræðimenn talað fyrir þeirri lausn. Þegar talað er um fulla skattlagningu er viðmiðið 

alltaf nýsjálenska kerfið og því verður gerð stuttlega grein fyrir meðferð opinberra 

aðila á Nýja-Sjálandi hér áður en farið verður í þær tillögur sem gerðar hafa verið til 

breytinga á hinum hefðbundnu kerfum í átt að fullri skattlagningu. 

                                                 

 

113 De La Feria (Ritstj.) 2013. Vat Exemptions. Bls. 28. 
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Talsvert hefur verið minnst á Nýja-Sjáland í þessari ritgerð. Nýja-Sjáland er ekki eina 

landið sem skattleggur opinbera aðila en það er það land sem hefur gengið lengst í því 

að útrýma undanþágum úr virðisaukaskatti og það er elst hinna svokölluðu nútíma 

virðisaukaskattskerfa. Auk þess er það það nútímakerfi sem flestar heimildur eru til 

um. Því þykir eðlilegt að gera aðeins grein fyrir því kerfi og skoða það til 

samanburðar við tillögur sem gerðar hafa verið um fulla skattlagningu í evrópska 

kerfinu.  

Innan nýsjálenska kerfisins eru sárafáar undanþágur og sú helsta er fjármálaþjónusta, 

sem nýtur einhvers konar sérstöðu innan allra virðisaukaskattskerfa heimsins eins og 

áður hefur komið fram. Opinberir aðilar eru að fullu skattlagðir, og öll efnahagsleg 

virkni (e. economic activity) þeirra talin skattskyld þó svo að engin bein greiðsla fyrir 

þjónustuna eigi sér stað.  

Eins og komið var inn á í kafla 2.5 er í evrópska kerfinu gerð krafa um að greiðsla 

komi í stað vöru eða þjónustu sem keypt er, að bein tengsl séu milli vöru og þjónustu 

og þess endurgjalds sem til á að koma fyrir hana og að lagalegt samband sé á milli 

seljanda og kaupanda. Í nýsjálenska kerfinu er greiðsla fyrir veitingu vöru eða 

þjónustu skilgreind mun víðar, og gerir eingöngu kröfu um að einhvers konar tengsl 

séu á milli greiðslu og veitingu. Þannig geta ýmis konar gjöld sem opinberir aðilar 

innheimta án þess að til komi veiting vöru eða þjónustu í beinu framhaldi talist vera 

greiðsla í skilningi virðisaukaskatts og því borið virðisaukaskatt.
114

  

Michael Aujean og fleiri leggja til svipaða lausn fyrir evrópska kerfið. Þeir gagnrýna 

nauðsyn þess að bein tengsl séu á milli greiðslu og veitingu vöru eða þjónustu þar sem 

þetta geri það nánast ómögulegt að skattleggja opinbera aðila. Önnur gagnrýni sem 

komið hefur fram, meðal annars hjá Aujean, er meðferð opinberra aðila sem 

endanlegur neytandi í skilningi virðisaukaskattskerfisins. Telja þeir að endanlegur 

neytandi geti ekki verið lögaðili heldur verði alltaf að vera persóna og því ætti að líta 

á alla efnahagslega virkni opinberra aðila sem lið í framleiðslu einhverrar vöru eða 

þjónustu og skattleggja eftir því og um leið heimila innskattsfrádrátt. Leggja þeir til 

að opinberir aðilar verði gerðir að fullu skattskyldir, jafnvel þar sem þjónustan er 

                                                 

 

114 Henkow (2013). The VAT/GST treatment of public bodies. Bls. 153. 
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fjármögnuð með skattlagningu.
115

 Þessi tillaga er í raun sambærileg við nýsjálenska 

kerfið.  

