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Útdráttur 

Megintilgangur skattlagningar er öflun tekna sem notaðar eru til greiðslu á 

sameiginlegum verkefnum í samfélaginu. Skattkerfi þjóða eru eins misjöfn og þau eru 

mörg þó hlutverk þeirra sé að fjármagna opinber útgjöld. Virðisaukaskattur leysti 

söluskatt af hólmi á Íslandi árið 1990 og hefur frá þeim tíma orðið að einum allra 

mikilvægasta skattstofni ríkisins. Upphaflega var gert ráð fyrir einföldum og skilvirkum 

skatti en síðan þá hefur flækjustig kerfisins aukist, undanþágum fjölgað og skattsvik líklega 

færst í aukana. Skatthlutföllum hefur ítrekað verið breytt til að ná fram tilteknum 

markmiðum sem hafa þótt nauðsynleg á hverjum tíma. Virðisaukaskattskerfið hefur 

sökum þessa sætt töluverðri gagnrýni greiningaraðila sem hafa bent á ágalla kerfisins. 

Verkefninu er ætlað að líta heildstætt á virðisaukaskattskerfi landins og kanna kosti 

þess að fækka skatthlutföllum í eitt. Er hagkvæmara og skilvirkara að taka upp kerfi eins 

algilds skatthlutfalls í stað þess kerfis sem nú er við líði? Horft verður til annarra þjóða í 

þessu samabandi en ekki síður til skýrslna og rannsókna sem framkvæmdar hafa verið á 

Íslandi. Eins verður sjónum beint að áhrifum slíkra aðgerða á efnaminni heimili sem og 

samfélagið allt. 
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1 Inngangur 

Skattur og skattlagning hefur fylgt manninum frá upphafi siðmenningar. Í Egyptalandi 

hinu forna, 3000-2800 fyrir Krist, voru skattar til staðar í formi vinnuskyldu. Sama orð var 

notað yfir vinnuframlag og skatt í forn-egypsku (Burg, 2004). Skatturinn var notaður til 

uppbyggingar mannvirkja og ríkidæmis. Fjármögnun hernaðarátaka og myndun 

heimsvelda byggði á skattheimtu og síðar rekstur ríkis og kirkju. Á Íslandi hefur skattur 

verið innheimtur frá árinu 1096 er tíundarlög tóku gildi. Þróun þess skattkerfis sem 

þekkist í dag hófst þó mörgum öldum síðar.  

Skattheimtuvald hins opinbera nú á dögum byggir á lögum sem gera ríkjum heimsins 

kleift að fjármagna samneyslu samfélagsins. Sköttum er jafnan skipt í beina- og óbeina 

skatta en þá má nota til ólíkra hluta s.s. til fjármálastjórnunar og til jöfnunar lífskjara. 

Markmið skattheimtu er að koma einhverju gagnlegu til leiðar sem erfitt er að fjármagna 

með öðrum hætti.  En þar með er ekki öll sagan sögð:  Skattlagning getur haft áhrif á 

hegðun á markaði og getur dregið úr efnahagslegri velferð sökum þeirrar markaðsskekkju 

sem álagningin veldur. En þó flestir skattar séu velferðarminnkandi eru til aðrir sem auka 

velferð, s.s. grænir skattar, og enn aðrir sem hafa hverfandi áhrif á atferli. 

Þjóðir heimsins búa við ólík skattkerfi, mestan part af sögulegum ástæðum, en 

hugmyndafræði getur líka skipt máli. Skattkerfi Norðurlandaþjóða eru til að mynda 

frábrugðin öðrum ríkjum enda standa þau að umfangsmeiri velferðarkerfum en almennt 

gerist. Þá getur nálgun skattheimtu verið misjöfn bæði út frá skattakenningum og vegna 

hinnar raunverulegu skattstefnu. Nær öll aðildarríki OECD hafa tekið upp kerfi 

virðisaukaskatts en grunnhugmyndin byggir á skattlagninu virðisauka á öllum stigum 

framleiðsluferlis. Fyrirkomulag er þó með ólíku sniði og þjóna kerfin tilgangi sínum 

misjafnlega vel. Virðisaukaskattur er neysluskattur og telst til óbeinna skatta sem þýðir 

að kaupendur vöru og þjónustu greiða hann óbeint með neyslu sinni. Að öllu jöfnu eru 

það seljendur vöru og þjónustu sem innheimta skattinn sem er lagður ofan á verðlag, 

jafnan í ólíkum skatthlutföllum. 

Markmið þessa verkefnis er skoða virðisaukaskattskerfið á Íslandi og meta kosti þess 

að fara úr fjölþrepakerfi í eins-þreps kerfi, þ.e.a.s. í flatan skatt. Ætlunin er að velta upp 

spurningum um skilvirkni og hagkvæmni fjölþrepakerfis samanborið við flatan skatt. Þá 

er það skoðað hvað teljist of breitt bil milli skatthlutfalla og hvers vegna bilið teljist 
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óhagkvæmt. Mun upptaka eins þreps auka skilvirkni og munu breytingar leiða til aukinnar 

skattheimtu? Reynt verður að varpa ljósi á þau áhrif sem upptaka eins algilds skatthlutfalls 

kann að hafa og ekki síður hvernig slíkt kemur við ólíka samfélagshópa. Umfjöllunin byggir 

á fræðilegri nálgun, auk þess að styðjast við raunveruleg gögn íslenskra og erlendra 

greiningaraðila. Í síðari hluta verkefnisins verður horft frekar til skattakenninga en 

raunverulegra gagna þar sem skortur er á upplýsingum. Þó verður stuðst við eiginleg 

tölugögn eftir því sem kostur er.  

Skipulag ritgerðarinnar er á þá leið að í kaflanum hér á eftir, kafla 2, verður fjallað um 

skattheimtu í víðu samhengi. Stuttlega verður fjallað um upphaf skattlagningar og hvernig 

skattkerfi hafa þróast í tímans rás. Þá verður í kaflanum reynt að skilgreina hugtakið 

skattur og bjögun skattlagningar á markaði gerð skil. Að endingu verður vikið að skilvirkni 

og sanngirni í skattalegu tilliti. Þriðji kafli dregur upp mynd af skattheimtu á Íslandi frá 

upphafi til vorra daga. Þar verður þróun skattlagningar rakin í grófum dráttum og tilraun 

gerð til að bera skattbyrði Íslendinga saman við aðrar þjóðir.  

Í fjórða kafla er gerð grein fyrir stöðu íslensks virðisaukaskattskerfis. Farið verður yfir 

uppbyggingu kerfisins og ágæti þess sem fjármögnunarleiðar í alþjóðlegum samanburði. 

Þá verður vikið að mikilvægi skattsins í tekjuöflun hins opinbera. Fimmta kafla verkefnisins 

er ætlað að meta kosti og galla ólíks fyrirkomulags virðisaukaskatts. Þar verður leitað 

svara við því hvort upptaka eins skatthlutfalls sé heppilegri en núverandi þrepaskipting. 

Að auki verður skoðað hvort óbeinir skattar henti sem tæki til lífskjarajöfnunar og ólík 

skattkerfi skoðuð með tilliti til skilvirkni. Í sjötta kafla verður gerð grein fyrir áhrifum 

breytinga á virðisaukaskatti á samfélagið í heild. Farið verður yfir mögulega framkvæmd 

breytinga og áhrif þeirra á afkomu ríkissjóðs. Eins verða áhrifin metin af upptöku eins 

þreps á heimili, fyrirtæki og ferðaþjónustu. Niðurstöður þessarar umfjöllunar verða loks 

kynntar í kafla sjö sem dregur saman efni verkefnisins. Reynt verður eftir fremsta megni 

að túlka þær upplýsingar sem liggja fyrir um áhrif virðisaukaskattsbreytinga á íslenskt 

samfélag.  
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2 Um skattheimtu 

Þessum eiginlega upphafskafla er ætlað að varpa ljósi skattheimtu í víðum skilningi. 

Stuttlega verður fjallað um upphaf skattlagningar og ólíkar tegundir skattkerfa. Þá verður 

gerð grein fyrir nútímaskilgreiningu skatta og því hvernig hagfræðin nálgast hugtökin 

skilvirkni, sanngirni, teygni og allratap.  

2.1 Upphaf skattheimtu  

Elstu heimildir um skattlagningu má rekja til forn Egypta um 3000 árum fyrir Krist. 

Innheimtumenn Faróa fjármögnuðu þá rekstur konungsríkisins með skattlagningu á 

almenna þegna. Samskonar heimildir má einnig finna í Kína og víða í Evrópu, t.d. í 

Grikklandi hinu forna. Skattur var lagður á að hálfu yfirvalds til að fjármagna 

stórframkvæmdir, framfærslu yfirstéttar en ekki síður til fjármögnunar herleiðangra og 

hervarna heimalanda. Forskot Rómaveldis byggðist á skattheimtu, en slík fjármögnun var 

forsenda þess heimsveldisrekstrar sem síðar varð. Á valdatíma Júlíusar Sesars í Róm, 100-

44 fyrir Krist, var lagður á 1% söluskattur auk tolls á inn- og útflutning sem nefndist 

Portoria (Blankson, 2007).   

Sagan segir að skattlagning Rómverja hafi orðið til þess að skattheimta hófst í 

Bretlandi. Vísi að þrepaskiptum skatti má rekja til Breta sem lögðu auknar byrðar á þá 

efnameiri samanborið við efnaminni einstaklinga samfélagsins. Bæði í Bretlandi og 

Bandaríkjunum hófst skattlagning vegna þeirrar fjármagnsþarfar sem skapaðist við 

stríðsrekstur og uppbyggingu samfélagsinnviða. Þá kröfðust frekari umsvif í 

mannvirkjagerð og samfélagsþjónustu aukinnar tekjuöflunnar. Bróðurpart skatttekna var 

aflað með tollum og öðrum vörugjöldum, ekki aðeins til að fjármagna ríkisreksturinn 

heldur einnig til að vernda innlenda framleiðslu (Blankson, 2007). 

Á fyrrihluta fimmtándu aldar hóf Danakonungur að innheimta toll af skipum sem fóru 

um Eyrarsund, svonefndan Eyrarsundstoll. Skipverjum sem áttu leið um sundið var gert 

að greiða tiltekið gjald gegn því að eiga frjálsa för um svæðið og geta þannig stundað 

viðskipti og aflað vista. Til að framfylgja skattheimtunni og til að styrkja stöðu sína á 

valdastóli lét konungur reisa Krónborgarkastala sem notaður var til eftirlits á gjörvöllu 

Eystrasalti. Tollheimtan færði konungi mikil völd og áhrif sem er um margt einkennandi 

fyrir skattheimtu fyrri tíma (Wikipedia, 2015). 
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Tekjuskattur ruddi sér til rúms í Bretlandi um aldamótin 1800, þá í þeim tilgangi að 

fjármagna hernað. Skatturinn var afnuminn vegna mikillar gagnrýni en jafn harðan var 

gripið til hans á ný. Þannig gekk þetta fram eftir öldinni, ýmist af eða á (Blankson, 2007). 

Ekki voru vinsældir tekjuskatts meiri í Bandaríkjunum en hann reyndist þó mikilvægur á 

tímum borgarastyrjaldarinnar þar í landi á sjöunda áratug nítjándu aldar. Að stríði loknu 

var skatturinn afnuminn en innheimta hófst á nýjan leik í lok aldarinnar (Bardes, Shelley 

og Schmidt, 2012). Til að tryggja grundvöll tekjuskatts þurfti að knýja fram 

stjórnarskrárbreytingu vestanhafs sem tók gildi 3. febrúar 1913. Breytingin færði alríkinu 

völd samkvæmt lögum til að innheimta skattinn sem skyldi vera þrepaskiptur líkt og hjá 

Bretum fyrr á tímum (Blankson, 2007). 

Heimstyrjaldirnar fyrri og síðari auk kreppunnar miklu marka vörður í þróunarsögu 

skattkerfa heimsins. Kostnaðarsöm hernaðarátök og miklar hagsveiflur í upphafi 20. aldar 

kölluðu stöðugt á nýjar leiðir í fjármálastjórn og tekjuöflun. Uppsöfnun skulda á þessum 

umbrotatímum leiddi til aukinnar skattlagningar. Sú stefna var tekin að nota skattkerfið 

til beinnar tekjujöfnunnar með því að taka mið af greiðslugetu þegnanna. Efnameiri 

einstaklingar voru krafðir um aukið hlutfall tekna sinna í skatt og hagnaður fyrirtækja var 

skattlagður í síauknu mæli. Hafnbönn og binding mannafla í herjum og 

hergagnaframleiðslu skóp skort á neysluvöru og nauðsynjum.  Þeir fáu sem gátu selt 

neysluvarning högnuðst vel á sama tíma og aðrir liðu skort og limlestingar í nafni 

föðurlands síns.  Stjórnvöld áttu því í raun ekki annan kost en skattleggja stríðgróða 

harkalega. Hugmyndafræðin var fljótt innleidd hjá flestum hinna vestrænna þjóða, þó svo 

að friður kæmist á, sem átti sinn þátt í því að tekjuskipting varð jafnari en áður (Stefán 

Ólafsson, 2007). Undir lok Kalda stríðsins tók þróun áratuganna á undan að snúast við. Í 

Vesturheimi fór að bera á afléttingu lagaákvæða sem þóttu veikja stöðu fyrirtækja á ört 

vaxandi alþjóðamarkaði. Lækkun skatthlutfalla, afnám samkeppnishafta, ívilnanir og 

undanþágur voru taldar forsendur viðsnúnings í efnahagsmálum. Bandaríkin tóku forystu 

í þeim aðgerðum og héldu áfram í sömu átt þrátt fyrir knappa efnahagslægð um aldamót. 

Tilhneiging löggjafavaldsins að draga mjög úr regluverki á fjármálamörkuðum, hérlendis 

sem erlendis, leiddi óhjákvæmilega til mikilla breytinga. Skuldsetning jókst gríðarlega 

jafnt hjá einstaklingum og fyrirtækjum en ekki síður hjá hinu opinbera. Þegar kom að 

skuldadögum í kjölfar hrunsins árið 2008 var vandanum víða mætt með miklum 



 

14 

niðurskurði og umtalsverðum skattahækkunum. Að auki voru lög og regluverk tekin til 

endurskoðunar á ný og sköttum á fjármálafyrirtæki beitt aftur í ríkara mæli.   

2.2 Af sköttum og skattkerfum 

Hugtakið skattur er samheiti yfir gjöld sem lögð eru á einstaklinga og fyrirtæki með lögum. 

Skattar eru aðfararhæfir rétt eins og skuldir sem einstaklingur eða lögaðili stofnar til með 

frjálsum samningum. Skatt má skilgreina sem greiðslu, yfirleitt peningagreiðslu, sem 

tilteknir hópar einstaklinga eða lögaðila verða að gjalda til hins opinbera samkvæmt 

ákvörðun ríkisvaldsins (Jónatan Þórmundsson, 1982). Tilgangur skattlagningar getur verið 

margvíslegur en fyrst og fremst er henni ætlað að fjármagna samneyslu og 

almannatryggingar. Í hagfræðilegum skilningi er markmið skattheimtu að draga úr 

kaupmætti einkaaðila svo „rými“ sé fyrir hið opinbera í hagkerfinu.   Þá má nota skattkerfi 

til tekjujöfnunar, sem tæki til fjármálastjórnunar og til beitingar forsjárhyggju. Umfang 

skattheimtu, skipulag hennar og markmið ákvarðast af skattastefnu stjórnvalda. Áherslur 

í skipan skattamála er misjöfn milli landa en ekki síður á milli stjórnmálaflokka. Álagning 

skatta er í eðli sínu pólitísk ákvörðun sem endurspeglar oftast nær hugmyndafræði 

ráðandi flokka. Skattastefna tengist þjóðfélagslegum markmiðum og því hvernig 

skattbyrði er skipt á milli ólíkra hópa samfélagsins.  

Sköttum má almennt skipta í tvennt eftir eðli þeirra, þ.e. í beina- og óbeina skatta. Til 

beinna skatta teljast s.s. tekjuskattur, fjármagnstekjuskattur og útsvar en vörugjöld og 

virðisaukaskattur teljast til óbeinna skatta. Neysluskattar eru svo samheiti yfir skatta á 

vörur og þjónustu þ.á.m. virðisaukaskatt, vörugjöld, innflutningsgjöld og tolla. Slíkir 

skattar eru almennt ekki notaðir til tekjujöfnunar enda eru beinir skattar betur til þess 

fallnir. Þá er misjafnt hvernig þessir skattar eru innheimtir og hvernig þeim er ráðstafað, 

ýmist af ríki eða sveitarfélögum. Þegar sköttum er beitt til jöfnunar í þjóðfélagi er talað 

um lóðrétta- og lárétta jöfnun. Síðarnefnda hugtakið (e. horizontal equity) vísar til þess 

að fólk með tekjur sem aflað er með ólíkum hætti er skattlagt með sama eða frábrugðum 

hætti. Lóðrétt jöfnun (e. vertical equity) felur hinsvegar í sér að skattar leggjast með meiri 

þunga á einstaklinga með hærri tekjur og eru ein leið til að jafna tekjuskiptingu innan 

þjóðfélags. 

Eins og áður var getið um hafa skattkerfi Vesturlanda breyst gríðarlega frá lokum seinni 

heimstyrjaldarinnar. Hugmyndin um „heildstætt skattkerfi“ (e. comprehensive income 
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taxation) er fyrirmynd margra nútíma skattkerfa og byggir á því að heildartekjur 

einstaklinga eru lagðar saman og skattlagðar með svipuðu móti. Þannig er samskonar 

skattur á atvinnutekjur, fjármagnstekjur sem og aðrar tekjur með stigvaxandi álagningu 

fyrir ofan skattleysismörk. Síðar bættust við margskonar frádrættir, undanþágur og 

skattaívilnanir til handa einstaka þjóðfélagshópum sem sköpuðu fleiri vandamál en 

lausnir. Breytt hugmyndafræði gat af sér nýja útfærslu af skattkerfi sem nefnt hefur verið 

„tvíþætt skattkerfi“ (e. dual income taxation). Norðurlöndin tóku fljótt forystu í þróun 

þess og breyttu ásýnd fyrra kerfis. Grunnálagning á fjármagns-, atvinnu- og lífeyristekjur 

varð svipuð en skattlagning atvinnutekna var áfram þrepaskipt í því skyni að stuðla að 

jöfnuði. Þetta þýddi að nú voru atvinnutekjur skattlagðar með hærri jaðarálagningu en 

hagnaður fyrirtækja og fjármagnstekjur. Þessi leið var valin með hliðsjón af hreyfanleika 

framleiðsluþáttanna, vinnuafls og fjármagns.  Þar sem fjármagn er auðflytjanlegt milli 

landa er erfitt fyrir eitt ríki að skattleggja fjármagnstekjur mikið öðruvísi en nágrannar 

gera. Kerfi tvíþættrar skattlagningar er þó ekki gallalaust því eftirsóknarvert er að flytja 

atvinnutekjur í fjármagnstekjur og njóta þannig betri skattakjara. Hugmyndir að þriðja 

kerfinu þróuðust um svipað leiti en hafa ekki náð fótfestu í hinum vestræna heimi. „Flatur 

skattur“ (e. flat taxation) kemur í veg fyrir að fyrirtæki og einstaklingar geti flutt tekjur til 

með það að markmiði að komast undan tilteknum skatti. Nokkrar útfærslur hafa verið 

þróaðar að flötu skattkerfi en grunnhugmyndin byggir á því að allar tekjur séu skattlagðar 

með sama álagningarhlutfalli. Áhugi manna á flatri skattheimtu hefur vissulega aukist hin 

síðari ár og telja talsmenn kerfisins að með því fyrirkomulagi sé láréttu jafnræði náð og 

ríkisvaldinu settar þrengri skorður en ella (Stefán Ólafsson, 2007).      

2.3 Allratap við skattlagningu 

Skattlagning hefur misjöfn áhrif allt eftir því hvar og hvernig henni er beitt. Skattur á tekjur 

hefur til alla jafna önnur áhrif en skattur á neysluvörur. Nær allir skattar eiga það þó 

sammerkt að breyta hegðun aðila sem getur leitt til þess að efnahagsleg velferð minnkar. 