Copenhagen Economics skýrslan komst, eins og áður sagði, að þeirri niðurstöðu að 

full skattlagning væru besta lausnin á þeim vandamálum sem fylgja núverandi 

meðferð opinberra aðila. Tillagan sem er lögð fram í þeirri skýrslu gengur þó ekki 

jafn langt og nýsjálenska kerfið eða Aujean og fleiri. Skýrslan leggur til að öll vara og 

þjónusta sem veitt er gegn gjaldi, hvort heldur sem hún heyrir undir 13. gr. eða 132. 

gr., verði skattlögð en þjónusta sem ekki er í beinum tengslum við greiðslu, til dæmis 

skyldumenntun, yrði áfram undanskilin virðisaukaskatti.
116

 Auk þess að minnka 

þannig samkeppnisraskanir með því að skattleggja sölu vöru og þjónustu sem áður 

hafði verið undanþegin, sem leiðir af sér innskattsfrádráttarrétt fyrir opinbera aðila í 

slíkum tilfellum
117

, kemst skýrslan að því að af þessu myndu hljótast ýmis konar 

jákvæð hagræn áhrif, líkt og aukin skilvirkni í opinbera geiranum þar sem meira yrði 

um að selja út verk til einkaaðila.
118

 Auk þess myndi full skattlagning opinberra aðila 

breikka skattstofninn, sem gæti leitt til þess að lægri virðisaukaskattur yrði 

innheimtur. Þetta gæti haft þau áhrif að efnahagslegur ójöfnuður minnki, til að mynda 

með því að vinna gegn áhrifum stiglækkunar skattsins sem áður hefur verið minnst á í 

þessari ritgerð.
119

 Að lokum kemst skýrslan að þeirri niðurstöðu að full skattlagning 

leiði til lægri hlýðnikostnaðar þar sem kerfið er allt einfaldara, engin þörf er á 

flóknum útreikningum, færri vafamál þarf að leysa, og fjármagn sparast með 

minnkaðri þörf á skattaráðgjöf. Auk þess myndi full skattlagning leiða til meiri 

samræmingar Evrópureglna.
120

 

Að mati höfundar er erfitt að mæla gegn tillögum um breytingar í átt að fullri 

skattlagningu á evrópska kerfinu. Kerfið eins og það er í dag þjáist af of háu 

flækjustigi, það hefur neikvæð áhrif á samkeppni og fjöldi undanþága er andstæður 

meginreglu þess um hlutleysi og almenna skattlagningu. Með því að slaka á kröfum 

um bein tengsl milli veitingu vöru eða þjónustu og greiðslu væri hægt að breikka 

                                                 

 

115 Aujean o.fl. (1999). VAT Monitor. Bls. 146-147. 
116 Jervelund o.fl. (2013). VAT in the public sector and exemptions in the public interest. Bls. 194. 
117 Jervelund o.fl. (2013). VAT in the public sector and exemptions in the public interest. Bls. 200-201. 
118 Jervelund o.fl. (2013). VAT in the public sector and exemptions in the public interest. Bls. 206-207. 
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skattstofninn með því að skattleggja opinbera aðila alls staðar þar sem þeir stunda 

efnahagslega virkni. Tæknilega séð væri hægt að fara milliveginn milli nýsjálensku 

aðferðarinnar og þeirrar sem lögð er til í skýrslu Copenhagen Economics og takmarka 

skattskyldu þeirra við alla efnahagslega virkni sem ekki er lögboðin skylda þeirra og 

aðrir geta ekki framkvæmt. Reyndin er hins vegar sú að þar sem slík lögboðin 

einokunarstarfsemi getur verið mismunandi eftir aðildarríkjum myndi slíkt áfram 

valda samræmingarvandamálum.  

Að mati höfundar er ekki að sjá neina ástæðu til þess að ganga ekki alla leið og fylgja 

fordæmi nýsjálenska kerfisins og skattleggja opinbera aðila að fullu. Slaka mætti svo 

á kröfunni um bein tengsl milli veitingu og greiðslu svo að skilgreining á greiðslu 

innihéldi allt frá beinni greiðslu fyrir veitta þjónustu að sköttum. Þannig myndu 

samræmingarvandamál hvað snertir meðferð opinberra aðila vera úr sögunni, kerfið 

yrði að fullu hlutlaust hvað þá varðar þar sem öll vara og þjónusta yrði skattskyld og 

bæri innskattsfrádráttarrétt, flækjustig kerfisins yrði mun lægra og hlýðnikostnaður 

sömuleiðis. Helsti gallinn sem koma má auga á við slíka breytingu væri hærri 

kostnaður fyrir neytendur þegar kemur að skattlögðum hollgæðum eins og menntun, 

heilbrigðisþjónustu og annarri þjónustu sem þeir þurfa að sækja til hins 

opinbera.Hægt væri þá að vinna á móti slíkum áhrifum með því að halda sig við 

tveggja þrepa skattkerfi, þar sem slík þjónusta yrði í lægra þrepi, en slíkt væri pólitísk 