Svonefndir „grænir skattar“ heyra þó til undantekningar enda geta þeir aukið velferð séu 

þeir rétt útfærðir, m.a. með minnkun útblásturs og bættri nýtingu sameiginlegra 

auðlinda. Þá hafa skattar á náttúruauðlindir ekki áhrif á atferli. 

Á markaði hafa kaupendur og seljendur ábata af því að eiga í viðskiptum. Jafnvægi á 

markaði hámarkar heildarvelferð þessara þátttakenda en skattlagning hefur þau áhrif að 
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ábati minnkar. Allratap (e. deadweight loss) verður til vegna þeirrar markaðsskekkju sem 

skatturinn veldur og er þá talað um ábataminnkun eða samdrátt í heildarábata. Skattur, 

s.s. á vöru og þjónustu, myndar fleyg milli þess verðs sem kaupendur greiða og seljendur 

fá. Áhrif þessa eru þau að selt magn verður minna en ætla mætti án skattsins, m.ö.o. 

dregst stærð markaðarins saman (Mankiw og Taylor, 2010). Mynd 1 sýnir hvernig ábati 

minnkar við tilkomu skatts, án tillits til þess velferðarávinnings sem hlýst af notkun 

skattteknanna. Í jafnvægi mætast framboð og eftirspurn við magnið Q1 og verðið P1. Ábati 

neytenda fyrir skattlagningu nemur svæðinu A, B og C og ábati framleiðanda svæðinu D, 

E og F. Þegar skattur er lagður á dregst ábati neytenda saman því færsla eftir 

eftispurnarferlinum á sér stað úr Q1 í Q2. Að sama skapi verður færsla eftir framboðsferli 

framleiðanda í Q2. Skatttekjur ríkisins nema svæðinu B og D, neytenda- og 

framleiðendaábati svæðum A og F og allratapið nemur skyggða svæðinu C og E.  

 

 

Mynd 1. Allratap vegna skattlagningar1 

                                                      

1 Heimild: Mankiw og Taylor, 2010. 
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Álagning skatts þarf þó ekki alltaf að verða til þess að allratap skapist því í sumum 

tilvikum getur skattlagning aukið heildarábata. Á markaði getur komið upp sú staða að 

jaðarkostnaður framleiðanda sé frábrugðinn jaðarkostnaði samfélagsins vegna 

neikvæðra ytri áhrifa. Þau áhrif eru skilgreind sem kostnaður á þriðja aðila vegna 

efnahagslegra umsvifa annarra. Dæmi um slíkt áhrif er mengun vegna tiltekinnar 

iðnframleiðslu. Á mynd 4 sést hvernig þessa mismunar gætir á markaði og hvaða áhrif 

skattlagning getur haft til minnkunar allrataps. Í punktinum A mætist jaðarkostnaður 

framleiðanda (MPC) og jaðarábati samfélagsins (MSB). Vegna neikvæðra ytri áhrifa fer 

MPC ekki saman við jaðarkostnað þjóðfélagsins (MSC) og veldur velferðarminnkun sem 

nemur svæðinu A,B,C. Í punktinum C er jaðarkostnaður þjóðfélagsins meiri en jaðarábati. 

Með álagningu skatts er unnt að „leiðrétta“ þessa skekkju og draga úr framleiddu magni. 

Í punktinum B er jaðarábati meiri en jaðarkostnaður samfélagsins vegna tilkomu skattsins. 

Framleitt magn minnkar úr Q í Q1 og verður þjóðfélagslega hagkvæmt sökum 

velferðaraukans sem skattlagningunni fylgir. 

 

 

Mynd 2. Dregið úr allratapi með skattlagningu2 

                                                      

2 Heimild: Nechyba, 2011. 



 

18 

Skilvirk skattheimta (e. optimal taxation) og mikil skattheimta fara gjarnan saman líkt 

og þekkist á Noðurlöndum. Þá getur óskilvirk skattheimta og lág skatthlutföll farið saman 

eins og í Bandaríkjunum. Í fæstum tilvikum er þó nóg að byggja á hagkvæmni eða skilvirkni 

skattheimtu til að fjármagna opinber útgjöld. Af þeim sökum er gripið til skatta sem skapa 

allratap. Umfang allrataps ræðst m.ö.o. ekki af skilvirkni einni saman því alla jafna eykst 

allratap við aukna skattlagningu. Mikilvægast í þessu sambandi er að ábati hins opinbera 

verði ekki minni en ábataminnkun samfélagsins, þ.e. að gagnið af skatti sé meira en 

allratapið. Með hverri prósentuhækkun skatthlutfalls mun allrartap aukast meira en sem 

nemur stærð skattsins. Það þýðir að eftir því sem skattur hækkar munu tekjur lækka þar 

sem aukin skattlagning minnkar stærð markaðarins. Laffer-kúrvan, sem svo er nefnd eftir 

hagfræðingnum Arthur Laffer, sýnir mögulegt samband milli skatttekna og skatthlutfalls. 

Samkvæmt henni er til tiltekið skatthlutfall sem hámarkar tekjur hins opinbera. Í fyrstu 

munu skatttekjur aukast með hærri skatti en eftir því sem skatturinn hækkar umfram 

ákveðið hámark munu tekjur dragast saman (Mankiw, 2012). Hlutverk stjórnvalda felst 

m.a. í því að hámarka skattekjur m.t.t. lágmörkunar allrataps. 

 

Mynd 3. Laffer-kúrvan3 

 

                                                      

3 Heimild: Mankiw, 2012. 
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2.4 Teygni framboðs og eftirspurnar 

Skattlagning breytir hegðun þátttakenda á markaði sem leiðir að jafnaði til þess að neysla 

og framleiðsla dregst saman. Viðbrögð aðila við skattlagningu ræðst af teygni sem sýnir 

svörun kaupenda og seljenda við verðbreytingum. Teygni er mælikvarði á næmni 

breytinga á magni framboðs og eftirspurnar og er mæld sem prósentubreyting tiltekinnar 

breytu vegna einnar prósentu aukningar annarrar breytu (Rosen, 1995). Þó svo að 

teygnihugtakið taki til margra þátta, er algengast að horfa til verðteygni þegar áhrif 

skattlagningar eru metin, þá sérstaklega við breytingar á neyslusköttum. Samkvæmt 

lögmálum framboðs og eftirspurnar mun lækkun verðs vöru eða þjónustu leiða til 

aukinnar eftirspurnar en minnkandi framboðs. Að sama skapi mun hækkun verðs leiða til 

aukins framboðs en dvínandi eftirspurnar.  Eftir því sem verðteygni er minni þeim mun 

minni verða áhrif skattsins en ef teygnin er mikil verður breytingin veruleg og allratapið 

að sama skapi stórt (Mankiw og Taylor, 2010).  

Gjarnan er talað um að vörur séu ýmisst teygnar eða óteygnar allt eftir eðli þeirra. 

Nauðsynjavörur sem svo eru nefndar, s.s. matvara og lyf, eru alla jafnan óteygnar og hafa 

verðbreytingar á slíkum vörum óveruleg áhrif á eftirspurt magn. Á hinn bóginn hafa 

munaðarvörur eða lúxusvörur tilhneigingu til að vera teygnar og munu breytingar á verði 

þeirra koma fram í minni eða meiri eftirspurn. Þá getur teygni vöru einnig ráðist af 

staðkvæmd, þ.e. hve auðvelt það er að skipta tiltekinni vöru út fyrir aðra.  

Hlutfallsskipting skattlagningar milli seljenda og kaupenda ræðst af teygni en jafnan 

ber sá aðili sem hefur lægri verðteygni skattinn (Mankiw og Taylor, 2010). Ef skattur er 

lagður á tiltölulega óteygna vöru mun selt magn dragast óverulega saman. Eftirspurn eftir 

teyginni vöru mun hinsvegar minnka mikið við sömu skattlagningu og mynda stærri fleyg 

milli þess verðs sem kaupendur greiða og seljendur fá. Mynd 3 sýnir áhrif skattlagningar 

á vöru eða þjónustu með fullkomlega óteygið framboð. Þar sést að allratap skapast ekki 

við þær aðstæður en ábati hins opinbera í formi skatttekna verður til á kostnað 

framleiðenda. Skattur sem lagður er á við aðstæður sem þessar hefur ekki áhrif á atferli 

og telst hagkvæmari en skattur sem veldur allratapi. Í hagfræðilegu tilliti er því æskilegra 

að beita slíkum sköttum fram yfir aðra, t.d auðlindagjöldum eða sköttum á 

náttúruauðlindir.   
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Mynd 4. Allratap við óteygið framboð4 

2.5 Skilvirkni skattlagningar  

Ekki eru allir á eitt sammála um hvernig skattheimtu skuli háttað og getur bilið milli 

skattakenninga og skattastefna verið breitt. Sem dæmi um þennan mun má nefna 

kenningar AGS og OECD um virðisaukaskatt sem stangast á við skattastefnu flestra 

vestrænna ríkja (nánar verður vikið að þeim mun í fimmta kafla). Hefðbundnar kenningar 

um hagstæðustu skattlagningu (e. optimal taxation) ganga út frá því að skattkerfi skuli 

hámarka þjóðfélagslega velferð, þ.e. hámarka velferðarfall samfélagsins. Flestar 

almennar greiningar líta á þjóðfélagslega velferð sem ólínulegt fall af nytjum einstaklinga. 

Slíkur ólínuleiki gerir skipulagsstjóra (e. social planner) það kleift að jafna dreifingu nytja. 

Aðrar rannsóknir benda til þess að skipuleggjandinn horfi aðeins til meðal nytja, þ.e. 

línulegs falls velferðar (Mankiw, Weinzierl og Yagan, 2009). Stjórnvöldum er í sjálfsvald 

sett hvernig þau nálgast uppbyggingu skattkerfa en ágreiningur milli skilvirkni og jafnaðar 

getur verið mikill líkt og stjórnmálaumræðan ber með sér. Ólíklegt er að hámörkun 

skilvirkni og jafnaðar fari saman við hagræn rök enda mætast þar andstæðir pólar.  

                                                      

4 Heimild: Mankiw, 2012. 
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Í skattalegu tilliti geta hugtökin skilvirkni og hagstæð skattlagning skírskotað til margra 

þátta. Skilvirkni skattkerfis getur vísað til þess hve vel skattlagningin virkar sem tæki til 

tekjuöflunar. Þá er hugtakið gjarnan notað um uppbyggingu skattkerfa, þ.e. hvort 

skattstofnar séu breiðir og skatthlutföll lág, hvort verið sé að nota skattkerfi til að leiðrétta 

markaðsbresti. Líta má svo á að lækkun skatthlutfalla auki skilvirkni því þá sé dregið úr 

þeim áhrifum sem skattur hefur á skilvirkni markaða. Að sama skapi dregur úr skilvirkni 

eftir því sem skattlagning eykst. Almennt er litið svo á að einföld skattkerfi séu skilvirkari 

en flóknari enda séu undanþágur og afslættir til þess fallnir að minnka skilvirkni (Friðrik 

Már Baldursson, 2008).  

Ef til vill veitir samanburður skattkerfa milli landa bestu niðurstöður um ágæti 

skattlagningarinnar. Í það minnsta er þá skapaður grundvöllur til raunverulegs 

samanburðar á skilvirkni. Misjafnt er hvernig þjóðir byggja upp sín kerfi og árangurinn 

sem að er stefnt getur verið frábrugðinn. Þetta sést bersýnilega þegar 

virðisaukaskattskerfi eru borin saman þar sem skilvirknistuðlar mælast mis háir, jafnvel 

þó uppbyggingin sé með svipuðu sniði. Yfirleitt ræðst niðurstaðan af þáttum sem snúa að 

skatthlutföllum en ekki síður breiddar skattstofna. Sú breidd getur ein og sér verið 

vísbending um skilvirkni skattsins. Breidd vísar til þess hve stórt hlutfall viðkomandi 

skattstofn er af tekjum. Lágt hlutfall bendir til þess að skattstofn sé þröngur en sé 

hlutfallið hátt er talað um breiðan skattstofn.  

Virðisaukaskattskerfi með mörgum undanþágum og skattaafsláttum mynda þröngan 

skattstofn og geta ásamt breiðu bili milli skatthlutfalla bjagað hagræna hegðun. Slíkt 

fyrirkomulag dregur úr skilvirkni skattsins sem ætti að vera stjórnvöldum hvati til 

skattahagræðingar (AGS, 2014). Þá má hugsa um skilvirkni út frá þeim áhrifum sem 

skattar hafa á neytendur eða eftir atvikum framleiðendur. Eftir því sem bjögunin á 

markaði er meiri þeim mun minni er skilvirkni skattsins. Þannig kann aukin skilvirkni að 

byggja á minnkun allrataps, þ.e. lágmörkun þeirrar ábataminnkunar sem skattlagning 

veldur. 
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3 Skattar á Íslandi 

Skattlagning á Íslandi hefur líkt og víðast hvar annars staðar breyst í tímans rás. Í þriðja 

kafla er sögu skattlagningar á Íslandi gerð skil og dregin upp mynd af því skattaumhverfi 

sem Íslendingar búa við í dag. 

3.1 Þróun skattlagningar á Íslandi 

Upphaf skattheimtu á Íslandi má rekja til ársins 1096 þegar tíundarlög tóku gildi, en fram 

að þeim tíma höfðu engin lög gilt um greiðslu skatta. Þessi fyrsta skattalögjöf Íslandinga 

var útfærð sem eignaskattur en víða annars staðar var tíund 10% tekjuskattur. (Friðrik G. 

Olgeirsson, 2013a). Gert var ráð fyrir því að fjármunir gæfu af sér 10% vexti árlega og því 

væri 10% fjármagnstekjuskattur, sem lögin kváðu á um, jafngildi 1% eignaskatts (Ásgeir 

Jónsson, 2012). Skatturinn var mjög lágur og tók mið af efnahag einstaklinga enda tíundin 

aðeins innheimt af skuldlausri eign. Tilgangur skattlagningarinnar var að sjá hinum 

efnaminni farborða auk tekjuöflunar til handa kirkjunni. Tíundarlögin voru afnumin í 

áföngum á tímabilinu 1877-1914, en þá höfðu þau verið í gildi í um 800 ár (Friðrik G. 

Olgeirsson, 2013a).  

Í upphafi 20. aldarinnar bjuggu Íslendingar við fremur frumstætt skattaumhverfi. Fram 

til ársins 1931 voru til að mynda engin lög eða reglugerðir um hvernig reikningsskilum 

opinberra aðila skyldi háttað og réðst skráning gagna fremur af duttlungum ráðherra en 

eiginlegu reikningshaldi (Jóhannes Karlsson og Þórólfur Matthíasson, 2015). Þrátt fyrir að 

eftirliti og skráningu væri ábótavant gerðu ráðamenn sér grein fyrir að skattkerfið 

uppfyllti ekki þarfir þjóðarinnar. Árið 1921 lagði ríkistjórn landsins fram frumvarp um 

tekju-, eigna- og fasteignaskatt sem var í samræmi við þróunina í nálægum löndum. 

Frumvarpið sem síðar varð að lögum kvað á um að sami skattur væri greiddur af tekjum 

af atvinnu og eign. Tekjuskattur skildi vera stighækkandi frá 1% til 25% en samhliða var 

ákvæði um persónuafslátt samþykkt í fyrsta sinn. Með lögum um fasteignaskatt var 

skattur lagður á allar fasteignir þó mishár eftir eðli eigna. Í framhaldi þess að lögin voru 

samþykkt tók Skattstofan í Reykjavík til starfa og sá hún um innheimtu.  

Ólíkt því sem gerðist hjá flestum þjóðum urðu stríðsárin hérlendis uppspretta mikillar 

velgengni í efnahagsmálum. Á skömmum tíma voru Íslendingar komnir í hóp ríkustu þjóða 

heims. Við stríðslok var Ísland vel statt fjárhagslega og gjaldeyrir nægur en fljótlega tók 
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að halla undan fæti sökum aflabrests og kulnun hagvaxtar víða erlendis. Miklar 

fjárfestingar og aukinn innflutningur gekk mjög á gjaldeyri landans og erfiðleikar jukust til 

muna þegar erlendi varaforðinn gekk til þurrðar árið 1946. Samhliða þessum 

efnahagsþrengingum fóru viðskiptakjör versnandi og ríkisábyrgðir á afurðum 

útflutningsgreina urðu virkar. Í lok sjötta áratugarins fór að bera á kröfum um breytingar 

á skattkerfinu sem þótti barn síns tíma. Skatteftirlit var gamaldags og hafði ekki þróast í 

takt við breyttar þjóðfélagsaðstæður (Friðrik G. Olgeirsson, 2013a).  

Árið 1948 tóku gildi lög um söluskatt sem lagður var á vörur og þjónustu innanlands. 

Upphaflega áttu lögin aðeins að vera til eins árs en þau héldu gildi sínu að mestu fram til 

ársins 1960 er ný lög voru samþykkt. Hin nýju söluskattslög kváðu á um 3% innlendan 

söluskatt og 7% skatt af innfluttum vörum auk aðflutningsgjalda (nánar verður fjallað um 

söluskatt í fjórða kafla). Sama ár tóku í gildi ný lög um lægri tekjuskatt en breytingin var 

einskonar mótvægisaðgerð við söluskatt (Friðrik G. Olgeirsson, 2013b). 

Sjálfstæðisflokkurinn, sem var annar þeirra flokka sem mynduðu Viðreisnarstjórnina, 

hafði lagt áherslu á skattlagningu eyðslu í stað tekna og útsvars í kosningabaráttu á árinu 

1959. Markmið tillagnanna var að tryggja jafnrétti skattþega en samhliða skyldu skattar 

lækkaðir og dregið úr útgjöldum hins opinbera. Alþýðuflokkurinn stóð á öndverðum meiði 

og taldi tekjuskatt ákjósanlegri leið til fjármögnunar en skatt á eyðslu (Morgunblaðið, 

1959). Umbreyting skattbyrði frá beinum sköttum til óbeinna var því að hluta til byggð á 

pólitískri stefnumörkun. Samhliða breytingunum á tekjuskattslögum voru samþykkt 

bráðabirgðalög um útsvör vegna vaxandi óánægju sveitarfélaga með takmarkaðan 

möguleika þeirra til tekjuöflunar. Seinni áfangi enduskipulagningar á skattkerfinu tók gildi 

1962 er ný grunnlög um tekju- og eignaskatt voru samþykkt. Með lögunum var 

eignaskattsstigi einstaklinga einfaldaður og fór úr níu þrepum í þrjú. Skattleysismörk voru 

hækkuð líkt og efri þrep eignaskattsins. Álögum á fyrirtæki var létt og fór tekjuskattur 

þeirra úr 25% í 20%. Að auki var fyrirtækjum heimilt að greiða 10% skattfrjálsan arð af 

hlutafé. Þá voru tekjustofnar sveitarfélaga teknir til gagngerrar endurskoðunar, ný 

tollaskrá kynnt auk þess sem embætti ríkisskattstjóra var stofnað.  

Sjöunda áratugnum lauk með hruni síldveiða, tveimur 50% gengisfellingum og miklum 

fólksflótta. Hagur þjóðarinnar tók að vænkast á nýjan leik í upphafi áttunda áratugarins 

sem hófst á uppsveiflu í hagkerfinu m.a. vegna uppbyggingar eftir eldgos, mikilli velmegun 
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og hraðri uppbyggingu um land allt. Djúp efnahagslægð kom í kjölfarið en landið tók aftur 

að rísa 1977 fram til árins 1980. Áratugurinn sem tók við einkenndist af mikilli verðbólgu, 

sem var afleiðing olíuverðhækkana og efnahagsstjórnunarmistaka. Við 

olíuverðhækkununum var brugðist með mikilli fjárfestingu í hitaveitum án tilsvarandi 

mótvægisaðgerða.  Ofan í allt bættist svo gosið í Vestmannaeyjum en í kjölfar þess þurfti 

að koma upp húsnæði fyrir alla íbúa bæjarins. Þær aðgerðir voru fjármagnaðar með 

viðlagagjöldum, sem lögðust bæði á eignaskattsstofna, aðstöðugjaldsstofna og 

söluskattsstofn.  Hlutverk ríkisstjórnar Ólafs Jóhannessonar forsætisráðherra, sem tók við 

völdum sumarið 1971, var ekki hvað síst að ráða niðurlögum verðbólgunnar og koma á 

stöðugra verðlagi. Skattamál voru tekin til skoðunar á ný og lög um lækkun skatta á 

láglaunafólk voru samþykkt frá Alþingi. Þá var persónuafsláttur hækkaður og hugmyndir 

um skattleysismörk voru kynntar til sögunnar í fyrsta sinn. Sú forysta sem næst tók við 

keflinu, ríkisstjórn Geirs Hallgrímssonar, samþykkti á sínum síðustu vikum við stjórnvölinn 

1978 ný lög um tekju- og eignaskatt. Lögin fólu í sér grundvallarbreytingu á skattalögum, 

þær mestu sem gerðar höfðu verið frá árinu 1921. Um var að ræða stóran og flókinn 

lagabálk sem breytti algerlega greinaröð og uppbyggingu fyrri laga. Aðferðum við 

skattlagningu hjóna var breytt sem og reglum um skattlagningu barna. Frádráttarliðum 

var fækkað og söluhagnaður lögaðila var gerður skattskyldur svo fátteitt sé nefnt. Þegar 

Ólafur Jóhannesson komst til valda á nýjan leik var áfram reynt að feta nýjar slóðir í átt 

að betra skattkerfi. Árið 1979 voru lög um verðtryggingu samþykkt, lög sem síðar voru 

kennd við Ólaf sjálfan, svonefnd Ólafslög.  

Söluskattur varð með tímanum mikilvægasti tekjustofn ríkisins og á honum voru gerðar 

tíðar breytingar á áttunda og níunda áratugnum. Þróunin á Íslandi fór í auknu mæli að 

fylgja breytingum á skattkerfum Vesturlanda sem miðuðu að einfaldleika og skilvirkni. Í 

lok níunda áratugarins hafði staðgreiðsla opinberra gjalda verið tekin upp og síðar 

svonefnt tryggingagjald. Árið 1990 tóku í gildi lög um virðisaukaskatt og leystu þau af 

hólmi söluskatt áratuganna á undan (Friðrik G. Olgeirsson, 2013b). 

3.2 Skattbyrði á Íslandi  

Því hefur lengi verið haldið fram í þjóðfélagsumræðu á Íslandi að skattkerfið sé bæði flókið 

og óskilvirkt. Í máli Brynjólfs Bjarnasonar viðskiptafræðings (1973)  í hringborðsumræðum 

Frjálsrar verslunar kemur fram gagnrýni sem virðist enn í dag eiga rétt á sér. Þar segir 
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Brynjólfur að með mikilli og flókinni skattheimtu komi fram ýmsir gallar. Krafa 

skattgreiðenda verður á endanum sú að hafa meiri ráðstöfunarrétt yfir peningunum 

sínum. Þeirri kröfu er aðeins mætt með að draga úr vægi beinna skatta á kostnað óbeinni. 

Greinarheitið er ekki síður athyglisvert og ber vott um gott innsæi: Er virðisaukaskattur 

og staðgreiðslukerfi framtíðarlausnin?  Mikil umræða hefur verið síðustu ár um hið 

viðamikla tollakerfi, fyrirkomulag kvóta á innflutning, breytingu skatthlutfalla og 

ósanngirni í skattkerfinu. Þungbærar skattahækkanir í kjölfar hrunsins hafa kynnt undir 

umræðuna og virðist hún nú komin á góðan rekspöl. Því fer þó fjarri að ánægja ríki í 

samfélaginu með skattheimtu hins opinberra sem þykir jafnan mikil. Ef marka má 

niðurstöður könnunar Gallups sem unnin var fyrir Viðskiptablaðið (2015) er ljóst að mikill 

meirihluti þjóðarinnar telur skatta á Íslandi vera of háa, eða um 73% svarenda. Ein 

birtingarmynd þeirrar afstöðu er sú að hérlendis virðist umfang skattsvika hafa aukist. 

Svonefnt kennitöluflakk hefur verið til umfjöllunar sem og undanskot frá 

virðisaukaskattslögum. Þá hefur umræðan í byrjun árs 2016 um skattaskjól og undanskot 

þeim tengdum verið fyrirferðarmikil í íslensku samfélagi. Samkvæmt Skúla Eggert 

Þórðarsyni ríkisskattstjóra (2015) er áætlað að undanskot frá skatti nemi um 80 

milljörðum króna á ársgrundvelli, um 13% af heildarskatttekjum árins 2014. 

Árin fyrir hrun einkenndust af gífurlegri fjárfestingu og einkaneyslu en ekki síður 

skuldsetningu. Í kjölfar hrunsins var tekin sú stefna að mæta rekstrarvanda ríkissjóðs með 

tekjuöflun í formi skatta og niðurskurði á opinberum útgjöldum. Ráðgjafar 

ríkisstjórnarinnar (AGS o.fl.) lögðu áherslu á að þunginn yrði á niðurskurð, en ríkisstjórnin 

sinnti því ekki og lagði meiri áherslu á tekjuöflun. Á haustmánuðum 2009 tók ríkisstjórnin 

upp nýja skattstofna og hækkaði aðra. Þrátt fyrir hávær mótmæli voru samþykktar 

fjölmargar breytingar á skattalögum sem juku flækjustig og lögðust af meiri þunga á 

fyrirtæki og einstaklinga. Stjórnvöld mættu mikilli gagnrýni fyrir skort á samráði við 

atvinnulífið sem taldi breytingarnar draga úr fjárfestingu og þrengja um of að heimilum 

og fyrirtækjum (Samtök atvinnulífsins, 2012).  Ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og 

Framsóknarflokks sem tók við völdum 2013 talaði fyrir breytingum á skattkerfinu. Í 

stefnuyfirlýsingu er lagt til að gerð verði úttekt á skattkerfinu og skattkerfisbreytingum 

áranna eftir hrun. Þá sé það markmið flokkanna að einfalda kerfið, breikka skattstofna, 

minnka tekjutengingar og draga úr undanskotum. Mikilvægt sé að skattkerfið og 

rekstrarumhverfi fyrirtækja sé fyrirsjáanlegt (Stefnuyfirlýsing ríkisstjórnarinnar, 2013). 
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Ríkisstjórnin hefur frá 2013 breytt lögum um veiðigjöld, afnumið auðlegðarskatt og ráðist 

í breytingar á tollum og vörugjöldum samhliða virðisaukaskattsbreytingum. Nánar verður 

fjallað um þær breytingar í kafla fjögur.  

Ein helsta leið til samanburðar á skattbyrði milli landa er að skoða heildarskattbyrði 

þeirra. Efnahags- og framfarastofnunin, OECD, sér um mælingar sem m.a. snúa að 

skattheimtu í aðildarríkjunum og birtir árlega gögn þess efnis. Heildarskattbyrði má 

nálgast á ýmsan máta en algengast er að skoða heildarskatttekjur hins opinbera sem 

hlutfall af landsframleiðslu (e. GDP ratio).    
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Mynd 5. Heildarskatttekjur sem hlutfall af landsframleiðslu 1980-20135 

Mynd 5 sýnir heildarskatttekjur sem hlutfall af vergri landsframleiðslu (VLF) á Íslandi 

samanborið við óvegið meðaltal OECD-ríkja. Þar sést að hlutfall skattheimtunnar í OECD 

ríkjunum eykst hægt og bítandi úr 30% af VLF í 35% á tímabilinu, þrátt fyrir sterka 

hreyfingu í átt til einkavæðingar og afríkisvæðingar í lykilríkjum m.a. með áhrifum 

Tatcherismans svonefnda. Myndin sýnir einnig að hlutfallið á Íslandi er töluvert undir 

meðaltali fram til ársins 1998 þegar heildarskatttekjur á Íslandi aukast. Hlutfallið mældist 

hæst árið 2005 eða 40,4% en hefur lækkað síðan, þó ekki undir OECD-meðaltal ef árið 

2009 undanskilið. Þrátt fyrir að Ísland sé í dag yfir meðaltali OECD-ríkja eru 

                                                      

5 Heimild: OECD, 2015a. 
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heildarskatttekjuhlutfallið töluvert undir því sem gengur og gerist hjá 

Norðurlandaþjóðunum samkvæmt gögnum stofnunarinnar. Á mynd 6 sést hve mikill 

munurinn mældist á árinu 2013. Hæst hlutfall hefur Danmörk eða tæp 49%, því næst 

Finnland, þá Svíþjóð og loks Noregur með 48,1%. Þýskaland er það land sem stendur 

Íslandi hvað næst þegar kemur að skatttekjum gagnvart landsframleiðslu en löndin hafa 

fylgst nokkuð að síðustu ár. Á árinu 2014 var Ísland í 14. sæti af 34 aðildarríkjum OECD 

hvað heildarskattekjur á móti landsframleiðslu varðar. Það ár nam hlutfallið 35,3% 

samanborið við 33,7% meðaltal OECD landa (OECD, 2015a). 

 

Mynd 6. Heildarskatttekjur OECD landa 20136 

Samanburðargögnum OECD ber að taka með fyrirvara, því ólíkt fyrirkomulag 

lífeyrissjóðsgreiðslna skekkir niðurstöður greiningarinnar. Samkvæmt Alþjóða 

gjaldeyrissjóðnum (2010) er skatttekjuhlutfallið á Íslandi meðal þess hæsta innan OECD, 

jafnvel hærra en á öðrum Norðurlöndum. Ástæðan fyrir svo ólíkum niðurstöðum AGS og 

OECD liggur í því hvort almannatryggingar og lífeyrissjóðsiðgjöld fari í gegnum skattkerfið 

eða ekki. Á Íslandi eru nær öll lífeyrisiðgjöld greidd beint til lífeyrissjóða sem eru aðskildir 

frá hinu opinbera. Lífeyrisiðgjaldagreiðslur mælast því ekki sem hluti skatttekna líkt og 

víða í öðrum löndum. Til þess að heildarskatttekjur Íslands og annara aðildarríkja OECD 

séu samanburðarhæfar þarf að leiðrétta fyrir þessa skekkju. Það er hægt með því að líta 

                                                      

6 Heimild: OECD, 2015a. 
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á lífeyrisgreiðslur á Íslandi sem hluta af skatttekjum eða draga lífeyristekjur frá 

heildarskatttekjum annara þjóða. Það má því ætla að staða Íslands á mynd 6 væri önnur 

ef tekið væri tillit til þessara þátta. Hlutfall Norðurlandanna myndi lækka töluvert ef 

lífeyrissjóðstekjur yrðu frádregnar og Ísland myndi hliðrast til hægri á myndinni. Leiða má 

að því líkum að heildarskatttekjur á móti landsframleiðlsu á Íslandi séu með þeim hæstu 

innan OECD sé tekið tillit til fyrrgreindra þátta. 

Á mynd 7 er gerð tilraun til að leiðrétta umrædda skekkju m.t.t. lífeyrissjóðsgreiðslna 

ársins 2013. Sé miðað við gögn Fjármálaeftirlitsins (2014) námu iðgjöld lífeyrissjóðanna 

rúmum 131 milljörðum króna á árinu 2013 eða um 7% af vergri landsframleiðslu þess árs. 

Með því að bæta því hlutfalli við heildarskatttekjur gagnvart landsframleiðslu í gögnum 

OECD eru samanburðargögn færð gróflega til betri vegar. Eftir að lífeyrissjóðsgreiðslum 

hefur verið bætt við nema heildarskattekjur á móti VLF 42,5% samanborið við 35,5% í 

gögnum OECD. Betri nálgun væri að draga lífeyrissjóðstekjur og aðrar tekjur sem ekki eru 

teknar með á Íslandi frá tölum um heildarskattekjur annara þjóða. Það verður þó látið 

öðrum eftir.  

 

Mynd 7. Leiðréttar heildarskatttekjur Íslands í samanburði við ríki OECD 20137  

                                                      

7 Heimild: OECD, 2015a, FME, 2014 og Hagstofa Íslands, 2015. 
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Almennt séð er nokkuð breið pólitísk samstaða um að á Íslandi skuli rekið gott 

heilbrigðiskerfi. Áhersla er á að einstaklingar njóti sama aðgengis óháð stöðu þeirra og 

efnahag. Rekstur heilbrigðis- og tryggingakerfisins ásamt menntakerfinu eru lang stærstu 

útgjaldaliðir hins opinbera. Í ljósi þjóðfélagsumræðunnar virðist tekjum hins opinbera þó 

illa varið, í það minnsta virðist gagnrýni á þessar þrjár meginstoðir samfélagsins síst fara 

dvínandi. Raunar er mikil þörf fyrir aukið fjármagn til allra þessara þátta samfélagsins sem 

kallar eðlilega á tiltölulega háa skattheimtu. Hið norræna velferðarmódel, mun til langs 

tíma litið þurfa síaukið fjármagn sér í lagi vegna öldrunar þjóðarinnar. Sú staðreynd ætti 

að vera stjórnvöldum nægur hvati til gera skattlagningu eins skilvirka og mögulegt er.   

Vægi tekjuskatts af heildarsköttum hefur aukist jafnt og þétt á Íslandi síðustu áratugi. 

Árið 1965 nam hlutdeild tekjuskatts og skatts á hagnað 19,5% en 33,9% árið 2007 líkt og 

sést á mynd 8. Skattur á tekjur var hækkaður í kjölfar efnahagshrunsins 2008 og nemur 

breyting hlutfallsins af heildarsköttum 5,9% milli áranna 2008 og 2013. Sú breyting þarf 

þó ekki að endurspegla hækkun tekjuskatts því aðrir skattstofnar skiluðu minni tekjum á 

tímabilinu samanborið við fyrri ár. 

 

Mynd 8. Hlutfall tekjuskatts af heildarskattheimtu8 

 

                                                      

8 Heimild: OECD, 2015b. 
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Skattbyrði hefur aukist að meðaltali innan aðildarríkja OECD frá árinu 2008. Á Íslandi 

jókst hlutfall skatta af VLF um 2,8% milli áranna 2013 og 2014. Hluti skýringarinnar eru 

auknar tekjur af virðisaukaskatti og tekjusköttum (OECD, 2015b). Heildarskatttekjur 

ríkissjóðs á árinu 2014 námu um 602,55 milljörðum króna. Stærstu skattstofnar voru 

tekjuskattur, skattur á hagnað og eignir auk tryggingagjalda og virðiskaukaskatts. Mynd 9 

sýnir skiptingu helstu skattstofna ríkissjóðs á árinu 2014. Virðisaukaskattur skilaði 

ríkissjóði tekjum upp á tæpar 160 milljarða króna á árinu og tekjuskattur einstaklinga um 

120 milljörðum. Þá námu tryggingagjöld um 73 milljörðum og skattur á fjármagnstekjur 

rúmum 7 milljörðum króna. Sérstakt gjald á viðskiptabankastarfsemi sem jafnan er nefnt 

bankaskattur nam um 39 milljörðum króna eða sem nemur 6,5% af heildarskatttekjum 

hins opinbera. Sé bankaskatturinn undanskilinn sköttum á tekjur og hagnað nemur 

hlutfallið um 31,5% á árinu 2014.  

 

 

Mynd 9. Hlutföll skattstofna af heildarsköttum árið 20149 

 

  

                                                      

9 Byggt á gögnum af Fjárlagavef, 2015.  
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4 Virðisaukaskattur 

Virðisaukaskattur er í dag á meðal mest notuðu tækja til skattheimtu. Skattinum er í senn 

ætlað að vera einfaldur og  skilvirkur en ekki síður mikilvægur hlekkur í fjármögnun ríkja 

víða um heim. Í fjórða kafla er fjallað ítarlega um virðisaukaskatt og dregin upp greinagóð 

mynd af stöðu hans á Íslandi. 

4.1 Tilkoma virðisaukaskatts 

Þrátt fyrir að skattlagning hafi fylgt manninum um langt skeið er hugmyndin að 

virðisaukaskatti (e. value added tax – VAT) tiltölulega ný af nálinni. Upphafið má rekja til 

þjóðverja að nafni Wilhelm Von Siemens sem árið 1920 lýsti hugmynd sinni um skatt á 

virðisauka á öllum stigum framleiðsluferlis. Fram að þessu hafði skattur aðeins verið 

innheimtur af endanlegri vöru í smásölu. Það var þó ekki fyrr en árið 1954 sem hjólin fóru 

að snúast er frakkinn Maurice Lauré útfærði endanlega hugmynd að virðisaukaskattskerfi 

(Owens og Battiau, 2011). Virðisaukaskattur var tekinn upp í Frakklandi sama ár og stuttu 

síðar í fyrrum nýlendum frakka, Fílabeinströndinni og Senegal. Hugmyndin vatt upp á sig 

og fljótlega bættust fleiri lönd í hópinn. Í upphafi tíunda áratugarins höfðu 48 lönd, 

aðallega í Suður-Ameríku og Vestur-Evrópu, samþykkt lög um virðisaukaskatt. Þróunin 

hélt áfram allan áratuginn og í dag eru rúmlega 140 lönd með virðisaukaskattskerfi sem 

afla að meðaltali fimmtungi tekna ríkjanna. Öll ríki OECD eru þar á meðal að 

Bandaríkjunum undanskildum. Flestar þjóðir hafa notað kerfið til að auka tekjur en aðrar 

til lækkunar tekjuskatta eða annara skatta (Charlet og Owens, 2010). Orðið 

virðisaukaskattur virðist fyrst koma fyrir á íslensku í grein eftir Gylfa Þ. Gíslason í 

Alþýðublaðinu árið 1965. Þar kynnir Dr. Gylfi hugtakið í tengslum við vinnu danskrar 

sérfræðinefndar er hafði haft upptöku virðisaukaskatts til skoðunar og skilað skýrslu þess 

efnis. Í greinni kemur fram að ríkjandi stefna í skattamálum sé víða sú að hverfa frá 

tekjusköttum til einhverskonar söluskatts eins og það er orðað (Gylfi Þ. Gíslason, 1965). 

Virðisauki sem skapast við sölu vöru og þjónustu er það sem eftir stendur þegar greitt 

hefur verið fyrir aðföng önnur en auðlindir, fjármagn og vinnu. Hluti virðisaukans fer í 

launakostnað, annar í að greiða vexti af fjármagni og  þriðji hlutinn myndar hagnað 

(Indriði H. Þorláksson, 2007). Virðisaukaskattur er þó ekki skattur á vinnuaflsnotkun og 

eða fjármagnsnotkun heldur skattur sem kemur til greiðslu er vara eða þjónusta er keypt. 
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Mynd 10 sýnir hlutdeild virðisaukaskatts eða skatts á vörur og þjónustu í 

heildarskattheimtu tiltekinna þjóða árin 1965, 1985 og 2007. Þar má greinilega sjá að 

neysluskattar, að stærstum hluta virðisaukaskattur, skipa mikilvægan sess í tekjuöflun og 

eru á meðal mikilvægustu skattstofna. Misjafnt er hversu hátt hlutfallið er en hjá flestum 

ríkjanna eru neysluskattar um og yfir 20% af heildarsköttum. Óvegið meðaltal þessa 

hlutfalls meðal aðildarríkja OECD var 18,6% árið 2007. Vægi virðisaukaskatts er sífellt að 

aukast en meðaltalsaukningin er samfelld frá árinu 1965 þegar hlutfallið mældist 11,9% 

innan landa OECD. Þróunin er þó ekki algild enda má sjá að hlutdeild virðisaukaskatts í 

Frakklandi hefur dvínað. 

 

Mynd 10. Neysluskattar sem hlutfall af heildarsköttum10  

Sé litið til neysluskatta sem hlutfall af landsframleiðslu má sjá svipaða þróun. Árið 1965 

nam hludeildin 3,3% að meðaltali innan OECD, 5,2% árið 1985 og 6,7% árið 2007. Almennt 

er virðisaukaskattur hærri á meðal Evrópuþjóða samanborið við lönd utan álfunnar 

(OECD, 2009). 