ákvörðun og því varla ástæða til þess að fara mikið nánar í vangaveltur þar að lútandi 

í þessari ritgerð. Eins og kom fram hér að ofan hefur framkvæmdastjórnin lýst áhuga 

á því að taka skref í átt að fullri skattlagningu, en þó er stefnan að fara hægt í sakirnar 

frekar en að umbylta kerfinu öllu á einu bretti. Meðal ástæðna þess er einmitt sá aukni 

kostnaður sem er hætt við að leggist á neytendur á ákveðnum gæðum.
121

 

Íslenska kerfið nær að mati höfundar fram tilætluðum áhrifum með skattlagningu 

eigin nota opinberra aðila og sérstakra endurgreiðslna innskatts til þeirra fyrir ákveðna 

þjónustu. Kerfið er því að mestu hlutlaust og laust við raskanir á samkeppni hvað 

snertir opinbera aðila, ef frá er talinn möguleikinn á uppsöfnun virðisaukaskatts í 
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tilfellum þar sem opinber aðili selur undanþegna vöru eða þjónustu áfram til 

skattskylds aðila í stað endanlegs neytanda. Engu að síður er vert að íhuga hvort 

ástæða sé til að breyta kerfinu í átt að fullri skattlagningu. Eins og áður sagði eru 

raskanir á hlutleysi og samkeppni óverulegar ef einhverjar eins og kerfið er í dag. Þau 

jákvæðu áhrif sem full skattlagning gæti hins vegar haft á kerfið væru einföldun þess, 

þar sem öll efnahagsleg virkni væri skattskyld í öðru hvoru skattþrepinu og bæri því 

innskattsfrádráttarrétt. Ólíkt nútíma virðisaukaskattskerfum eru tvö skattþrep hér á 

landi og því þyrftu áhrif á útgjöld almennigns vegna hollgæða ekki að aukast svo 

verulega, þar sem hægt væri að færa allt sem áður var undanþegið sökum 

almannahagsmuna í lægra þrepið. Einnig þyrfti ekki lengur að meta 

samkeppnisaðstæður og hlýðnikostnaður aðila myndi lækka verulega. Á móti kemur 

hins vegar að kostnaður við að ráðast í svo viðamiklar breytingar á kerfinu gæti verið 

slíkur að langan tíma tæki áður en slíkar breytingar borguðu sig, ef þær gerðu það þá 

yfirhöfuð. Ekki verður tekin afstaða til þess hvort slík breyting myndi borga sig hér, 

enda líklega ómögulegt að segja til um slíkt án undangenginnar rannsóknar á 

hagrænum áhrifum slíkrar breytingar. Það er þó tilfinning höfundar að þrátt fyrir 

ákveðið flækjustig kerfisins í dag, nái það fram þeim áhrifum sem ætlast er til og því í 

raun ekki aðkallandi að leggjast í umfangsmiklar breytingar á kerfinu. 

5.2 Sérstakar endurgreiðslur 

Nú þegar hafa átta lönd innan ESB
122

 tekið upp sérstakar endurgreiðslur innskatts til 

opinberra aðila. Reglur þar um eru ekki að nokkru leyti samræmdar, enda ekki hluti af 

virðisaukaskattstilskipuninni, og reyndar ekki hluti af virðisaukaskattslögum 

landanna, heldur sjálfstæð löggjöf.
123

 Þessari aðferð er einnig beitt utan ESB, til 

dæmis á Íslandi eins og farið hefur verið yfir í þessari ritgerð, í Noregi
124

 og 

Kanada
125

. Kanadíska kerfið skattleggur opinbera aðila að mestu en undanþiggur þó 

ákveðna þjónustu eins og menntun og heilbrigðisþjónustu. Innskattsfrádráttur er því 

ekki heimill þegar kemur að þeirri þjónustu en innskattur er endurgreiddur að hluta 
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eða fullu. Þar sem innskattur er endurgreiddur að fullu má í raun segja að þjónustan sé 

núllsköttuð.
126

  