4.2 Söluskattur  

Íslendingar tóku ekki upp skattheimtu af virðisauka fyrr en árið 1990. Frá ársbyrjun 1948 

hafði ríkið innheimt svonefndan söluskatt sem lagður var á vörur og þjónustu innanlands 

                                                      

10 Heimild: OECD, 2009. 
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til að afla ríkinu tekna svo hægt væri að ábyrgjast lámarksverð á sjávarafurðum og 

niðurgreiðslu á innlendum vörum. Vegna annmarka á framkvæmd söluskattslaganna voru 

gefin út bráðbirgðalög um miðjan janúarmánuð. Afkoma í sjávarútvegi lagaðist ekki við 

lagasetninguna og því þótti nauðsynlegt að framlengja lögin þrátt fyrir annmarka þeirra. 

Árið 1950 skilaði söluskattur ríkissjóði í fyrsta sinn meiri tekjum en eigna- og tekjuskattur. 

Allan sjötta áratuginn voru lögin í gildi og héldust að mestu óbreytt fram til árins 1960 

þegar ný lög um söluskatt voru samþykkt. Ný lög kváðu á um að skattur væri lagður á öll 

viðskipti, 3% af vörum, þjónustu og vinnu innanlands auk 7% skatts á innfluttar vörur að 

viðbættum aðflutningsgjöldum. Ekki var lagður skattur á hálfunna vöru eða hráefni. 

Söluskattur hækkaði jafnt og þétt á sjöunda áratugnum og við inngöngu Íslands í EFTA fór 

skatturinn í 11%. Ástæða þeirrar hækkunar var sú að samþykktir lækkuðu tolla á mörgum 

vöruflokkum og því varð að bæta ríkissjóði upp tekjumissinn sem af því hlaust.  

Lögum um söluskatt var reglulega breytt á áttunda og níunda áratugnum. Eðli 

söluskattsins var að breytast sökum fríverslunaramninga og dvínandi tollatekna og 

hækkaði skatturinn samhliða þeim breytingum. Hækkanir juku uppsöfnunaráhrif skattsins 

þar sem hann gat lagst á vörur og þjónustu á öllum stigum framleiðsluferlis. Þetta hafði 

áhrif á samkeppnisstöðu innlendra framleiðanda og því var gripið til þess að veita 

undanþágur í auknum mæli. Með þessu þrengdis skattsviðið og leiddi áfram til hækkandi 

skatthlutfalls. Ásókn í undanþágur óx, undanskot færðust í aukana, sjálfskapaður 

vítahringur varð til. Þessi þróun leiddi til viðamikilla kerfisbreytinga og á síðustu árum 

níunda áratugarins var undirbúningur að upptöku virðisaukaskatts vel á veg kominn 

(Friðrik G. Olgeirsson, 2013).     

4.3 Innleiðing virðisaukaskatts á Íslandi 

Árið 1967 samþykktu aðildarríki Evrópusambandsins, þá Efnahagsbandalags Evrópu, 

sæmræmingu neysluskattskerfa landanna með upptöku all samræmds kerfis 

virðisaukaskatts. Undirbúningur við upptöku virðisaukaskatts hér á landi hófst töluvert 

síðar með kerfisbundnum breytingum á söluskattskerfinu árin 1987-1988. Þær aðgerðir 

fólu m.a. í sér breikkun skattstofnsins og fækkun undanþága. Lög um virðisaukaskatt voru 

samþykkt frá Alþingi árið 1988 og nam skatturinn 22%. Í nóvemberlok ári síðar lagði 

ríkissjórn Steingríms Hermannssonar fram frumvarp þess efnis að virðisaukaskattslögin 

kæmu ekki til framkvæmda fyrr en 1. janúar 1990. Það frumvarp var samþykkt 15. 
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desember. Aðeins um viku áður en virðisaukaskattslögin áttu að taka gildi var þeim breytt 

á ný með samþykkt Alþingis þann 22. desember 1989. Breytingarnar fólu í sér hækkun 

almenns skatts úr 22% í 24,5% auk þess sem ígildi 14% skatthlutfalls á tilteknar 

neysluvörur var lögfest. Þá var ýmsum undanþágum frá skatti fjölgað og urðu m.a. 

ökukennsla, íþróttastarfsemi, söfn,  íslenskar bækur, sala á heitu vatni og rafmagni 

undanþegin skattskyldri veltu (Friðrik G. Olgeirsson, 2013). 

Frá því að lög um virðisaukaskatt tóku gildi hefur þeim margsinnis verið breytt. Krafa 

um einkennisnúmer á vaskbíla var lögfest 1992, 14% virðisaukaskattur var lagður á sölu á 

heitu vatni, rafmagni og olíu árið 1993. Þá voru fólksflutningar, útleiga hótel- og 

gistiherbergja færð í neðra skattþrep á árunum 1993-1994. Skattur á matvæli var 

lækkaður úr 24,5% í 14% frá og með 1. janúar 1994 eftir háværa kröfu ASÍ um betri kjör 

þeirra lægst launuðu í landinu. Skiptar skoðanir voru um hvort lækkunin skilaði sér til 

neytenda og til marks um ágreininginn þá þríklofnaði efnahags- og viðskiptanefnd í 

málinu. Frá árinu 1995 varð póstþjónusta undanþegin virðisaukaskatti og 1996 lækkaði 

endurgreiðsla virðisaukaskatts á vinnu við byggingu íbúðarhúsnæðis verulega.  

Upp úr aldamótum héldu breytingar á virðisaukakerfinu áfram. Árið 2002 voru allar 

bækur færðar í 14% þrepið en áður höfðu erlendar bækur verið í efra þrepi. Í mars 2007 

tóku í gildi lög sem afléttu vörugjöldum á innlendum- og innfluttum matvælum að sykri 

og sætindum undanskildum. Lægra þrep kerfisins var fært niður í 7% sem gerði það að 

verkum að öll matvæli sem og sala á tilreiddum mat báru nú sama skatthlutfall.  

Í kjölfar bankahrunsins 2008 hafa verið gerðar þónokkrar breytingar á lögum um 

virðisaukaskatt. Endurgreiðsla skatts vegna vinnu við byggingu íbúðarhúsnæðis var 

hækkuð í 100% með það að markmiði að glæða atvinnulífið og bæta skil tekjuskatts í 

byggingariðnaði. Efra þrep kerfisins, þ.e. almennur virðisaukaskattur, var hækkaður frá 1. 

janúar 2010 úr 24,5% í 25,5%. Í ársbyrjun 2011 tóku í gildi breytingar sem samræmdu 

tiltekna rafræna þætti íslenskrar löggjafar á við lög aðildarríkja Evrópusambandsins 

(Friðrik G. Olgeirsson, 2013). 1. janúar 2015 færðust skatthlutföllin til á ný þegar almenna 

hlutfall virðisaukans var fært í 24% og neðra þrepið hækkað úr 7% í 11%. Að auki voru 

gerðar viðamiklar breytingar á tollaskrá og almennt vörugjald afnumið (Fjármála- og 

efnahagsráðuneytið, 2014). 
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4.4 Staða íslensks virðisaukaskattskerfis  

4.4.1 Uppbygging 

Virðisaukaskattur er í flokki óbeinna skatta sem merkir að neytendur bera skattinn en er 

ekki gert að standa skil á honum til ríkissjóðs. Skattur á virðisauka er í senn vörsluskattur 

og almennur neysluskattur sem innheimtur er af viðskiptum innanlands á öllum 

viðskiptastigum. Virðisaukaskattur af innanlandsviðskiptum fellur undir almenna 

skattkerfið en skatturinn er einnig innheimtur af innflutningi og fellur sá hluti undir 

tollakerfið (Ríkisskattstjóri 2015). Sérhverjum lögaðila eða einstaklingi í virðisaukaskyldri 

starfsemi ber að innheimta skatta af heildarvirði vöru og þjónustu. Í lögum um 

virðisaukaskatt nr. 50/1988 segir að skattskyldir aðilar skulu greiða í ríkissjóð mismun 

útskatts og innskatts hvers uppgjörstímabils. Innskattur í lögunum vísar til þess 

virðisaukaskatts sem fellur á kaup skattaðila á skattskyldum vörum og þjónustu til nota í 

rekstrinum. Útskattur er aftur á móti sá skattur sem fellur á skattskyldan aðila við sölu 

vöru og þjónustu. Ólíkt söluskattskerfinu á margsköttun á sér ekki stað við skattlagningu 

virðisauka því hver skattaðili skilar aðeins skatti af verðmætisaukningunni, þ.e. þeim 

virðisauka sem myndast í fyrirtækinu (Ríkisskattstjóri, 2015).  

Tafla 1. Dæmi um skil á virðisaukaskatti 

  Verð með vsk. Verð án vsk. Innskattur Útskattur Skil í ríkissjóð 

Framleiðandi           

Kaup - 11%                       -                         -                     -                    -                           -      

Sala - 11%              1.110                1.000                     -               110                     110      

Kaup - 24%                       -                         -                     -                    -                           -      

Sala - 24%              1.240                1.000                     -               240                     240      

Heildsali           

Kaup - 11%              1.110                1.000                110                    -                           -      

Sala - 11%              1.776                1.600                     -               176                        66      

Kaup - 24%              1.240                1.000                240                    -                           -      

Sala - 24%              2.232                1.800                     -               432                     192      

Smásali           

Kaup - 11%              1.776                1.600                176                    -                           -      

Sala - 11%              2.775                2.500                     -               275                        99      

Kaup - 24%              2.232                1.800                432                    -                           -      

Sala - 24%              3.596                2.900                     -               696                     264      

      Samtals skil í ríkissjóð:                971      
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 Tafla 1 er einfalt dæmi um hvernig virðisaukaskattur er reiknaður. Þar sést hvernig 

virðisaukaskattur er greiddur af tveimur vörum í sitt hvoru skattþrepinu frá framleiðanda 

til smásala. Til einföldunar er ekki gert ráð fyrir hráefniskostnaði hjá framleiðanda. 

Skattskyldum aðilum ber að greiða virðisaukaskatt til ríkissjóðs fyrir hvert 

uppgjörstímabil sem er tveir mánuðir. Skila ber skattinum eigi síðar en á fimmta degi 

annars mánaðar eftir að uppgjörstímabili lýkur. Fyrir janúar og febrúar skal skatturinn 

greiddur 5. apríl og fyrir mars og apríl 5. júní og svo framvegis. Sé innskattur meiri en 

útskattur á tilteknu tímabili skal ríkissjóður greiða mismuninn. Iðulega er talað um tvö 

skatthlutföll á Íslandi, þ.e. almenna hlutfallið 24% og 11%. Í raun eru skattþrepin þrjú, 

24%, 11% og 0%, því fjölmargir þættir eru undanþegnir virðisaukaskatti. Þar má nefna 

heilbrigðisþjónustu, skóla og menntastofnanir, menningar- og íþróttastarfsemi, 

fólksflutninga, póstþjónustu, fasteignaleigu, banka- og lánastarfsemi, ferðaskrifstofur og 

margt fleira (Ríkisskattstjóri, 2015). Nánar verður fjallað um skatthlutföllin þrjú, 

undanþágur og ívilnanir í fimmta kafla. 

4.4.2 Tekjur ríkissjóðs af virðisaukaskatti 

Eins og fram hefur komið er virðisaukaskattur einn mikilvægasti tekjustofn íslenska 

ríkisins. Á árinu 2014 námu heildarskatttekjur ríkissjóðs 602.554 milljónum króna eins og 

sést í töflu 2. Hlutdeild skatta á vörur og þjónustu í heildarskattheimtu nam um 40% en 

þar af mældist hlutfall virðisaukaskatts um 27%.  

Tafla 2. Skatttekjur íslenska ríkisins 201411 

Rekstargrunnur ríkissjóðs 2014 

      

  Milljónir kr. Hlutfall 
Skattur á tekjur og hagnað (að bankaskatti 
meðtöldum)            228.640      38% 

Tryggingagjöld              72.921      12% 

Skattar á vörur og þjónustu            238.017      40% 

     -þar af virðisaukaskattur            159.934      27% 

Annað              62.976      10% 

Heildarskatttekjur            602.554      100% 

                                                      

11 Heimild: Fjárlagafrumvarp 2016 
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Þegar tekjur ríkisins af virðisaukaskatti eru skoðaðar yfir lengra tímabil má sjá hvernig 

skattheimtan hefur þróast. Mynd 11 sýnir heildarskatttekjur og virðisaukaskatt í 

milljónum króna auk hlutfalls hans af heild á verðlagi ársins 2014. Skatttekjur voru mestar 

á árinu 2007 þegar litið er á tímabilið 2000-2014 og nam þá rúmum 600.000 milljónum 

króna. Tekjur ríkissjóðs af virðisaukaskatti það ár námu rúmum 210.000 m.kr. sem 

samsvarar 34% af heildarskatttekjum. Á árinu 2006 mældist hlutdeild virðisaukaskatts af 

heildinni 39% sem er hæsta hlutfall frá aldamótum og kann að skýrast af mikilli veltu í 

hagkerfinu. Síðan þá hefur vægi tekna af virðisaukaskatti dregist saman og mældist 

hlutfallið lægst 27% árið 2014. Þrátt fyrir hlutfallslega lækkun tekna af virðisaukaskatti frá 

árinu 2006 eru heildarskatttekjur farnar að vaxa á ný og námu rúmlega 602.554 m.kr á 

árinu 2014. Ýmsar ástæður kunna að liggja að baki dvínandi hlutfalls 

virðisaukaskattstekna af heildarskatttekjum. Líklegasta skýringin er þó af tvennum meiði, 

þ.e. lækkun neðra þrepsins úr 14% í 7% í mars 2007 auk minnkandi neyslu í kjölfar 

hrunsins 2008. Þá kann líklegur vöxtur skattaundanskota að skekkja heildarmyndina. 

 

Mynd 11. Hlutfall virðisaukaskatts af heildarskatttekjum12 

Hlutfall virðisaukaskattstekna af vergri landsframleiðslu hefur minnkað töluvert frá því 

það mældist hæst um 11% árið 2006. Hlufallið dróst töluvert saman árin eftir hrun 

                                                      

12 Byggt á gögnum af Fjárlagavef 
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samhliða minnkandi landsframleiðslu og hefur ekki aukist að ráði til árins 2014. Hafa ber 

í huga að þjóðarútgjöld voru talsvert hærri en landsframleiðsla vegna mikils viðskiptahalla 

árin fyrir hrun.  Því kann hlutfall virðisaukaskatts af VLF að sveiflast þó svo hlutfall 

virðisaukaskatts af gjaldstofni sveiflist ekki. 

 

Mynd 12. Tekjur af virðisaukaskatti sem hlutfall af landsframleiðslu13 

Líkt og mynd 12 sýnir námu tekjur ríkissjóðs af virðisaukaskatti um 8% af vergri 

landsframleiðslu á árinu 2014 sem er samkvæmt gögnum 0,1% aukning frá fyrra ári. 

Samdrátturinn milli áranna 2006 og 2014 nemur hinsvegar um 3% sem verður að teljast 

mikil breyting, en þó ekki endilega óeðlileg í ljósi aðstæðna. Hlutfall virðisaukaskattstekna 

af landsframleiðslu er töluvert hærra hérlendis en að meðaltali innan ríkja OECD. Gögn 

sem ná fram til árins 2007 sýna að það ár nam hlutfallið 6,7% að meðaltali samanborið 

við rúm 10,1% á Íslandi. Það skal tekið fram að meðaltal OECD nær til skatta á almenna 

neyslu sem hlutfall af landsframleiðslu og því er líklegt að meðaltalið sé lægra því fleiri 

skattar en virðisaukaskattur eru teknir með í útreikninga (OECD, 2009).  

Miðað við þær breytingar á virðisaukaskattskerfinu sem tóku gildi 1. janúar 2015 má 

gera ráð fyrir að hlutföll virðisaukaskattstekna af heildarskattekjum og VLF muni aukast. 

Ef marka má áætlun fjárlaga árins 2016 munu skatttekjur af virðisauka nema tæpum 170 

                                                      

13 Byggt á gögnum Hagstofu Íslands og Fjárlagavef 
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milljörðum króna á árinu 2015 miðað við verðlag árins 2014. Breytingin milli ára nemur 

samkvæmt því um 20 milljörðum króna og mun, ef spár ganga eftir, auka hlutfall 

virðisaukaskattstekna af heildarskatttekjum úr 26,5% í rúm 28%.14 

4.4.3 Árangursmat kerfisins 

Erfitt getur reynst að meta árangur eða ágæti virðsisaukaskattskerfa með nokkurri vissu. 

Í gegnum tíðina hefur verið horft til „hagkvæmishlutfalls“ sem mælikvarða á skilvirkni og 

er það reiknað sem hlutfall virðisaukaskattstekna af landsframleiðslu  deilt með almenna 

skatthlutfallinu. Þrátt fyrir að hagkvæmnishlutfallið sé víða notað til greiningar á 

virðisaukskattskerfum eru takmarkanir þess miklar. Í seinni tíð hefur nýr mælikvarði verið 

notaður í auknu mæli, bæði af OECD og Alþjóða gjaldeyrissjóðnum AGS (e. IMF). Sú 

mæling útleggst sem „hlutfallstala virðisaukaskattstekna“ (e. VAT revenue ratio – VRR) og 

er önnur leið til að meta ágæti virðisaukaskattskerfa, sbr. skilgreiningu hér á eftir. 

Mælingin veitir vísbendingar sem sameina áhrif minnkandi skatttekna sem afleiðingu af 

undanþágum og lækkuðum skatthlutföllum auk undanskota eða annara skattsvika. 

Niðurstöður mælingar eru þó aðeins nálgun og ber að taka með fyrirvara, en geta þó leitt 

til breytinga sem miða að aukinni skilvirkni kerfisins.  

Markmiðið með mælingunni á hlutfallstölu virðisaukaskattstekna er ekki hvað síst að 

veita upplýsingar um skilvirkni skattheimtunnar. Hlutfallstalan (hér eftir VRR) mælir 

mismuninn á raunverulegum virðisaukaskattstekjum og þeim tekjum sem gæti fræðilega 

verið aflað ef almennt skatthlutfall yrði lagt á allan skattstofninn. Með þessu er átt við að 

í stað þriggja þrepa, þ.e. 0%, 11% og 24%, yrði eitt almennt þrep lagt á: 

𝑉𝑅𝑅 =
𝑉𝑅

𝐵 × 𝑟
 

þar sem: VR = raunverulegar virðisaukaskattstekjur, B = mögulegur skattstofn og r = 

almennt skatthlutfall (e. standard VAT rate).  

Þessi nálgun er ekki laus við aðferðafræðilega annmarka. Helsta vandamálið liggur í 

mati skattstofnins enda er ekkert staðalað mat til varðandi mælingu hans. Besta nálgunin, 

sú sem OECD byggir á, er skattur á endanlega neyslu. Til eru gögn þess efnis sem byggja á 

alþjóðlegum stöðlum (System of national accounts - SNA 2008) og eru jafnan notuð við 

                                                      

14 Byggt á gögnum af Fjárlagavef 
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útreikninga OECD á VRR. Í jöfnunni að ofan er mögulegur skattstofn (B) mældur sem 

endanleg neysluútgjöld undir lið P3 (Item P3) í þjóðhagsreikningum. Þar sem alþjóðlegir 

staðlar (SNA 2008) mæla neyslu á markaðsverði, þ.e. vörur og þjónustu með 

virðisaukaskatti þarf að draga virðisaukaskattstekjur frá lið P3. Jafnan sem OECD styðst 

við í sínum útreikningum á VRR er því eftirfarandi: 

𝑉𝑅𝑅 =
𝑉𝑅

(𝐹𝐶𝐸 − 𝑉𝑅) × 𝑟
 

þar sem: VR = raunverulegar virðisaukaskattstekjur, FCE = endanleg neysluútgjöld (undir 

lið P3 í þjóðhagsreikningum) og r = almennt skatthlutfall. 

Fræðilega séð eru þau lönd sem hafa VRR nálægt einum næst því að hafa „ómengað“ 

virðisaukaskattskerfi. Lægra gildi VRR bendir til þess að áhrifa gæti af lægri þrepum, 

undanþágum og minni skattheimtu. Gildi hærra en einn bendir til þess að skattstofninn 

sé að stærstum hluta skattlagður í einu skattþrepi og gildi nálægt einum er sömuleiðis 

vísbending um skilvirka skattheimtu. VRR hlutfallið er því ein leið til að meta virkni 

virðisaukaskattskerfa og gefur ákveðnar vísbendingar um hreinleika þess (OECD, 2014b). 