Til að taka dæmi um framkvæmd sérstakra endurgreiðslna innan ESB lands þykir rétt 

að líta til Danmerkur, enda íslensku virðisaukaskattslögin náskyld þeim dönsku. Eins 

og hefur komið fram hurfu Danir frá skattlagningu eigin nota árið 1984 og tóku upp 

sérstakar endurgreiðslur innskatts.
127

 Ísland tók svo upp sérstakar endurgreiðslur 

samhliða notkun skattlagningu á eigin not fljótlega eftir setningu vskl. Dönsku 

endurgreiðslureglurnar voru þó víðtækari en þær íslensku, enda skattlagningu eigin 

nota ekki til að dreifa. Danir settu svo ný lög um sérstakar endurgreiðslur til opinberra 

aðila árið 2007, þar sem þeir breyttu því hvernig þær voru fjármagnaðar. Undir 

dönsku lögunum eru flestar virðisaukaskattgreiðslur opinberra aðila 

endurgreiðsluhæfar. Þó eru nokkrar undantekningar þar á, til að mynda allur 

undanþeginn samkeppnisrekstur atvinnufyrirtækja, eins og til dæmis 

farþegaflutningar, enda myndi endurgreiðsla innskatts á sviði þar sem einkaaðilar hafa 

ekki innskattsfrádráttarheimild raska samkeppni og þar með hlutleysi skattsins.
128

 

Copenhagen Economics skýrslan leggur einnig til sérstakar endurgreiðslur innskatts 

sem mögulega lausn á þeim vandamálum sem skapast af meðferð opinberra aðila í 

núverandi kerfi. Það endurgreiðslukerfi sem skýrslan leggur til er talsvert frábrugðið 

bæði því íslenska og því danska.
129

 Tillagan gerir ráð fyrir því að reglur um sérstakar 

endurgreiðslur tækju til allra aðila á markaði, opinberra aðila, atvinnufyrirtækja og 

góðgerðastofnana.
130

 Slíkt kerfi myndi í raun engin áhrif hafa á útskattshliðina þar 

sem opinberir aðilar yrðu áfram ekki skattlagðir. Áhrif kerfisins yrðu á 

innskattshliðina þar sem endurgreiðslur innskatts myndu leiða til þess að engin ástæða 

væri fyrir opinbera aðila að leggja áherslu á sjálfbærni. Áfram yrði þó möguleiki á 

samkeppnisröskunum á útskattshliðinni.
131

 Einn kostur sem nefndur er við upptöku 

slíks kerfis er að nú þegar er komin reynsla á sérstakar endurgreiðslur í nærri 
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þriðjungi aðildarríkjanna.
132

 Skýrslan bendir á að erfitt væri fyrir ESB að koma slíku 

kerfi á utan virðisaukaskattstilskipunarinnar þar sem aðeins er gert ráð fyrir 

samræmingu á sviði óbeinna skatta samkvæmt 113. gr. Lissabon sáttmálans. Því yrði 

slíkt kerfi að rúmast innan tilskipunarinnar. Skýrslan leggur til að það yrði gert með 

því að annað hvort heimila innskattsfrádrátt á undanþegna veitingu vöru eða þjónustu 

eða með því að núllskatta starfsemi opinberra aðila í 13. gr. og 132. gr. 

tilskipunarinnar. Aðildarríki sem nú þegar notast við sérstakar endurgreiðslur myndu 

síðan þurfa að leggja niður sín kerfi og innleiða breytingarnar á tilskipuninni.
133

 

Ákveðin vandkvæði myndu hins vegar fylgja slíku kerfi samkvæmt skýrslunni. 

Annars vegar myndu skatttekjur minnka, sem væri líklegt til þess að leiða til 

álagningar hærri virðisaukaskatts.
134

 Hins vegar er líklegt að hlýðnikostnaður yrði það 

hár að hann myndi vega upp á móti hugsanlegu hagræði sem hefðist af kerfinu.
135

 

Kerfið yrði því að vera hannað þannig að kostnaður við framkvæmd þess og 

hlýðnikostnaður væru í lágmarki. Ef hægt væri að hanna endurgreiðslukerfi sem 

heldur kostnaði þannig í lágmarki að hann vegi ekki alveg upp á móti ávinningnum af 

honum, þá væri slíkt kerfi betri kostur en óbreytt ástand að mati skýrslunnar.
136

 

Að mati höfundar væri betra að fara þá leið að beita núllskatti á starfsemi opinberra 

aðila utan samkeppni, þar sem innskattsfrádráttur undanþeginnar starfsemi er 

andstæður meginreglum virðisaukaskattkerfisins, á meðan nú þegar er gert ráð fyrir 

því að ákveðin vara og þjónusta sé núllsköttuð. 

Nú þegar hefur verið farið yfir sérstakar endurgreiðslur í íslenska kerfinu í þessari 

ritgerð og því engin ástæða til þess að fara sérstaklega í mögulegan ávinning af því að 

fara að þessum tillögum hér á landi. Hvað evrópska kerfið varðar aftur á móti þá 

virðist slíkt kerfi hafa ýmsa kosti fram yfir óbreytt ástand. Áfram yrði hætta á 

samkeppnisröskunum á útskattshliðinni, og möguleiki á uppsöfnuðum 

virðisaukaskatti yrði ennþá fyrir hendi, en samkeppnisraskanir á innskattshliðinni 

myndu heyra sögunni til og þannig yrði slíkt kerfi hlutlausara en það sem nú er við 
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lýði. Flækjustig yrði líklega ekki minna en það er nú og samkvæmt útreikningum 

Copenhagen Economics virðist hætta á því að hlýðnikostnaður verði of hár. Það eru 

því augljósir kostir og gallar sem fylgja þessari tillögu og það yrði að ganga úr skugga 

um að kerfið væri hannað þannig að hagur yrði af upptöku þess, enda ólíklegt að 

aðildarríkin myndu sætta sig við kerfi sem væri þeim óhagstæðara til þess eins og 

varðveita hlutleysi kerfisins. 

5.3 Afnám 13. gr. tilskipunarinnar 

Síðasta tillagan sem Copenhagen skýrslan gerir er sú að afnema 13. gr. 

tilskipunarinnar en halda 132. gr. um undanþágur í almannaþágu. Telur skýrslan að 

með þessu jafnist staða opinberra aðila og fyrirtækja í atvinnurekstri. Opinberir aðilar 

yrðu þá skattskyldir á sama hátt og atvinnufyrirtæki en ákveðin þjónusta sem þeir 

veita yrði undanþegin. Þannig myndi það ekki vera form þess sem veitir þjónustuna 

sem skiptir máli fyrir skattskyldu, heldur hvers eðlis þjónustan er. Skýrslan leggur 

jafnframt til að bætt yrði við 132. gr. ákvæði um ákveðna lögboðna starfsemi sem 

eingöngu er á færi opinberra aðila að veita, svo sem útgáfu vegabréfa og 

ökuskírteina.
137

 Slík breyting á kerfinu myndi þó ekki koma að fullu í veg fyrir 

raskanir á samkeppni, þar sem öll starfsemi opinberra aðila, sem ekki gæti talist 

efnahagsleg virkni samkvæmt 9. gr. tilskipunarinnar, yrði áfram ekki skattskyld og 

því hefðu opinberir aðilar ekki fullan innskattsfrádráttarrétt sem gæti áfram leitt til 

áherslu á sjálfbærni um ýmsa þjónustu sem annars væri hagstæðara að kaupa utan 

frá.
138

  

Með því að afnema sérstaka meðferð opinberra aðila sem óskattskyldir aðilar myndi 

ákveðin einföldun verða á kerfinu þar sem þeir gætu aðeins fallið í tvo flokka 

skattskyldu, skattskyldir eða skattskyldir en þjónusta undanþegin, í stað þess að geta 

fallið í þrjá, óskattskyldir, skattskyldir eða skattskyldir en þjónusta undanþegin. Af 

þessari einföldun myndi hlýðnikostnaður jafnframt lækka að einhverju leyti.
139
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Ekki þykir ástæða til þess að hugleiða þennan kost fyrir íslenska kerfið. Ákvæði um 

skattskyldu opinberra aðila er í raun neikvætt skilgreint, öll þjónusta sem ekki er í 

samkeppni er undanþegin. Að þessu leyti er skattskylda þeirra ekki jafn vel skilgreind 

og hún er í evrópska kerfinu, en aftur á móti er samkeppni mun betur skilgreind í því 

íslenska og því er meðferð þeirra sem aðila utan virðisaukaskattskerfisins mun 

skilvirkari. Áður hefur verið farið yfir áhrif meðferðar opinberra aðila og það mat 

höfundar að íslenska kerfið sé skilvirkt í meðferð sinni á opinberum aðilum og því í 

raun aðeins ástæða til að íhuga tillögur sem myndu bjóða upp á augljósar og 

umtalsverðar framfarir frá því kerfi. 