Til eru gögn um hlutfallstölu virðisaukaskattstekna á Íslandi frá árinu 1992, tveimur 

árum eftir að kerfi virðisauka var tekið upp hérlendis. OECD mælir hlutfallið hjá öllum 

aðildarríkjum samkvæmt aðferðafræðinni sem á undan er lýst og birtir nú árlega 

greiningu sína fyrir hvert ríkjanna. Eins og mynd 13 ber með sér hefur VRR-hlutfallið 

lækkað mikið síðustu ár. Hæst mældist hlutfallstalan 0,64 árið 2006 sem er í takt við 

mælingar annara hlutfalla sem áður var fjallað um.  
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Mynd 13. Hlutfallstala virðisaukaskattstekna (VRR)15 

Að einhverju leiti má rekja þróunina til breytinga á skatthlutföllum sem tóku gildi árið 

2007 samhliða minnkandi neyslu í hakerfinu. VRR-hlutfallið mældist í sögulegu lágmarki 

árin 2009-2012 og nam þá 0,445 að meðaltali. VRR-hlutfallið lækkaði hjá mörgum 

aðildarríkja OECD á tímabilinu 2006-2012 en Ísland ásamt Írlandi skera sig frá öðrum 

löndum. Breytingin nemur -0,19 á Íslandi og -0,22 á Írlandi sem er langt um meiri en að 

meðaltali innan OECD á sama tíma eða -0,04 (OECD, 2014b). Hugsanleg skýring er sú að 

vörur og þjónusta í lægra skattþrepi, s.s. matvara, vegi þyngra í neyslunni eftir hrun.  

Hlutfallstala tekna af virðisauka er tiltölulega lág hérlendis í samanburði við aðrar 

OECD-þjóðir líkt og sést á mynd 14. Hlutfallið mældist 0,55 að meðaltali innan OECD árið 

2012 samanborið við 0,45 á Íslandi það ár. Norðurlandaþjóðirnar mældust allar með 

nokkuð hærra hlutfall en Ísland. Hlutfallið nam 0,56 í Finnlandi og Svíþjóð, 0,57 í Noregi 

og 0,59 í Danmörku. Mexíkó mældist með lægstu hlutfallstöluna árið 2012 en Lúxemborg 

þá hæstu. Af 33 aðildarríkjum OECD voru níu þjóðir með lægra VRR-hlutfall en Íslendingar 

árið 2012. Þessa þróun ber að taka alvarlega enda má líta svo á að þjóðfélagsleg velferð 

minnki með fallandi hlutfalli, svigrúmið til ábataaukningar kerfisins er m.ö.o. til staðar.   

                                                      

15 Heimild: OECD, 2014b. 
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Mynd 14. Samanburður VRR-hlutfalla árið 201216 

  

                                                      

16 Heimild: OECD, 2014c. 
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5 Hagræn rök með einu þrepi 

Virðisaukaskattskerfið er reglulega til umræðu á Íslandi og bera lagabreytingar síðustu 

tveggja áratuga þess merki. Stjórnmálaflokkar eru á öndverðum meiði þegar kemur að 

uppbyggingu þess og virðast seint geta sammælast um heppilega útfærslu. Ýmsir aðilar 

hafa bent á galla núverandi virðisaukaskattskerfis og sumir hvatt til þess að horfið verði 

frá þrepaskiptingunni og eitt skatthlutfall tekið upp hennar í stað. Fimmta kafla er ætlað 

að meta kosti og galla ólíkra leiða við skattlagningu virðisauka og kanna um leið hvort 

upptaka eins almenns skatthlutfalls á Íslandi sé fýsilegri en núverandi þrepaskipting.  

5.1 Óbeinir skattar sem tæki til jöfnunar lífskjara 

Varla er til það skattkerfi sem þykir gallalaust og líklega verður aldrei hægt að ná 

fullkominni sátt um lagasetningar þar að lútandi. Orðræðan á Íslandi um 

virðisaukaskattskerfið hefur oft á tíðum einkennst af vanþekkingu og er jafnan lituð af 

ólíkum sjónarmiðum og hugmyndafræði um uppbyggingu samfélagsins. Í stað þess að 

umræðan snúist um hvað sé hagkvæmt, skilvirkt og réttlátt verða upphrópanir í bland við 

lýðskrum ofan á. Virðisaukaskattskerfið hefur breyst mjög frá upptöku þess árið 1990 og 

ekki sér fyrir endann á þeirri þróun. Ætla má að stöðugar breytingar þar sem kerfinu er 

kollsteypt hvað eftir annað geti vart talist ákjósanlegar. Farsælasta niðurstaðan hlýtur að 

byggja á staðreyndum sem stuðla að því að kerfið þjóni tilgangi sínum sem best.   

Í seinni tíð þegar breytingar á viðisaukaskattskerfinu hafa verið til skoðunar hjá 

stjórnvöldum virðist umræðan að stærstum hluta snúast um svokallaðan matarskatt, þ.e. 

það skatthlutfall sem matvæli falla undir. Í tilkynningu ríkissjórnarinnar frá árinu 2006 

segir að stjórnvöld hafi ákveðið að grípa til víðtækra aðgerða til þess að lækka 

matvælaverð hér á landi. Í framhaldinu voru vörugjöld af innlendum og innfluttum 

matvælum, öðrum en sykri, felld niður og virðisaukaskattur lækkaður úr 14% í 7%. 

Tilgangur aðgerðanna var í senn að lækka verð matvæla og mynda kjarabót fyrir 

almenning í landinu, sér í lagi tekjulág heimili (Forsætisráðuneytið, 2006).  

Umræðan var einkar fyrirferðarmikil í aðdraganda breytinga á lögum um 

virðisaukaskatt sem tóku gildi 1. janúar 2015. Við gildistöku lagabreytinganna var horfið 

frá hugmyndum fyrri ríkisstjórnar um lækkun matarverðs og hækkaði þá neðra 

skatthlutfallið úr 7% í 11% en almenna skatthlutfallið fór í 24% úr 25,5%. Í umsögn 
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Neytendasamtakanna um frumvarpið er því mótmælt harðlega að virðisaukaskattur á 

matvæli verði hækkaður enda ljóst að breytingin komi verst niður á tekjulægri heimilum. 

Ekki sé hægt að fallast á rök stjórnvalda að um sé að ræða einföldun skattkerfisins því 

virðisaukaskattsþrepin verði áfram tvö. Þá sé ólíklegt að lækkun almenna þrepsins muni 

skila sér til neytenda (Neytendasamtökin, 2014). Undir þessi orð var tekið víðsvegar í 

samfélaginu. Hagfræðingur hjá hagfræðideild Alþýðusambands Íslands (ASÍ) sagði 

hækkunina koma verr við tekjulág heimili heldur en önnur og gagnrýndi að 

mótvægisaðgerðir væru ekki nægar (Henný Hinz, 2014). Bændasamtökin mótmæltu 

áformunum harðlega og töldu þau skerða samkeppnistöðu innlendra búvara. Frekar ætti 

að stefna að því að lækka matarskattinn frekar en að hækka hann (Sindri Sigurgeirsson, 

2014). Árni Páll Árnason (2014) formaður Samfylkingarnar sagði flokkinn ekki styðja 

hækkun skatts á mat og menningu. Engin ástæða væri til þess að leggja álögur á 

lífsnauðsynjar, matur væri nú þegar dýrari en víðast hvar annars staðar. Í röðum 

ríkisstjórnarinnar bar einnig á gagnrýnisröddum og sagði Elsa Lára Arnardóttir (2014) 

þingmaður Framsóknarflokks að hækkun matarverðs og annara nauðsynjavara mætti ekki 

verða. Á Alþingi sagði Sigmundur Davíð Gunnlaugsson (2014) breytingarnar ætlaðar til að 

einfalda skattkerfið og aðgerðirnar myndu á endanum leiða til þess að kjör allra hópa 

bötnuðu. Forsætisráðherra virðist hafa skipt um skoðun því þremur árum fyrr sagði hann 

hækkun á matvæli hreina aðför að láglaunafólki, skattar á almenning væru fyrir löngu 

komnir að þolmörkum (Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, 2011). Bjarni Benediktsson 

fjármálaráðherra (2014) sagði markmið lagabreytinganna væri einföldun kerfisins og leið 

til breikkunar skattstofnsins. Ennfremur sagði hann muninn milli skattþrepanna vera of 

mikinn og mikilvægt að minnka bilið samliða fækkun undanþága. 

Ljóst má vera að skiptar skoðanir eru á því hvernig virðisaukaskattskerfið skuli notað 

og hvaða tilgangi það skuli þjóna. Ef til vill er umræðan á villgötum og þess vegna hver 

höndin upp á mót annarri. En er hægt að nálgast umræðuna með fræðilegum hætti? Er 

unnt að leiða fram sannleika um hvað sé réttlátt og hvað sé skilvirkt? Umræðan sem 

vitnað er til stendur og fellur með tveimur lykilspurningum:  
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 Er skynsamlegt að beita virðisaukaskattskerfinu til tekjujöfnunnar? 

 Er skynsamlegt að koma til móts við lágtekjufólk með lægri virðisaukaskatti?17 

 

Færa má veigamikil rök fyrir því að hækkun virðisaukaskatts komi verst niður á tekjulægri 

einstaklingum enda fari stærri hluti ráðstöfunartekna, samanborðið við tekjuhærri hópa, 

í matarinnkaup18. Mynd 15 sýnir að tekjulægsti hópurinn á Íslandi ver um 21% af 

ráðstöfunartekjum sínum til matar- og drykkjarkaupa á meðan tekjuhæsti hópurinn ver 

um 10% tekna sinna. Að meðaltali fara um 14,5% af ráðstöfunartekjum heimilanna til 

kaupa á mat- og drykkjarvöru. Hækkun virðisaukaskatts á matvæli leggst af meiri þunga á 

tekulægri heimili að öðru óbreyttu. Til þess að staða þeirra sé óbreytt eftir slíka hækkun 

þarf eitthvað annað að koma til, m.ö.o. ef ætlunin er að milda áhrif skattahækunnar þarf 

að auka tekjutilfærslur til lágtekjufólks.  

 

 

Mynd 15. Hlutfall ráðstöfunartekna sem fer í kaup á matar- og drykkjarvöru19 

                                                      

17 Deila má um skilgreiningu hugtaksins „skynsamlegt“ en það verður látið liggja á milli hluta að sinni. 

18 Sé skattbyrði flutt frá tekjuskatti á neysluútgjöld er sú aðgerð til þess fallin að auka hlutfallslega   

skattbyrði lágtekjuhópa þar sem þeir hópar spara jafnan minna en hátekjuhóparnir.  Á þessu er hægt að 

taka með margvíslegum mótvægisaðgerðum. 

19 Heimild: ASÍ, 2014. 
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Getur verið að það sé samfélaginu til heilla að nota aðra skattstofna til þess að koma 

til móts við tekjulægri einstaklinga? Án þess að gert sé lítið úr þeim vanda sem tekjulág 

heimili standa frammi fyrir er mikilvægt að að átta sig á því hvers vegna 

virðisaukaskattskerfið er óhentugt til jöfnunar lífskjara.  

Virðisaukaskatturinn hefur staðið undir drjúgum rekstrarþörfum ríkissjóðs á 
liðnum árum. Ljóst er að framundan er ný vinna við að einfalda skattheimtuna 
og laga löggjöfina að því sem upphaflega var lagt upp með þegar lög nr. 
50/1998 voru samþykkt. Slíkt getur ekki gerst nema með víðtækum skilningi 
atvinnulífsins og almennings á að óbeinir skattar eins og virðisaukaskattur eru 
ekki heppileg tekjujöfnunartæki.20  

Einn þeirra sem fjallað hefur um þessi mál er Jón Steinsson dósent við Columbia háskóla 

í Bandaríkjunum. Í aðdraganda hækkunar neðra skatthlutfallsins 2015 skilaði hann m.a. 

umsögn um frumvarp þess efnis. Að mati Jóns er lágur skattur á matvæli óhagkvæm leið 

til að bæta hag þeirra sem verst eru settir í samfélaginu. Ef ætlunin er að nota skattkerfið 

til þess að jafna tekjur er hagkvæmast að veita fólki beinann skattaafslátt í stað þess að 

lækka verð matvara. Það er m.ö.o. hakvæmara að gera hluti beint en óbeint þegar kemur 

að sköttum (Jón Steinsson, 2014). Þessi afstaða endurspeglast í skrifum Joseph Stiglitz og 

Anthony Atkinson frá árinu 1976 sem fjalla um beina- og óbeina skatta. Þar eru 

hugmyndum um hagkvæmustu skattlagningu velt upp auk þess hvernig uppbyggingu 

skattkerfa skuli háttað til að hámarka þjóðfélagslega velferð. Í greinni er m.a. sýnt fram á 

hve óhagkvæmir óbeinnir skattar eru til jöfnuðar í samfélaginu og því sé heppilegra að 

nota beina skattheimtu til þeirra verka (Stiglitz og Atkinsson, 1976).  

Fólk með háar tekjur eyðir að meðaltali fleiri krónum í matvörur en fólk með lágar 

tekjur. Þeir tekjuhærri fá því fleiri krónur í „skattafslátt“ en lágtekjufólk ef matarskattur 

er notaður til að jafna tekjur. Persónuafsláttur er t.d. hagkvæmari leið til tekjujöfnunnar 

því þar fá þeir tekjuhærri aðeins sömu krónutölu og þeir tekjulægri í skattafslátt (Jón 

Steinsson, 2014). Að mati OECD (2014b) er notkun virðisaukskattskerfisins til að ná fram 

markmiðum um dreifingu gæða ekki árangursrík. Þau heimili sem standi betur að vígi 

fjáhagslega hagnist meira á lægri skatthlutföllum en þau efnaminni. Áhrifameira sé að 

fjarlægja lægri þrepin og nota tekjuaukann sem af því hlýst til að auka ráðstöfunartekjur 

                                                      

20 Virðisaukaskattur í aldarfjórðung, 2015 
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þeirra sem minnst meiga sín í samfélaginu. Það má því halda því fram að lágur 

virðisaukaskattur á matvæli sem og aðrar vörur og þjónustu sé óskynsamlegur og valdi 

óþarfa óhagkvæmni. Ef markmiðið er að hafa virðisaukaskattskerfið sem hagkvæmast 

væri skattlagningin flöt og markmiðum um tekjutilfærslur til tekjulágra heimila náð með 

þrepaskiptu tekjuskattskerfi og persónuafslætti (Jón Steinsson, 2014). Það er því ekki 

skynsamlegt að beita virðisaukaskattskerfinu til tekjujöfnunnar né heldur skynsamlegt að 

koma til móts við lágtekjufólk með lægri virðisaukaskatti. Umræðan um matarskatt fellur 

því með þeim rökum sem vísað er til. Hinsvegar er það rétt að hækkun virðisaukaskatts á 

matvæli kemur verr niður á lágtekjuhópum og því þarf að bregðast við með 

mótvægisaðgerðum. Mikilvægt er að umræðan fari að snúast um hvernig sé unnt að jafna 

tekjur og koma til móts við tekjulág heimili með öðrum leiðum. Ljóst þykir að óbeinir 

skattar, a.m.k. í hagfræðilegu tiliti henta ekki til slíkra aðgerða. Það að hækka neðra þrep 

virðisaukaskatts, halda óbreyttum persónuafslætti og fella úr gildi þrepaskiptan 

tekjuskatt væri að öðru óbreyttu til þess fallið að auka á ójöfnuð. Hugmyndir um aukna 

skattheimtu, breikkun skattstofna, hagkvæmni, skilvirkni og jöfnuð verða því að skoðast í 

rökréttu samhengi.   

5.2 Eitt þrep umfram fleiri 

Virðisaukaskattur hefur verið í notkun í um 50 ár, þar af rúmlega aldarfjórðung á Íslandi.  

Með fjölgun rannsókna og aukinni þekkingu verða ókostir fjölþrepa virðisaukaskattskerfis 

enn sýnilegri.  Ljóst þykir að skatthlutföll umfram almennt þrep virðisaukaskatts séu 

óhagkvæm og auki flækjustig kerfisins í heild. Nú stendur það upp á stjórnvöld leggja 

pólitískan ágreining til hliðar og færa kerfi virðisaukaskatts nær 21. öldinni, í átt að aukinni 

skilvirkni og hagræði samfélaginu til heilla.  

Frá sjónarhóli hagfræðinnar er breitt bil milli þrepa í virðisaukaskattskerfinu óheppilegt 

fyrir bæði atvinnurekendur og stjórnsýsluna. Allt frá níunda áratugnum hafa 

hagfræðingar OECD haldið því fram að umframþrep virðisaukaskatts geti mismunað 

atvinnugreinum, þau torveldi skattaeftirlit og séu í eðli sínu óskilvirk. Því er litið svo á að 

eitt virðisaukaskattsþrep sé heppilegast (e. ideal) til að vinna gegn slíku óhagræði og gæta 

jafnræðis. Þá dragi eitt virðisaukaskattsþrep úr stjórnsýslukostnaði og öðrum kostnaði 

sem fylgi fleiri skatthlutföllum (OECD, 1987). Mismunandi skattþrep og fjölþættar 

undanþágur geta aukið á lagalega óvissu enda getur verið erfitt að átta sig í hvaða þrepi 
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tiltekin vara eða þjónusta fellur undir. Fjölþrepakerfi skapar hvata fyrir fyrirtæki til að selja 

vörur í lægra þrepi sem ættu sannarlega að falla undir efra skatthlutfall. Eins getur aukið 

flækjustig valdið því að vörur og þjónusta falla í ranga virðisaukaskattsflokka fyrir mistök. 

Innbygður hvati til skattsvika er því sannarlega ágalli á fjölþrepa virðisaukaskattskerfi 

(Charlet og Owens 2010). 

Það að bilið milli almenna hlutfallsins og annara þrepa sé fært nær hvert öðru leysir 

vissulega vandamál sem til staðar eru, þó ekki öll. Með því að minnka bilið milli skattþrepa 

er dregið úr hvata til að selja vörur og þjónustu í röngu skatthlutfalli. Hinsvegar auðveldar 

slík breyting ekki eftirlit og hagkvæmni kerfisins eykst hlutfallslega lítið sé undanþágum 

ekki fækkað samhliða. Þá er umframkostnaður áfram til staðar sem ekki verður komist 

hjá nema með upptöku eins skattþreps. Þessi rök komu sterklega fram á fundi 

Framkvæmdarstjórnar Evrópusambandsins (e. European Commission) í desember 2010 

um framtíð virðisaukaskatts. Í máli Algirdas Semeta (2010) á fundinum voru dregin saman 

helstu ágallar ríkjandi fyrirkomulags virðisaukaskatts. Eitt helsta áhyggjuefnið er skattsvik 

sem hafa á síðustu árum færst mjög í aukana. Hingað til hafi hugmyndafræðin byggst á 

að laga núverandi kerfi, þ.e. að bæta við lagaköflum og reglum sem auki enn á 

flækjustigið, í stað þess að einfalda kerfið og lágmarka þannig tækifærin til skattsvika. 

Kerfið sé jafnframt of þungbært og kostnaðarsamt fyrir hið opinbera sem 

atvinnurekendur. Leiðin að lausn vandans sé því upptaka eins almenns skatthlutfalls auk  

einföldunar kerfisins m.t.t. hagnaðahámörkunar og kostnaðarlágmörkunar.  

Þegar lög um virðisaukaskatt tóku gildi hér á landi 1990 var lagt upp með einfalt og 

skilvirkt kerfi óbeinna skatta. Í upphafi var skatturinn í einu þrepi en þó með undanþágum 

þar sem hluti viðskipta bar 0% skatt. Um þremur árum síðar var lægra skattþrepið tekið 

upp og nam þá 14%. Allar götur síðan hefur kerfið tekið breytingum og orðið flóknara en 

til stóð í byrjun. Þrátt fyrir það þjónar kerfið tilgangi sínum nokkuð vel og aflar ríkissjóði 

stórum hluta tekna sinna. En virðisaukaskattskerfið er ekki gallalaust frekar en önnur 

skattkerfi.  