Afnám 13. gr. tilskipunarinnar myndi hafa þau áhrif á evrópska kerfið að einfalda það 

að einhverju leyti, auk þess sem hlýðnikostnaður myndi lækka. Breytingin er ekki 

flókin í framkvæmd og kostnaður við hana yrði væntanlega takmarkaður. Því er ekki 

annað að sjá en að hér væri um einhvers konar framför frá núverandi kerfi að ræða, 

þrátt fyrir takmörkuð áhrif að öðru leyti. Aftur á móti er hér um frekar takmarkaðar 

úrbætur að ræða og eðlilegra væri að stefna frekar að umfangsmeiri úrbótum, líkt og 

þeim sem lagðar hafa verið til um skref í átt að einhvers konar fullri skattlagningu. 
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6. Niðurstaða 
Í upphafi vinnslu þessarar ritgerðar var lagt upp með að greina og bera saman 

meðferð opinberra aðila í virðisaukaskattskerfum Íslands og Evrópusambandsins, sem 

bæði teljast tilheyra hinum hefðbundnu virðisaukaskattskerfum, og kanna hvort 

ástæða væri til þess að gera á þeim breytingar í ætt við meðferð opinberra aðila í 

nútíma virðisaukaskattskerfum eins og því sem er við lýði á Nýja-Sjálandi. Höfundur 

hafði áður en vinna hófst haft einhver kynni af öllum þremur kerfum í námi sínu en sú 

þekking var að mestu yfirborðsleg. Þegar vinna hófst taldi höfundur að skyldleiki 

kerfanna tveggja myndi þýða að líklega væru þau keimlík, að undanskildum 

sérstökum reglum íslenska kerfisins um skattlagningu eigin nota og sérstakar 

endurgreiðslur innskatts af ákveðinni þjónustu. Við fyrstu sýn virðast kerfin vera 

mjög svipuð að þessum tveimur annars veigamiklu þáttum undanskildum. Við nánari 

rannsókn á kerfunum kom þó í ljós að talsverður munur er á þeim, þrátt fyrir svipað 

form. Helgast þessi munur kannski helst af því að evrópska kerfið er í raun yfirkerfi 

með 28 undirkerfi, sem hvert hefur sjálfstæðan löggjafa og sjálfstæðan rétt til 

skattlagningar, þó honum séu settar ákveðnar skorður með þeim ramma sem 

virðisaukaskattstilskipunin er. 

Við heimildaöflun kom fljótt í ljós að lítið eða ekkert hefur verið ritað um efnið út frá 

íslensku sjónarhorni og sömuleiðis er fátt um íslenska dóma á sviðinu. Mjög mikið 

hefur aftur á móti verið ritað um efnið út frá evrópsku sjónarmiði og margir dómar 

fallið um efnið. Sömuleiðis hefur talsvert verið ritað um nýsjálenska kerfið. Þessi 

munur á magni heimilda og dómafordæma kveikti þá kenningu að hugsanlega lægi að 

baki einhver slíkur munur á íslenska og evrópska kerfinu að skilvirkni þess íslenska 

væri þeim mun meiri og álitamálin því færri. Fjöldi heimilda um nýsjálenska kerfið 

gæti hins vegar helgast af því hversu frábrugðið það er því evrópska og öðrum 

hefðbundnum virðisaukaskattskerfum, og verður í raun að telja það líklega skýringu, 

ef tekið er mið af því í hversu miklum metum framkvæmd þess kerfis er meðal 

fræðimanna. 

Við vinnslu ritgerðarinnar var fyrst lagt í að greina megineiginleika virðisaukaskatts 

almennt og síðan að tengja það við kerfin tvö sem voru til skoðunar. Niðurstaða 

þeirrar vinnu var að megineiginleikar virðisaukaskatts verði að teljast, óháð kerfi, að 

honum er ætlað að vera almennur neysluskattur sem er hlutlaus gagnvart neysluvali, 
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framleiðsluháttum og samkeppni almennt. Við skoðun á lögum, lögskýringargögnum 

og ritum fræðimanna varð ljóst að þessir megineiginleikar áttu við bæði kerfin.  

Því næst var lagt í að skilgreina þau lykilhugtök sem máli skiptu fyrir viðfangsefnið. 