Fjölmargir aðilar hafa bent á annmarka þess kerfis sem Íslendingar búa við og enn aðrir 

hvatt til þess að horfið verði til upphafsins og eitt virðisauksskattsþrep tekið upp að nýju. 

Niðurstöður úttektar OECD á íslensku hagkerfi fyrir árið 2015 benda til þess að virkni 

virðisaukaskattskerfisins megi bæta til muna. Því til stuðnings er bent á að VRR-hlutfallið 
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hérlendis sé lægra en hjá mörgum öðrum þjóðum og hafi farið lækkandi frá árinu 2006. 

Með hækkun lægra skatthlutfallsins úr 7% í 11% og lækkunar efra þrepsins í 24% hafi verið 

stigið skref til aukinnar hagvæmni. Í skýrslunni er ennfremur hvatt til að draga enn frekar 

úr undanþágum því þær skapi óhagræði. Mikilvægt sé að færa þrepin enn nær hvort öðru 

því það skapi hlutleysi og geri virðisaukaskattskerfið auðveldara í framkvæmd. Þá er bent 

á að auknar tekjur ríkissins geti skapað svigrúm til lækkunar beinna skatta sem séu mun 

hærri á Íslandi en að meðaltali innan aðildarríkja sambandsins (OECD, 2015c). 

Alþjóða gjaldeyrissjóðurinn (AGS) hefur í tveimur úttektum á íslenska skattkerfinu 

fjallað um ókosti núvernandi virðisaukaskattskerfis. Í skýrslu sjóðsins frá árinu 2010 er 

bent á að almenna skatthlutfallið sé með því hæsta sem þekkist innan OECD sem geti 

skapað hvata til skattsvika og hækkun sé til þess fallin að fjölga undanskotum. Að mati 

AGS er virðisaukaskatturinn þrátt fyrir það mjög virkur (e. productive) og afli ríkissjóði 

hærri tekna sem hlutfall af landsframleiðslu en í nokkru öðru OECD ríki. Ekki sé þó hægt 

að líta fram hjá því að ljón séu í veginum, s.s. óskilvirkni vegna lægra þrepsins og ýmissa 

undanþága. Grunnhugmyndin um virðisaukaskatt byggir á skattlagningu á neysluútgjöld í 

einu þrepi sem lágmarkar skekkju, þ.e. hámarkar skilvirkni. Með því að notast við lægra 

skatthlutfall á tilteknar vörur og þjónustu er horfið frá hugmyndinni um einfaldleika sem 

skapar afbökun í hagkerfinu, torveldar framkvæmd og skattaeftirlit og leiðir til dvínandi 

skatttekna.  

Að mati AGS er óskynsamlegt að koma til móts við tekjulága einstaklinga með lægri 

þrepum virðisaukaskatts. Sú niðurstaða kemur heim og saman við umfjöllunina um beina 

og óbeina skatta sem áður var vikið að. Ekki þarf þó að velkjast í vafa um að lægri 

virðisaukaskattshlutföll létti undir með tekjulágum heimilum, spurningin er hinsvegar 

hvort það borgi sig að gera slíkt með þeim hætti. Sjóðurinn leggur til að tekið verði upp 

eitt þrep virðisaukaskatts til þess að draga úr áðurnefndri óskilvirkni, breikka 

skattstofninn og þar með auka tekjur ríkissjóðs. Hluta tekjuaukans sem skapast við slíka 

breytingu ætti að nota til að auka tekjutilfærslur til lágtekjufólks. Með því móti er þeim 

tekjulægri komið til aðstoðar með beinum hætti sem mun auka jöfnunaráhrif 

skattkerfisins í heild (AGS, 2010).  

Í skýrslu AGS frá árinu 2011 er áfram fjallað um óskilvirkni virðisaukaskattskerfisins og 

bent á það óhagræði sem fylgi fleiru en einu skatthlutfalli. Þar kemur fram að hið opinbera 
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ásamt einkageiranum átti sig þó á þeirri skekkju og óskilvirkni sem innbyggð séu í kerfið 

en stjórnmálamönnum skorti pólitískt þor til að taka skrefið að fullu og þar með sameina 

skattþrepin í eitt. AGS bendir á nokkrar leiðir sem færar séu en leggur til að breytingar á 

virðisaukaskatti skuli gerðar í tveimur skrefum. Lægra þrepið mætti hækka upp í 14% og 

hærra þrepið færi niður í 25%. Að nokkrum tíma liðnum væri þrepin svo loks sameinuð í 

skatthlutfall sem numið gæti um tuttugu prósentum (AGS, 2011). 

5.3 Ólík umgjörð þjóða 

Þrátt fyrir að flest bendi til þess að eitt þrep virðisaukaskatts sé heppileg leið til 

tekjuöflunar er staðreyndin sú að flest ríki, sem á annað borð búa við kerfi virðisauka, 

notast við fleiri en eitt skatthlutfall. Tilvist lægri skattþrepa er jafnan réttlætt með þeim 

rökum að hærri skattur komi verr við tekjulægri einstaklinga (Owens og Battiau, 2011). 

Að mati AGS á sú réttlæting sér ekki stoðir í raunveruleikanum og því sé hún aðeins trú 

stjórnmálamanna um einhverskonar aðstoð (AGS, 2010). 

Aðildarríkjum OECD má skipta í tvo flokka þegar kemur að uppbyggingu 

virðisaukaskattskerfa. Til annars flokksins heyra fyrst og fremst þjóðir sem standa innan 

Evrópusambandsins sem í grunninn byggja kerfi sitt á almennu þrepi auk 0% þreps. 

Samkvæmt reglum sambandsins skal almenna þrep hvers ríkis vera að lágmarki 15% en 

að auki er þeim heimilt að hafa tvö lægri þrep, þó ekki lægri en sem nemur 5%. Ástæðan 

fyrir lægri þrepum er að minnka skatta á nauðsynjavörur, s.s. matvæli og fatnað. 

Hinn flokkurinn samanstendur af löndum með breiðari skattstofn í einu skattþrepi. Á 

þann veg eru virðisaukaskattskerfin upp byggð í Ástralíu, Kanada, Kóreu, Nýja-Sjálandi, 

Singapúr og Suður-Afríku. Þessi ríki hafa horfið frá hugmyndum um fjölþrepakerfi og þess 

í stað tekið upp eitt skatthlutfall. Almenna hlutfallið er oftar en ekki lægra hjá þessum 

þjóðum samanborið við lönd innan Evrópusambandsins.  Í Ástralíu er skatthlutfallið 10% 

auk 0% þrepa, í Nýja-Sjálandi nemur það 15% og 14% í Suður-Afríku. Mörg þróunarlönd 

feta sömu slóð en sem dæmi má nefna að átta af níu Afríkuríkjum sem tekið hafa upp 

virðisaukaskatt frá árinu 2000 hafa eitt skatthlutfall (Owens og Battiau, 2011). 
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Tafla 3. Virðisaukaskattur í OECD-ríkjum 201421 
 

 
 
 
 

                                                      

21 Byggt á gögnum OECD, 2014b. 

Land Almennt þrep Lægri þrep

Ungverjaland 27,0 5.0/18.0

Ísland 25,5 7,0

Danmörk 25,0 0,0

Noregur 25,0 0.0/8.0/15.0

Svíþjóð 25,0 0.0/6.0/12.0

Finnland 24,0 0.0/10.0/14.0

Ísland árið 2015 24,0 11,0

Grikkland 23,0 6.5/13.0

Írland 23,0 0.0/4.8/9.0/13.5

Pólland 23,0 5.0/8.0

Portúgal 23,0 6.0/13.0

Ítalía 22,0 4.0/10.0

Slóvenía 22,0 9,5

Belgía 21,0 0.0/6.0/12.0

Tékkland 21,0 15,0

Holland 21,0 6,0

Spánn 21,0 4.0/10.0

Austurríki 20,0 10.0/12.0

Eistland 20,0 9,0

Frakkland 20,0 2.1/5.5/10.0

Slóvakía 20,0 10

Bretland 20,0 0.0/5.0

Chile 19,0 -

Þýskaland 19,0 7,0

Ísrael 18,0 0,0

Tyrkland 18,0 1.0/8.0

Mexíkó 16,0 0,0

Lúxemborg 15,0 3.0/6.0/12.0

Nýja-Sjáland 15,0 0

Ástralía 10,0 0,0

Kórea 10,0 0

Sviss 8,0 0.0/2.5/3.8

Kanada 5,0 0,0

Japan 5,0 -

Óvegið meðaltal 19,1

Virðisaukaskattur í OECD-ríkjum árið 2014
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Þegar skatthlutföllin eru borin saman tölulega má sjá greinilegan mun milli 

áðurnefndra flokka. Tafla 3 sýnir skiptingu skatthlutfalla milli almenns þreps og eða lægri 

þrepa hjá aðildarríkjum OECD árið 2014 mælda í prósentum. Þau ríki sem lituð eru í 

töflunni standa utan Evrópusambandsins, hin eru innan þess og lúta fyrrgreindum reglum. 

Ísland og Noregur skera sig frá þegar lönd utan Evrópusambandsins eru borin saman en í 

báðum ríkjum er almenna skatthlutfallið hátt. Þess ber að geta að þrátt fyrir að OECD birti 

gögn um Ísland án 0,0% þreps er raunin sú að fjölmargir þættir eru unanskildir 

virðisaukaskatti og ættu því sannarlega að flokkast í það þrep. Sé tekið mið af því ætti 

Ísland árið 2015 að flokkast með 24% almennt þrep auk tveggja lægri þrepa, þ.e. 11% og 

0,0%, það sama gildir um núllþrepið fyrir árið 2014. 

Þau lönd sem raða sér í neðstu sæti listans, með lægstu almennu þrepin, eru flest hver 

með eitt skatthlutfall. Þó eru sum þeirra, s.s. Ástralía, Kanada og Ísrael með 0,0% þrep að 

auki sem ná til ólíkra vara og þjónustu, ekki ólíkt því sem gengur og gerist hérlendis. Öll 

lönd innan Evrópusambandins nýta sér möguleika reglna um virðisauka og byggja kerfi 

sitt á almennu þrepi auk lægri þrepa. Danmörk er eina landið sem ekki er með lægra þrep 

virðisaukaskatts ef undanskilið er 0,0% þrepið.  

Í kjölfar efnahagskreppunnar á árunum 2009 til 2014 hefur tilhneiging ríkja verið að 

hækka almenna skatthlutfallið til að mæta minnkandi tekjum. Samkvæmt gögnum OECD 

(2014b) hafa 21 ríki á þessu tímabili hækkað almenna þrepið að minnsta kosti einu sinni. 

Til marks um þessar breytingar hefur óvegið meðaltal ríkjanna hækkað úr 17,6% í janúar 

2009 í 19,1% á sama tíma árið 2014. Að meðaltali var almenna skatthlutfallið 21,7% innan 

Evrópusambandins það ár. Þessi þróun er andstæð þeim hugmyndum sem bæði AGS og 

OECD hafa lagt til, þ.e. að einfalda kerfin, breikka skattstofna og ná þannig markmiðum 

um aukna skatttekjur. Ákvarðanir um að afla aukinna tekna með hækkun almenna 

þrepsins í stað þess að fækka lægri þrepum og undanþágum geta haft öfug áhrif.  

5.4 Aukin skilvirkni eins þreps 

Ef marka má þær hugmyndir sem þegar hafa komið fram mun eitt almennt skatthlutfall 

vera skilvirkara en kerfi með lægri hlutöll að auki. En er hægt að færa fram haldbær rök 

fyrir því að svo sé, m.ö.o. geta töluleg samanburðargögn leitt slíkt í ljós? OECD notast við 

VRR-hlutfall sem mælikvarða á ágæti virðisaukaskattskerfa og gefur mælingin ákveðnar 

vísbendingar um skilvirkni. Samkvæmt umfjölluninni hingað til ætti VRR-hlutfall þeirra 
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ríkja sem búa við flatan virðisaukaskatt að vera umtalsvert hærra en þeirra sem notast við 

fleiri þrep. Á töflu 4 sjást VRR-hlutföll þeirra aðildarríkja OECD sem notast við lægri 

skatthlutföll umfram almenna þrepið.  

 

Tafla 4. VRR-hlutföll OECD-ríkja með fleiri en eitt skatthlutfall22 

Óvegið meðaltal VRR-hlutfalla landanna nam 0,55 árið 2008 en hefur lækkað síðan þá og 

mældist 0,52 árið 2012. Lækkunin á tímabilinu nemur 0,02 að meðaltali. Lúxemborg 

mælist með hæsta hlutfallið 1,13 og sker sig frá öðrum aðildarríkjum. Niðurstöður 

mælinganna eru mjög frábrugðnar öðrum ríkjum sem kunna að skýrast á stöðu landsins 

sem fjármálamiðstöðvar og miðju þess í netviðskiptum í Evrópu (OECD, 2014d). Staða 

Grikkja er öllu verri en VRR-hlutfall þeirra mældist 0,37 og var það lægsta á árinu 2012.  

                                                      

22 Byggt á gögnum OECD, 2014b. 

Land VRR 2008 VRR 2012 Breyting

Lúxemborg 0,97 1,13 0,15

Eistland 0,67 0,70 0,03

Austurríki 0,59 0,59 0,00

Slóvenía 0,68 0,58 -0,10

Tékkland 0,57 0,57 0,01

Noregur 0,57 0,57 0,00

Svíþjóð 0,58 0,56 -0,02

Finnland 0,58 0,56 -0,02

Þýskaland 0,55 0,55 0,00

Holland 0,57 0,53 -0,04

Ungverjaland 0,57 0,52 -0,05

Frakkland 0,50 0,48 -0,02

Belgía 0,48 0,48 -0,01

Portúgal 0,49 0,47 -0,02

Ísland 0,52 0,45 -0,07

Írland 0,55 0,45 -0,10

Bretland 0,44 0,44 0,00

Slóvakía 0,53 0,43 -0,10

Pólland 0,49 0,42 -0,07

Spánn 0,43 0,41 -0,03

Tyrkland 0,35 0,40 0,05

Ítalía 0,39 0,38 -0,01

Grikkland 0,46 0,37 -0,08

Óvegið meðaltal 0,55 0,52 -0,02

VRR-hlutföll OECD-ríkja með fleiri en eitt skatthlutfall
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Tafla 5 sýnir niðurstöður sömu mælinga fyrir þau lönd sem notast við eitt almennt 

skatthlutfall. Nokkur þeirra, s.s. Danmörk, Mexíkó og Ástralía, notast þó við 0,0% þrep á 

ýmsar vörur og þjónustu, en til einföldunar eru þau birt saman. Að meðaltali nam VRR-

hlutfall ríkjanna 0,63 árið 2008 en 0,62 fjórum árum síðar. Meðaltalslækkunin á tímabilinu 

nemur 0,01.  

 

Tafla 5. VRR-hlutföll OECD-ríkja með eitt skatthlutfall23 

Samanburður á gögnum taflna 4 og 5 leiðir í ljós að VRR-hlutfall þeirra landa sem notast 

við eitt almennt þrep reynist hærra en þeirra sem styðjast við fjölþrepakerfi. Á árinu 2008 

námu hlutföllin að meðaltali 0,63 og 0,55 en 0,62 og 0,52 árið 2012. VRR-hlutfall ríkja með 

eitt þrep var að meðaltali um 14,6% hærra árið 2008 samanborið við 19,2% að fjórum 

árum liðnum. Mexíkó dregur þetta meðaltalið nokkuð niður en hlutfall landsins var það 

lægsta innan OECD á árinu 2012. Ein helsta ástæðan fyrir svo lágri mælingu er hve margir 

þættir eru undanþegnir virðisaukaskatti, þ.e. 0,0% þrepið er óspart notað (OECD, 2014e). 

Sömu sögu er að segja um Ástralíu sem m.a. undanskilur mat- og drykkjarvörur. Áhrifin af 

því að undanskilja slíkar neysluvörur, hvort heldur nauðsynjavörur eða aðrar, eru töluvert 

mikil (Charlet og Owens 2010). Nýja-Sjáland hefur farið aðra leið en Ástralía og Mexíkó og 

byggir kerfi sitt á breiðum skattstofni, fáum undanþágum og einu 15% skatthlutfalli. 

                                                      

23 Byggt á gögnum OECD, 2014b. 

Land VRR 2008 VRR 2012 Breyting

Nýja-Sjáland 0,98 0,96 -0,02

Sviss 0,74 0,71 -0,03

Chile 0,70 0,64 -0,06

Japan 0,67 0,69 0,03

Ísrael 0,65 0,64 -0,02

Kórea 0,63 0,69 0,06

Danmörk 0,62 0,59 -0,04

Kanada 0,51 0,48 -0,02

Ástralía 0,49 0,47 -0,02

Mexíkó 0,34 0,31 -0,03

Óvegið meðaltal 0,63 0,62 -0,01

VRR-hlutföll OECD-ríkja með eitt skatthlutfall
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Skatturinn nær til allrar framleiðslu, þ.á.m. fatnaðar og matvæla (Owens og Battiau, 

2011). Þetta neysluskattsumhverfi skilar ríkinu einu hæsta VRR-hlutfalli af öllum þjóðum 

innan OECD og nam það 0,96 árið 2012.  

Samkvæmt þessum gögnum má draga þá ályktun að með einu virðisaukaskattshlutfalli 

sé unnt að ná fram aukinni skilvirkni. Þó bera að hafa í huga að upptaka eins þreps án 

frekari aðgerða er ekki líkleg til árangurs. Líkt og dæmin sanna er mikilvægt að fækkun 

undanþága og lágmörkun 0,0% þrepa séu höfð að leiðarljósi. Íslendingar ættu að líta til 

Ný-Sjálendinga þegar kemur að endurskoðun viðrisaukaskattskerfisins enda eitt fárra 

ríkja sem útfærir kerfi sitt skamkvæmt því sem hagfræðin kennir.  

5.5 Minnkun allrataps með einu skatthlutfalli  

Þrátt fyrir að virðisaukaskattskerfið sé ríkissjóði gríðarlega mikilvægt hefur það í 

hagfræðilegu tilliti þróast í ranga átt, fram til árins 2015 í það minnsta. Kerfið á Íslandi er 

óhentugt af tveimur ástæðum en hér er almenna þrepið með því hæsta sem þekkist og 

bilið milli skatthlutfalla er breitt. Þar fyrir utan hafa undanþágur frá virðisaukaskatti verið 

veittar í óhófi. Það sem vill oft gleymast í umræðunni er það allratap sem slíkt 

fyrirkomulag hefur í för með sér. Þar sem allratap eykst í öðru veldi með skatthlutfallinu 

liggur það í augum uppi að skattstofnar skuli vera breiðir og álagningin sem minnst m.t.t. 

fjárþarfar. Með því að draga úr bilinu milli skatthlutfalla eða eyða því er markvisst verið 

að draga úr velferðartapi samfélagsins.  