Nauðsynlegt þótti að gera grein fyrir hugtökunum hlutleysi, opinber aðili, skattskylda, 

undanþágur, samkeppnisáhrif og full skattlagning.  

Hlutleysi virðisaukaskatts er fyrirferðarmikið í dómum og fræðiritum um evrópska 

kerfið. Ef frá er skilin greinargerð með frumvarpi til virðisaukaskattslaga kemur 

hugtakið þó sjaldan eða aldrei fyrir í íslenskri réttarframkvæmd. Við lestur 

greinargerðarinnar er þó ljóst að íslenska kerfinu er ætlað að vera hlutlaust líkt og því 

evrópska. Við lestur ákvarðandi bréfa og úrskurða yfirskattanefndar um viðfangsefnið 

er samkeppnishugtakið fyrirferðarmikið og má ætla að það sé einfaldlega sú 

hugtakanotkun sem hefur orðið ofan á í íslenskum virðisaukaskattsrétti. Í ritgerðinni 

er reynt eftir fremsta megni að meta áhrif mismunandi meðferðar í báðum kerfum á 

hlutleysi og samkeppnisaðstæður. 

Í þriðja kafla ritgerðarinnar er gerð grein fyrir meðferð opinberra aðila í báðum 

kerfum. Viðeigandi laga-, tilskipunar- og reglugerðarákvæði eru skoðuð og sett í 

samhengi við dóma Evrópudómstólsins, úrskurði yfirskattanefndar og ákvarðandi bréf 

ríkisskattstjóra. Meðferð opinberra aðila er um margt flókin en þó öllu flóknari í 

evrópska kerfinu. Í því evrópska geta opinberir aðilar ýmist verið undanskildir 

samkvæmt. 1. mgr. 13. gr., skattskyldir samkvæmt samkeppnisákvæði 2. mgr. 13. gr. 

eða skattskyldir en undnþegnir þegar þeir stunda starfsemi sem heyrir undir 

undanþáguákvæði 132. gr. þar sem þeir koma ekki fram sem opinbert stjórnvald. Auk 

þess er orðalag ákvæðanna opið og óskýrt að nokkru leyti og þá aðallega þegar kemur 

að samkeppnisákvæðum 2. og 3. mgr. 13. gr. Þetta leiðir til þess að aðildarríkjunum er 

falin túlkun á ákvæðunum sem síðan leiðir af sér ákveðin samræmingarvandamál. Á 

Íslandi geta opinberir aðilar verið ýmist undanþegnir eða skattskyldir, eftir því hvort 

þeir stunda samkeppni við atvinnufyrirtæki eða ekki. Skilgreining á samkeppni er 

mjög skýr í reglugerð og því er flækjustigið töluvert lægra í íslenska kerfinu. 

Í fjórða kafla ritgerðarinnar er gerð grein fyrir áhrifum meðferðar opinberra aðila. Hér 

eru mögulegar samkeppnisraskanir skoðaðar, bæði á innskatts- og útskattshliðinni. 

Auk þess er meðferð opinberra aðila sett í samhengi við þau megineinkenni 
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virðisaukaskatts að vera almennur, hlutlaus neysluskattur. Hér er komist að þeirri 

niðurstöðu að beiting íslenska kerfisins á skattlagningu eigin nota opinberra aðila og 

sérstakra endurgreiðslna nær að miklu leyti fram markmiðum sínum um að vera 

hlutlaust gagnvart samkeppni, og hefur skýrt skilgreint samkeppnishugtak mikið með 

það að segja. Þessar aðferðir ná þó ekki að loka fyrir möguleikann á uppsöfnun 

virðisaukaskatts. Kerfið er þó að mati höfundar mun skilvirkara en það evrópska, þó 

það deili ákveðnu flækjustigi og líklega háum hlýðnikostnaði með því evrópska. 

Uppsöfnun virðisaukaskatts, aðgangshindranir á markaði þar sem opinber aðili er 

ráðandi og getur undirboðið atvinnufyrirtæki í krafti þess að þurfa ekki að innheimta 

virðisaukaskatt og aukin áhersla á sjálfbærni eru aftur á móti allt raskanir á hlutleysi 

virðisaukaskattskerfisins sem geta átt sér stað undir núverandi framkvæmd á evrópska 

kerfinu. 