Skattur á tilteknar vörur eða þjónustu umfram aðrar breytir hlutfallsverðum milli 

þeirra. Þröngur skattstofn leiðir af sér meiri bjögun á neyslu en breiður skattstofn með 

lágmörkun undanþága. Sömuleiðis gerir breytt bil milli skattstofna það að verkun að 

skekkjan eykst. Þegar svo er í pottinn búið munu staðkvæmdaráhrif neyslu aukast og 

breyta markaðnum umfram það sem æskilegt getur talist (Minh Le, 2003). Lækkun efra 

skatthlutfallsins án hækkunar lægra þrepsins skilar aðeins takmörkuðum árangri og enn 

minni ef skattstofninn er ekki breikkaður. Vissulega er allratap minnkað með breytingu 

skatthlutfalla en þessir þættir haldast í hendur og til að ná VRR-hlutfallinu sem næst 

einum verður að ráðast í enn frekari breytingar. Það er til margs að vinna fyrir íslenska 

þjóð því með einfaldara kerfi unnt að auka ábata þjóðfélagsins alls. 
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6 Áhrif nútímavæðingar virðisaukaskatts 

Ríkisstjórn Framsóknaflokks og Sjálfstæðiflokks sem tók við völdum árið 2013 ákvað að 

taka skattastefnuna til endurskoðunar með það að markmiði að gera skattkerfið 

skilvirkara og draga úr óæskilegum áhrifum þess. Endurskoðun virðisaukaskatts var gerð 

að forgangsmáli og stefnt að því að auka vægi neysluskatta á kostnað tekjuskatta. Sú 

stefnumörkun er um margt svipuð þeirri sem kom fram á árinu 1959 frá hendi 

Sjálfstæðisflokksins um umbreytingu skattbyrgðar frá beinum sköttum til óbeinna. Til að 

bregðast við þröngum skattstofni og hinu háa bili milli almenna skattþrepsins og því neðra 

áformaði ríkissjórnin að afnema undanþágur og færa skatthlutföllin nær hvort öðru. Á 

árinu 2013 stefndu stjórnvöld á að upptöku eins virðisaukaskattsþreps á kjörtímabilinu 

(AGS, 2014). Þó svo að upptaka eins algilds skatthlutfalls hafi ekki náð fram að ganga hefur 

virðisaukaskattsumhverfið breyst mikið á tiltölulega stuttum tíma. Vegferð 

ríkisstjórnarinnar hófst með lagabreytingum sem tóku gildi 1. janúar 2015. Lög nr. 

124/2014 um breytingar á virðisaukaskatti fólu m.a. í sér lækkun almenna skatthlutfallsins 

úr 25,5% í 24% auk hækkunar lægra hlutfallsins úr 7% í 11%. Þá voru lög nr. 97/1987 um 

almennt vörugjald felld úr gildi og fjárhæðir til barnabóta hækkuðu um tæp 16%. Í 

fréttatilkynningu Fjármála- og efnahagsráðuneytisins (2014) kemur fram að með 

samþykkt laganna sé tekið mikilvægt skref í heildarendurskoðun á lögum um 

virðisaukaskatt. Þá sé kerfið einfaldað til muna með brotfalli hins almenna vörugjalds. 

Með breytingunni sé lagður grunnur að skilvirkara virðisaukaskattskerfi og dregið úr 

hættu á undanskotum með tilfærslum milli skatthlutfalla.  

Fleiri breytingar urðu með samþykkt laganna og tóku þær gildi í byrjun árs 2016. Þær 

breytingar leiddu m.a. til þess að virðisaukaskattur á áfengi lækkaði úr 24% í 11% en á 

móti kom til hækkunar áfengisgjalda. Megintilgangur breytinganna var að gera 

fyrirtækjum sem selja mat og drykk erfiðara um vik að selja vörur í röngum 

virðisaukaskattsflokki. Slík virðisaukaskattsbrot virðast hafa verið nokkuð algeng fram til 

þess tíma. Eftir að lögin tóku gildi selja veitingahús allar sínar vörur í einu og sama þrepinu, 

11%. Samhliða var skattstofninn breikkaður enn frekar þar sem ýmis þjónusta sem áður 

var undanþegin virðisaukaskatti skyldi nú talin fram, s.s. þjónusta leiðsögumanna við 

laxveiðar og annara greina ferðaþjónustunnar. Dregið var úr starfsemi í núllþrepi sem 

mun að öðru óbreyttu hækka VRR-hlutfall Íslands umtalsvert. 
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Að mörgu þarf að hyggja þegar grundvallarbreytingar á skattkerfum eru annars vegar. 

Áhrif breytinga á virðisaukaskatti eru margþætt og geta komið misjafnlega við fjölbreytta 

hópa samfélagsins. Sjötta kafla er ætlað að varpa ljósi á þau áhrif sem upptaka eins 

almenns skatthlutfalls kann að hafa á samfélagið í heild sinni. Farið verður yfir mögulega 

framkvæmd breytinga og afkoma ríkisjóðs skoðuð í því ljósi. Þá verður gert grein fyrir 

áhrifum breytinganna á skilvirkni kerfisins auk heimila og vísitalna. Að endingu verður 

virðisaukaskattur skoðaður með tilliti til aukins ferðamannastraums. 

6.1 Framkvæmd breytinga 

Í skýrslu AGS, Modernizing the Icelandic VAT (2014), er lagt til að stjórnvöld taki upp eitt 

virðisaukaskattsþrep í tveimur skrefum. Fyrra skrefið felur í sér hækkun lægra 

skatthlutfallsins úr 7% í 14 % og lækkun hærra þrepsins úr 25,5% í 25%. Að auki skulu 

samgöngur, íþróttir, menning, útvarp og póstþjónusta færð úr 0% þrepi í lægra 

skatthlutfallið. Í öðru skrefi er lagt til að 21% skatthlutfall verði lagt á alla 

virðisaukaskattskildar vörur og þjónustu. Þá skuli unnið að mótvægisaðgerðum fyrir 

tekjulægstu heimilin í báðum skrefum. 

Stjórnvöld hafa, upp að vissu marki, unnið samkvæmt tillögum AGS á síðustu 

misserum. Með frumvarpi fjármála- og efnahagsráðherra um breytingar á lögum um 

virðisaukaskatt árið 2014 var m.a. lagt upp með að hækka lægra skatthlutfallið í 12% 

(Þingskjal nr. 2, 2. mál/2014-2015). Frumvarpið tók þó nokkrum breytingum í meðferð 

þingsins og var dregið úr hækkun neðra þrepsins, þ.e. úr 12% í 11%. Með lögum nr. 

124/2014 voru undanþáguákvæði vegna fólksflutninga þrengd og þau feld niður vegna 

starfsemi ferðaskrifstofa. Þjónusta líkt og hestaleiga, snjósleðaferðir, gönguferðir, 

hvalaskoðun og aðgangur að heilsulindum var færð í 11% þrepið frá og með 1. janúar 

2016.  Að auki var ákvæði um undanþágur vegna íþróttastarfsemi afmörkuð með skýrari 

hætti en áður. Líkt og áður var getið um var almenna vörugjaldið fellt á brott og 

barnabætur hækkaðar sem mótvægisaðgerð við barnafólk. Ekki var komið til móts við 

barnlausa einstaklinga og tekjulægstu heimilin með beinum hætti.  

Frá og með áramótum 2015/2016 hefur fyrra skref breytinga skv. ráðleggingum AGS 

verið stigið, að stórum hluta í það minnsta. Bilið milli efra og neðra skatthlutfallsins er 

eftir sem áður mjög breytt og benda flest hagræn rök til þess að bilið skuli minnkað enn 

frekar. Með breytingum á lögum um virðisaukaskatt hefur jarðvegurinn verið  undirbúinn 
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fyrir lögfestingu eins algilds skatthlutfalls. Slíka kerfisbreytingu mætti innleiða í einu skrefi 

eða með því að taka milliskref sem drægi enn frekar úr undanþágum og færði 

skatthlutföllin nær hvort öðru. Ekkert er því til fyrirstöðu að taka upp eitt skatthlutfall frá 

þeim punkti sem skattkerfið stendur nú, en það veltur hinsvegar á hversu langt stjórnvöld 

vilja ganga. Möguleiki er fyrir hendi að afnema þrepaskiptinguna, t.d. í byrjun árs 2018.  

6.2 Afkoma ríkissjóðs  

Samanburður á gögnum um áhrif skattabreytinga á tekjur geta verið villandi þar sem 

niðurstöður ráðast nær eingöngu af forsendum útreikninga. Ef miðað er við 

aðgerðaráætlun AGS (2014) um lögfestingu eins skatthlutfalls munu tekjur ríkissjóðs 

aukast. Með aðgerðum hins opinbera sbr. töflu 6 fyrir árið 2015 hefðu tekjur aukist um 

sem nemur tæpum 10 milljörðum í fyrsta skrefi. Þar er miðað við að lægra þrep fari úr 7% 

í 14% og efra þrepið færist úr 25,5% í 25%. Samhliða þeim breytingum skyldi undanþágum 

fækkað og þær skattlagðar, vörugjöld afnumin og hluti tekjuaukans notaður til handa 

tekjulægri heimilum. 

Tafla 6. Áhrif breytinga á virðisaukaskatti á tekjur ríkissjóðs24  

 

  
Aðgerðir ríkisins Tekjur 

(milljónir) 
VLF 

(prósenta) 
Verðbólga 
(prósenta) 

   
   

  S
kr

e
f 

1
 Hækkun lægra þrepsins í 14%        12.730      0,75 1,49 

Undanþágur færðar í 14%          4.049      0,24 0,24 

Lækkun efra þreps í 25% -        1.337      -0,08 -0,18 

Aðgerðir í þágu tekjulágra -        1.529      -0,09 - 

Afnám vörugjalda -        4.028      -0,24 -0,55 

  Heildaráhrif 9.885 0,58 1,00 

          

          

 S
kr

e
f 

2
 Hækkun lægra þrepsins í 21%        19.521      1,15 1,86 

Lækkun efra þreps í 21% -     10.693      -0,63 -1,46 

Aðgerðir í þágu tekjulágra -        1.297      -0,08 - 

  Heildaráhrif 7.531 0,44 0,40 

 

                                                      

24 Heimild: AGS, 2014. 
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Með öðru skrefi og sameiningu virðisaukaskattshlutfallana myndu tekjur ríkisins aukast 

um 7,5 milljarða ef marka má útreikninga AGS. Samkvæmt þeim forsendum sem 

stofnunin gefur sér eru heildaráhrifin á ríkisfjármál jákvæð í báðum skrefum aðgerðanna.  

Áhrifin af tillögum frumvarps þess sem síðar varð að lögum nr. 124/2014 eru önnur en 

þau sem birtast í áætlunum AGS sbr. töflu 7. Áætlanirnar tvær eru þó vart sambærilegar 

enda bæði forsendur misjafnar og aðgerðirnar ólíkar. AGS gerir ráð fyrir að neysla sé fasti, 

þ.e. neyslumynstur breytist ekki með hækkun eða lækkun skatthlutfalla. Íslenska 

greiningin reynir að taka mið af tilfærslum, þ.e. breytinga vegna teygni. Samkvæmt 

áætlun frumvarpsins er gert ráð fyrir að ríkið verði af 6,5 milljörðum króna við afnám 

vörugjalda, samanborið við 4 milljarða í skýrslu AGS. Tekjuminnkun vegna lækkunar efra 

skatthlutfallsins nemur 7,5 milljörðum en hækkum lægra þrepsins skilar 11 milljörðum á 

móti. Heildaráhrif á tekjur ríkissjóðs eru neikvæð um tæpa 4 milljarða króna. Hafa ber í 

huga að í útreikningum var gert ráð fyrir að neðra skatthlutfallið færi í 12% en lögin voru 

samþykkt með 11%. Aðrar áætlanir eru skv. samþykktum lögum. Tekjutapið ætti því að 

vera meira í raun eða því sem breytingunni nemur. Verðbólguáhrifin af aðgerðunum eru 

neikvæð um 0,2% m.v. forsendur frumvarpsins. 

Tafla 7. Áhrif af tillögum frumvarps um breytingar á virðisaukaskatti25 

 

Aðgerðir ríkisins Tekjur 
(milljónir) 

Verðbólga 
(prósenta) 

Hækkun lægra þrepsins í 12%         11.000      1,06 

Fólksflutningar vsk skyldir               300      - 

Lækkun efra þreps í 24% -         7.500      -0,51 

Aðgerðir í þágu barnafólks -         1.000      - 

Afnám vörugjalda -         6.500      -0,75 

Heildaráhrif -         3.700      -0,20 

 

Ef til vill er gagnsærra að fjalla hér um afkomu ríkissjóðs fræðilega fremur en með 

áætlunum. Með því að hverfa frá fjölþrepakerfi virðisaukaskatts og taka upp eitt 

skatthlutfall þess í stað munu tekjur ríkissjóðs, að öðru óbreyttu, aukast. En hvers vegna 

                                                      

25 Heimild: Þingskjal nr. 2, 2. mál/2014-2015 
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aukast tekjur með einu skatthlutfalli? Jafnvel þó að breyting skatthlutfallana væri 

hlutlaus, þ.e. hækkun annars hlutfallsins og lækkun hins breyti ekki heildarneyslu 

hagkerfisins, myndu tekjur hins opinbera af virðisaukaskatti aukast. Helsta ástæðan fyrir 

tekjuaukningunni eru betri heimtur af skattinum enda möguleikinn á rangri flokkun úr 

sögunni. Fyrirtæki hafa m.ö.o. ekki kost á að selja vörur og þjónustu í röngu skatthlutfalli. 

Hvötum til skattaundanskota er fækkað með einu skattþrepi og skattaeftirlit er auðveldað 

til mikilla muna. Skattaundanskot grafa undan velferð, þ.e. ábati samfélagsins í heild 

minnkar með hverri krónu sem stolið er undan. Kerfi sem dregur úr hvötum til undanskota 

má heita betra en það sem hvatan skapar.  

Breikkun skattstofnsins með fækkun undanþága, líkt og  lög nr. 124/2014 kveða á um, 

eru sömuleiðis til þess fallin að færa ríkinu auknar tekjur. Hagkvæmni eins skattþreps 

umfram fleiri er ótvíræð í því sambandi líkt og bent hefur verið á. Kostirnir frá bæjardyrum 

hins opinbera eru fleiri en ókostirnir enda næsta víst að skilvirkni kerfisins aukist verulega. 

Skatturinn þjónar tilgangi sínum betur með fyrirkomulagi eins skattþreps sem gerir stöðu 

ríkissjóðs sterkari en ella. Markmiðið á þó ekki að snúst um auknar tekjur til handa ríkisjóði 

með aukinni skattlagningu heldur með aukinni skilvirkni. Þetta tvennt helst ekki í hendur 

eins og rakið hefur verið. Það hljóta að vera sameiginlegir hagsmunir hins opinbera og 

heimila að skattheimtan þjóni tilgangi sínu sem best. Umræðan um upptöku eins 

skattþreps á að snúast um hvort heildarvelferð þjóðarinnar aukist eða ekki. Flest bendir 

til að svo sé. Ekki þarf að hækka skatta með slíkum breytingum, heldur aðeins að bæta 

kerfið, tryggja eins og kostur er að ríkissjóður verði ekki af tekjum. 

Erfitt getur reynst að meta hve hátt hið algilda hlutfall þurfi að vera til að heildaráhrif 

breytinganna jafnist út. Þau gögn sem til þarf eru ýmisst ekki til eða erfiðleikum bundið 

að nálgast. Endanleg prósenta ræðst af fjölmörgum þáttum sem flestir eru pólitísks eðlis. 

Hversu langt á að ganga í fækkun undanþága? Að hve miklu marki skal komið til móts við 

tekjulægri heimili? Er rétt að ganga lengra í afnámi tolla og vörugjalda? Sé miðað við að 

neysla í efra skatthlutfalli sé um 35% af heildarneyslu og 25% í neðra þrepi26 má gera ráð 

fyrir því með sameiningu þrepanna næmi hlutfallið um 19% að öðru óbreyttu. Í þeirri tölu 

er ekki tekið tillit til breytinga á neyslu né heldur mótvægisaðgerðum eða frekari breikkun 

                                                      

26 Byggt á gögnum Fjármála- og efnahagsráðuneytisins 2014. 
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skattstofnsins.  Að svo sögðu er líklegt að eitt algilt skatthlutfall þyrfti að vera á bilinu 18%-

20% til að afla ríkinu sömu tekna og jafna út áhrif hækkana á tekjulægstu tíundirnar. 

6.3 Áhrif á heimili 

Þrátt fyrir að unnt sé að taka upp eitt virðisaukaskattshlutfall sem er tiltölulega hlutlaust 

að meðaltali gagnvart neyslu munu slíkar breytingar koma misjafnlega við heimili 

landsins. Líkt og útreikningar frumvarps til laga nr. 124/2014 sýna eru neyslukörfur 

heimila misjafnar. Sýnt hefur verið fram á að tekjulægstu heimilin verja að meðaltali 

hærra hlutfalli af heildarútgjöldum sínum til matarkaupa. Sú staðreynd bendir til þess að 

sameining skattþrepa í eitt velti auknum kostnaði yfir á þau heimili. Heildarútgjöld 

tekjulægstu tíundarinnar eru m.ö.o. hlutfallslega meiri í lægra þrepi virðisaukaskatts 

samanborið við tekjuhæstu tíundina. Sé miðað við að skatthlutföllin væru sameinuð í 19% 

munu þessi heimili bera hlutfallslega meiri byrgðar en aðrir tekjuhærri hópar. Sá munur 

milli heimila sem á undan er lýst er þó minni en ætla mætti út frá samfélagsumræðunni. 

Á árunum 2010-2012 var vægi matvæla í neyslu tekjulægsta fjórðungsins 14,7% en 14,5% 

hjá tekjuhæsta fjórðungnum. Sé tekið mið af útgjöldum er munurinn þó töluvert meiri. Á 

sama árabili námu útgjöld hjá þeim fjórðungi heimila sem var með lægst útgjöld 17,3% en 

14% hjá tekjuhæsta fjórðungnum. Munurinn er svo enn meiri þegar útgjöld eru borin 

saman milli tekjulægstu tíundarinnar og þeirrar tekjuhæstu (Þingskjal nr. 2, 2. mál/2014-

2015. Umsögn um frumvarp). Þrátt fyrir að munur milli heimila sé þó ekki meiri er 

mikilvægt að mótvægisaðgerðir séu úthugsaðar. Bent hefur verið á að liður í slíkum 

aðgerðum geti falist í hækkun persónuafsláttar. Er ef til vill skynsamlegt að tekjutengja 

persónuafsláttinn, þ.e. að hann lækki samhliða auknum tekjum?  

Til þess að hagur verst settu heimilana, s.s. aldraðra, öryrkja og einstæðinga rýrni ekki 

við virðisaukaskattsbreytingar þurfa mótvægisaðgerðirnar fyrst og framst að beinaðst að 

þeim hópi. En jafnvel þó að áhrifum á efnalægstu heimili landsins yrði eytt við upptöku 

eins þreps virðisaukaskatts er líklegt að afnám undanþága frá lögum hefðu teljandi áhrif. 

Niðurstaðan veltur þó á því hversu langt skuli gengið í fækkun undanþága. Er rétt að leggja 

virðisaukaskatt á heilbrigðisþjónustu? Skulu orku- og veitufyrirtæki greiða skatt af 

virðisauka? Líklega eykur slík skattlagning ekki heildarábata samfélagsins en þó kann 

afnám annarra undanþága að auka velferð. Þær breytingar sem tóku gildi um áramótin 

2015/2016 eru vart til þess fallnar að auka útgjöld verst settu heimilana enda beinast 
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breytingarnar fyrst og fremst að ferðamannaiðnaðinum. Til framtíðar litið er þó 

nauðsynlegt að áhrif hugsanlegs afnáms undanþága skulu skoðuð með hliðsjón af 

tekjulægri hópum og mótvægisaðgerðir sniðnar eftir því.  

Ein helsta ástæða ráðlegginga AGS um að taka upp eitt skatthlutfall í skrefum er sú að 

breytingarnar geti valdið verðbólgu. Þó svo að tilfærslur hlutfalla væru hlutlausar 

gagnvart vístölum, s.s. vísitölu neysluverðs, er líklegt að fækkun undanþága séu 

verðbólguhvetjandi. Með vaxandi verðbólgu hækkar höfuðstóll verðtryggðra 

húsnæðislána svo mikilvægt er að lágmarka verðbólguáhrif virðisaukaskattsbreytinga 

(AGS, 2011). Sé vilji til þess má draga verulega úr verðlagsáhrifum með afnámi tolla 

samhliða virðisaukaskattsbreytingum. Ætla má að kostnaður samfélagsins vegna tolla, 

sem oftar en ekki skortir rök fyrir, sé meiri en breytingar á virðisaukaskatti gætu 

nokkurntíman valdið. Í sjálfu sér er það efni í aðra umræðu hvort tollar skulu alfarið felldir 

á brott en þó ber að taka tillit til þeirra eftir atvikum. Er ef til vill skynsamlegra að afnema 

tolla og hækka skatthlutfall virðisaukaskatts um sem því nemur?  