Loks er í fimmta kafla ritgerðarinnar gerð grein fyrir tillögum að úrbótum. Við 

vinnslu ritgerðarinnar las höfundur fjölmargar greinar fræðimanna um efnið og 

nokkrar þeirra lögðu til ákveðnar úrbætur á evrópska kerfinu. Auk þess var við 

vinnslu þessa kafla stuðst við tillögur sem gerðar voru í skýrslu sem unninn var fyrir 

framkvæmdastjórn ESB af Copenhagen Economics. Höfundur sjálfur kom ekki auga 

á neinar sjálfstæðar lausnir umfram þær sem lagðar hafa verið til af fræðimönnum og 

þeirri skýrslu en leitaðist við að gera grein fyrir þeim tillögum og meta fýsileika þeirra 

fyrir hvort kerfi um sig.  

Sú tillaga sem mestan hljómgrunn hefur fengið og sem var aðaltillaga höfunda 

Copenhagen Economics skýrslunnar, er að taka upp fulla skattlagningu líkt og þá sem 

Nýja-Sjáland notast við. Lagt er til að hugtakið greiðsla fyrir veitingu vöru eða 

þjónustu verði látið ná yfir allt frá beinni peningagreiðslu til skatta og að opinberir 

aðilar verði að fullu skattlagðir, ýmist í öllum sínum aðgerðum eða í öllum sínum 

efnahagslegu aðgerðum. Slík breyting myndi minnka flækjustig kerfisins verulega, 

samræmingarvandamál væru úr sögunni og hlutleysi kerfisins yrði viðhaldið. Á móti 

kæmi þó að kostnaður neytenda við ákveðin hollgæði sem nú eru undanþegin 

virðisaukaskatti myndi hækka. Það er af þeim sökum sem framkvæmdastjórnin hefur 

ráðið af að reyna að ráðast í þessa breytingu í nokkrum þrepum. 

Önnur tillaga var að taka upp sérstakar endurgreiðslur líkt og þær sem notast er við 

hér á íslandi og reyndar í nokkrum ESB ríkjum nú þegar. Hætt er við því að slíkt kerfi 
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myndi þó hafa neikvæð hagræn áhrif og því yrði að fara varlega við hönnun þess til 

þess að halda framkvæmda- og hlýðnikostnaði í lágmarki. 

Þriðja og síðasta tillagan var að afnema sérstakar reglur um undanskildu opinberra 

aðila frá virðisaukaskatti en halda inni undanþágum í almannaþágu og láta þær ná til 

allra. Þessi tillaga gengur styst af tillögunum þremur og gerir ekkert til þess að útrýma 

röskunum á útskattshliðinni en hún væri þó að mati höfundar betri en óbreytt ástand. 

Eins og var komið inn á hér að ofan er það mat höfundar að íslenska kerfið sé 

skilvirkt og nái fram sínum markmiðum um hlutleysi gagnvart samkeppni. Af þeim 

sökum sér höfundur ekki ástæðu til þess að leggast í kostnaðarsamar breytingar á 

kerfinu í átt til fullrar skattlagningar. Í rauninni telur höfundur að með samspili 

skattlagningar eigin nota, sérstakra endurgreiðslna og vel skilgreindu 

samkeppnisákvæði sé íslenska kerfið komið hálfa vegu milli hinna hefðbundnu og 

hinna nútíma virðisaukaskattskerfa, þó formið sé ennþá hefðbundið. 

Íslenska kerfið er þó ekki fullkomið, enda koma af og til upp vafamál, bæði í formi 

fyrirspurna til ríkisskattstjóra og kærumála til yfirskattanefndar. Aftur á móti hefur 

ákvarðandi bréfum ríkisskattstjóra um meðferð opinberra aðila fækkað verulega 

undanfarin ár og þó úrskurðir yfirskattanefndar um meðferð opinberra aðila séu 

nokkrir, þá er fjöldinn óverulegur. Eins er enga Hæstaréttardóma að finna um efnið. 

Þetta gæti rennt stoðum undir þá kenningu sem lagt var upp með, og varð í raun 

niðurstaða þessarar ritgerðar hvað íslenska kerfið varðar, að íslensku reglurnar séu 

skýrar og skilvirkar og nái markmiði sínu um hlutleysi gagnvart samkeppni og því séu 

vafaatriði og deilumál æ sjaldgæfari.  
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