6.3.1 Áhrif á heimili áætluð 

Líkt og við mat á tekjuhlið ríkissjóðs er býsna flókið að meta nákvæmlega þau áhrif sem 

upptaka eins virðisaukaskattsþreps kann að hafa á heimili landsins. Nýleg gögn um útgjöld 

heimilanna liggja ekki fyrir auk þess sem gögn um virðisaukaskattshlutföll almennrar 

neyslu eru ónákvæm. Þá hafa virðisaukaskattshlutföll breyst nokkuð frá því síðasta 

rannsókn Hagstofu Íslands á útgjöldum heimilanna var framkvæmd. Í fylgiskjali I með 

frumvarpi til laga nr. 124/2014 koma fram útreikningar á áhrifum þeirra breytinga sem 

fyrirhugaðar voru. Í þeim gögnum er gert ráð fyrir að neðra þrep virðisaukans færist úr 

7% í 12% og almenna þrepið lækki úr 25,5% í 24%. Líkt og áður var greint frá voru lögin 

síðar samþykkt með hækkun neðra þrepsins í 11% en ekki 12% eins og til stóð. 

Með því að styðjast við þá útreikninga sem koma fram í fyrrgreindu fylgiskjali er unnt 

að meta áhrif sameiningar skatthlutfalla í eitt þrep með nokkurri vissu (að því gefnu að 

frumgögn og útreikningar séu réttir). Hér að aftan gefur að líta útreikninga á áhrifum á 

upptöku eins virðisaukaskattsþreps, m.v. þrjú gefin skatthlutföll og tilgreindar forsendur, 

á mánaðarlegar ráðstöfunartekjur ólíkra heimila. Skatthlutföllin þrjú eru sett fram í ljósi 

þess sem fram kemur í kafla 6.2.  
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Tafla 8. Niðurstöður um áhrif sameiningar skattþrepa í 20% á mánaðarlegar ráðstöfunartekjur27 28 

Niðurstöður um áhrif sameiningar skattþrepa í 20% á 
mánaðarlegar ráðstöfunartekjur 

    

Dæmi A: Barnlaus hjón  Kr. á mánuði 

1. Hækkun virðisaukaskatts á matvælum úr 11% í 20%  -            6.165      

2. Hækkun virðisaukaskatts á öðru úr 11% í 20%  -            3.797      

3. Lækkun á almennu þrepi úr 24% í 20%                7.689      

5. Áhrif skattabreytinga á ráðstöfunartekjur  -            2.273      

* M.v. 547 þús. kr. heildarútgjöld á mánuði (skattskyldar tekjur 682 þús. kr.)   

* Vægi matvæla og drykkjarvöru 13,9% af heildarútgjöldum.    

    

Dæmi B: Hjón með tvö börn, annað yngra en sjö ára  Kr. á mánuði 

1. Hækkun virðisaukaskatts á matvælum úr 11% í 20%  -            8.808      

2. Hækkun virðisaukaskatts á öðru úr 11% í 20%  -            4.654      

3. Lækkun á almennu þrepi úr 24% í 20%                9.424      

5. Áhrif skattabreytinga á ráðstöfunartekjur  -            4.038      

* M.v. 670 þús. kr. heildarútgjöld á mánuði (skattskyldar tekjur 882 þús. kr.)   

* Vægi matvæla og drykkjarvöru 16,2% af heildarútgjöldum.    

    

Dæmi C: Barnlaus einstaklingur Kr. á mánuði 

1. Hækkun virðisaukaskatts á matvælum úr 11% í 20%  -            3.577      

2. Hækkun virðisaukaskatts á öðru úr 11% í 20%  -            2.450      

3. Lækkun á almennu þrepi úr 24% í 20%                4.960      

5. Áhrif skattabreytinga á ráðstöfunartekjur  -            1.067      

* M.v. 353 þús. kr. heildarútgjöld á mánuði (skattskyldar tekjur 470 þús. kr.)   

* Vægi matvæla og drykkjarvöru 12,5% af heildarútgjöldum.    

    

Dæmi D: Einstætt foreldri með tvö börn, annað yngra en sjö ára  Kr. á mánuði 

1. Hækkun virðisaukaskatts á matvælum úr 11% í 20%  -            4.264      

2. Hækkun virðisaukaskatts á öðru úr 11% í 20%  -            2.450      

3. Lækkun á almennu þrepi úr 24% í 20%                4.960      

5. Áhrif skattabreytinga á ráðstöfunartekjur  -            1.753      

* M.v. 353 þús. kr. heildarútgjöld á mánuði (skattskyldar tekjur 470 þús. kr.)   

* Vægi matvæla og drykkjarvöru 14,9% af heildarútgjöldum.    

 

                                                      

27 Unnið upp úr frumvarpi til laga nr. 124/2014 (Fylgiskjall I) 

28  Heildarútgjöld og skattskyldar tekjur eru framreiknaðar m.v. launavísitölu í mars 2016. 

Vægi matvæla og drykkjarvöru, öðrum vörum í 11% þrepi og vörum og þjónustu í almennu þrepi er haldið  

föstu. Vara og þjónusta í 0% þrepi helst áfram í því þrepi. Framangreint á við um töflu 8, töflu 9 og töflu 10.  
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Í töflu 8 sjást niðurstöður fjögurra dæma þar sem virðisaukskattsþrep eru færð úr 11% 

og 24% í eitt 20% hlutfall. Allir samanburðarhópar eru verr settir en áður m.v. gefnar 

forsendur. Breytingin kemur verst niður á hjónum með tvö börn (dæmi B), þar sem áhrif 

skattabreytinga á ráðstöfunartekjur eru neikvæð um 4.038 kr. á mánuði. 20% flatur 

virðisaukaskattur mun skerða ráðstöfunartekjur íslenskra heimila um sem nemur 2.283 

kr. á mánuði að meðtaltali samkvæmt niðurstöðum útreikninga.  

 

Mynd 16. Áhrif sameiningar skattþrepa í 20% á mánaðarlegar ráðstöfunartekjur29 

Þegar sameining skattþrepanna er færð niður í 18,5% verður niðurstaðan á annan veg. 

Í töflu 9 sést að ráðstöfunartekjur allra samanburðarhópa aukast við þá sameiningu. 

Mestu munar um breytinguna fyrir barnlaus hjón en einstætt foreldri með tvö börn ber 

minnst úr bítum. Að meðaltali myndu ráðstöfunartekjur heimilanna aukast um 1.876 

krónur. Séu niðurstöðurnar heimfærðar á heildarneyslu innlendra neytenda myndu tekjur 

ríkissjóðs, að öðru óbreyttu, lækka við sameiningu skattþrepa í 18,5%. Sé leitast við að 

taka upp eitt virðisaukaskattshlutfall sem yrði nokkurn veginn hlutlaust, þ.e. hefði ekki 

áhrif til hækkunar eða lækkunar ráðstöfunartekna heimila, má ætla að skattþrepið yrði 

nokkuð hærra.  

                                                      

29 Unnið upp úr frumvarpi til laga nr. 124/2014 (Fylgiskjall I) 

A) Barnlaus hjón, -2.273 kr.

B) Hjón með tvö börn, annað yngra en sjö ára, -4.038 kr.

C) Barnlaus einstaklingur, -1.067 …

D) Einstætt foreldri með tvö börn, 
annað yngra en sjö ára, -1.753 kr.

 (4.500)

 (4.000)

 (3.500)

 (3.000)

 (2.500)

 (2.000)

 (1.500)

 (1.000)

 (500)

 -

Áhrif sameiningar skattþrepa í 20% 
á mánaðarlegar ráðstöfunartekjur
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Tafla 9. Niðurstöður um áhrif sameiningar skattþrepa í 18,5% á mánaðarlegar ráðstöfunartekjur30 

Niðurstöður um áhrif sameiningar skattþrepa í 18,5% á 
mánaðarlegar ráðstöfunartekjur 

    

Dæmi A: Barnlaus hjón  Kr. á mánuði 

1. Hækkun virðisaukaskatts á matvælum úr 11% í 18,5%  -            5.138      

2. Hækkun virðisaukaskatts á öðru úr 11% í 18,5%  -            3.164      

3. Lækkun á almennu þrepi úr 24% í 18,5%             10.707      

5. Áhrif skattabreytinga á ráðstöfunartekjur                2.405      

* M.v. 547 þús. kr. heildarútgjöld á mánuði (skattskyldar tekjur 682 þús. kr.)   

* Vægi matvæla og drykkjarvöru 13,9% af heildarútgjöldum.    

    

Dæmi B: Hjón með tvö börn, annað yngra en sjö ára  Kr. á mánuði 

1. Hækkun virðisaukaskatts á matvælum úr 11% í 18,5%  -            7.340      

2. Hækkun virðisaukaskatts á öðru úr 11% í 18,5%  -            3.878      

3. Lækkun á almennu þrepi úr 24% í 18,5%             13.121      

5. Áhrif skattabreytinga á ráðstöfunartekjur                1.903      

* M.v. 670 þús. kr. heildarútgjöld á mánuði (skattskyldar tekjur 882 þús. kr.)   

* Vægi matvæla og drykkjarvöru 16,2% af heildarútgjöldum.    

    

Dæmi C: Barnlaus einstaklingur  Kr. á mánuði 

1. Hækkun virðisaukaskatts á matvælum úr 11% í 18,5%  -            2.981      

2. Hækkun virðisaukaskatts á öðru úr 11% í 18,5%  -            2.041      

3. Lækkun á almennu þrepi úr 24% í 18,5%                6.906      

5. Áhrif skattabreytinga á ráðstöfunartekjur                1.884      

* M.v. 353 þús. kr. heildarútgjöld á mánuði (skattskyldar tekjur 470 þús. kr.)   

* Vægi matvæla og drykkjarvöru 12,5% af heildarútgjöldum.    

    

Dæmi D: Einstætt foreldri með tvö börn, annað yngra en sjö ára  Kr. á mánuði 

1. Hækkun virðisaukaskatts á matvælum úr 11% í 18,5%  -            3.553      

2. Hækkun virðisaukaskatts á öðru úr 11% í 18,5%  -            2.041      

3. Lækkun á almennu þrepi úr 24% í 18,5%                6.906      

5. Áhrif skattabreytinga á ráðstöfunartekjur                1.312      

* M.v. 353 þús. kr. heildarútgjöld á mánuði (skattskyldar tekjur 470 þús. kr.)   

* Vægi matvæla og drykkjarvöru 14,9% af heildarútgjöldum.    

 

 

 

                                                      

30 Unnið upp úr frumvarpi til laga nr. 124/2014 (Fylgiskjall I) 
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Tafla 10 sýnir niðurstöður útreikninga m.v. 19% flatan virðisaukaskatt. Flest bendir til 

þess að það skatthlutfall komist næst því að vera hlutlaust gangvart ráðstöfunartekjum 

heimila. Barnlaus einstaklingur (dæmi C) hagnast mest á breytingunni en að meðaltali 

verða áhrifin tiltölulega lítil eða um 480 kr.    

Tafla 10. Niðurstöður um áhrif sameiningar skattþrepa í 19% á mánaðarlegar ráðstöfunartekjur31 

Niðurstöður um áhrif sameiningar skattþrepa í 19% á 
mánaðarlegar ráðstöfunartekjur 

    

Dæmi A: Barnlaus hjón  Kr. á mánuði 

1. Hækkun virðisaukaskatts á matvælum úr 11% í 19%  -            5.480      

2. Hækkun virðisaukaskatts á öðru úr 11% í 19%  -            3.375      

3. Lækkun á almennu þrepi úr 24% í 19%                9.692      

5. Áhrif skattabreytinga á ráðstöfunartekjur                   837      

* M.v. 547 þús. kr. heildarútgjöld á mánuði (skattskyldar tekjur 682 þús. kr.)   

* Vægi matvæla og drykkjarvöru 13,9% af heildarútgjöldum.    

    

Dæmi B: Hjón með tvö börn, annað yngra en sjö ára  Kr. á mánuði 

1. Hækkun virðisaukaskatts á matvælum úr 11% í 19%  -            7.829      

2. Hækkun virðisaukaskatts á öðru úr 11% í 19%  -            4.137      

3. Lækkun á almennu þrepi úr 24% í 19%             11.879      

5. Áhrif skattabreytinga á ráðstöfunartekjur  -                  88      

* M.v. 670 þús. kr. heildarútgjöld á mánuði (skattskyldar tekjur 882 þús. kr.)   

* Vægi matvæla og drykkjarvöru 16,2% af heildarútgjöldum.    

    

Dæmi C: Barnlaus einstaklingur  Kr. á mánuði 

1. Hækkun virðisaukaskatts á matvælum úr 11% í 19%  -            3.180      

2. Hækkun virðisaukaskatts á öðru úr 11% í 19% -            2.177      

3. Lækkun á almennu þrepi úr 24% í 19%                6.252      

5. Áhrif skattabreytinga á ráðstöfunartekjur                   895      

* M.v. 353 þús. kr. heildarútgjöld á mánuði (skattskyldar tekjur 470 þús. kr.)   

* Vægi matvæla og drykkjarvöru 12,5% af heildarútgjöldum.    

    

Dæmi D: Einstætt foreldri með tvö börn, annað yngra en sjö ára  Kr. á mánuði 

1. Hækkun virðisaukaskatts á matvælum úr 11% í 19%  -            3.790      

2. Hækkun virðisaukaskatts á öðru úr 11% í 19%  -            2.177      

3. Lækkun á almennu þrepi úr 24% í 19%                6.252      

5. Áhrif skattabreytinga á ráðstöfunartekjur                   285      

* M.v. 353 þús. kr. heildarútgjöld á mánuði (skattskyldar tekjur 470 þús. kr.)   

* Vægi matvæla og drykkjarvöru 14,9% af heildarútgjöldum.    

                                                      

31 Unnið upp úr frumvarpi til laga nr. 124/2014 (Fylgiskjall I) 
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Á mynd 17 sést glöggt að bilið milli valinna viðmiðunnarhópa er ekki ýkja mikið. Sem 

fyrr verða neikvæð áhrif mest á barnafólk auk þess sem jákvæð áhrif skila sér einna síst 

til þess hóps. Þær niðurstöður koma heim og saman við það sem áður hefur komið fram.  

 

Mynd 17. Áhrif sameiningar skattþrepa í 19% á mánaðarlegar ráðstöfunartekjur32 

Þrátt fyrir að neysluhlutföllum sé haldið föstum má með töflum 8, 9 og 10 fá nokkuð 

heildstæða mynd af meðaláhrifum breytinga á virðisauka í eitt hlutfall. Breytingarnar 

munu ekki hafa mikil áhrif þegar á heildina er litið þó vissulega kunni munurinn milli 

tekjutíunda að vera þó nokkur. Miðað við mynd 15 má ætla að sameining 

virðisaukaskattsþrepa komi verst við tekjulægastu tekjutíundina enda ver hún stærri 

hluta ráðstöfunartekna sinna til kaupa á mat og drykk. Fræðilega séð þarf ekki að koma 

til velferðarminnkunar vegna breytinganna, sér í lagi ef þess er gætt að koma til mót við 

þau heimili sem verst standa. Til langs tíma er það hagur heimilanna að skatthlutfallið sé 

aðeins eitt, ekki aðeins vegna aukinnar skilvirkni og betri skattheimtu heldur einnig í ljósi 

minnkunar allrataps. Þótt erfitt sé að meta umfang þeirrar ábataminnkunar sem 

núverandi kerfi hefur í för með sér er ljóst að ávinningur íslenskra heimila er ótvíræður ef 

mótvægisaðgerðir eru í réttu hlutfalli við skattbreytingarnar.  

                                                      

32 Unnið upp úr frumvarpi til laga nr. 124/2014 (Fylgiskjall I) 

A) Barnlaus hjón, 837 kr.

B) Hjón með tvö börn, annað yngra en sjö ára, -88 kr.

C) Barnlaus 
einstaklingur, 895 kr.

D) Einstætt foreldri með tvö börn, 
annað yngra en sjö ára, 285 kr.
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6.4 Áhrif á fyrirtæki  

Virðisaukaskattur leggst ofan á verð vöru og þjónustu og eru það því neytendur sem 

standa straum af greiðslu hans. Samkvæmt lögmálum hagfræðinnar mun eftirspurn eftir 

vörum og þjónustu sem í dag ber 11% virðisaukaskatt minnka við sameiningu skattþrepa 

í eitt. Ef hinsvegar tekið er tillit til lækkunar almenna þrepsins á móti hækkun lægra 

þrepsins er líklegt að áhrifin jafnist út yfir tíma. Ef gert er ráð fyrir því að heildarneysla 

samfélagsins taki ekki breytingum við sameiningu skatthlutfalla munu heildaráhrif á 

fyrirtæki vera minniháttar. Í einhverjum tilvikum munu fyrirtæki þó finna fyrir minnkandi 

eftirspurn á sínum vörum og þjónustu, hve mikil þau áhrif verða ræðst m.a. af teygni 

framboðs og eftirspurnar sem fjallað var um í 2. kafla. Skattur leggst jafnan á þann aðila 

sem hefur lægri verðteygni og því munu fyrirtæki, í einhverjum tilvikum, lækka álagningu 

til að koma í veg fyrir minnkandi sölu. Það er því ekki sjálfgefið að verð allrar vöru og 

þjónustu í 11% þrepi muni hækka um sem nemur hækkun virðisaukaskattsins. Þó verður 

að segjast að á Íslandi virðist vera rík tilhneigin fyrir því að neytendur beri hitann og 

þungann af skattahækkunum.  

Tafla 11. Dæmi um breytingar á útsöluverði  

Vara  Verð - 11% vsk Verð - 24% vsk Verð - 19% vsk Breyting 

Matvara                  4.500                          4.824      -          324      

Áfengi                  6.300                          6.754      -          454      

Fatnaður                15.900                     15.259                 641      

Húsbúnaður                45.800                     43.953              1.847      

Lyf                  5.350                        5.134                 216      

 

Tafla 11 sýnir dæmi um verðbreytingar nokkurra vara sem færast úr neðra þrepi eða hinu 

almenna þrepi í eitt 19% þrep. Þar er gert ráð fyrir því að útsöluverð hækki eða lækki um 

sem nemur breytingu virðisaukaskattsins. Eins og getið var um að framan er þó ekki víst 

að verðbreytingar fyrirtækja verði með þessum hætti því einhver kunna að minnka 

álagningu. Önnur fyrirtæki með vöru og þjónustu í almenna þrepinu gætu hinsvegar  fallið 

í þá freistni að lækka vörurverð minna en virðisaukaskattsbreytingin gæfi tilefni til.  

 



 

69 

6.5 Áhrif á fyrirtæki og ferðaþjónustu 

Vöxtur íslenskrar ferðaþjónustu hefur verið gríðarlega mikill síðustu ár en frá árinu 2002 

hefur komum erlendra ferðamanna fjölgað um nær 300%. Á árinu 2013 námu tekjur af 

erlendum ferðamönnum 275 milljörðum króna eða 26,8% af heildarútflutningstekjum. 

Beinar- og óbeinar skatttekjur af ferðaþjónustu námu um 27 milljörðum á sama tíma (Árni 

Sverrir Hafsteinsson, Jón Bjarni Steinsson og Vilhjálmur Egilsson, 2014). Útlit er fyrir að 

þessi þróun haldi áfram, þ.e. að umsvif ferðamannaiðnaðarins fari vaxandi á næstu árum. 

Þar sem erlendir gestir greiða ekki beina skatta hérlendis, þrátt fyrir að njóta góðs af þeim 

almanna- og einkagæðum sem hér bjóðast, er þýðingarmikið að greiðsluþátttaka þeirra 

sé með öðrum hætti. Óbein skattlagning, s.s. í formi virðisaukaskatts, er ein leið til 

tekjuöflunar, bæði til reksturs ríkissjóðs en ekki síður til uppbyggingar ferðamannastaða. 

Afar brýnt er öll skattheimta og gjaldtaka í ferðaþjónustu sé bæði skilvirk og sanngjörn. 

Umgjörð virðisaukaskattskerfisins í ferðaþjónustu hefur hinsvegar, fram til ársins 2016 í 

það minnsta, verið ákaflega óskilvirkt. Undanþágur frá skatti voru víðtækar og fjölmargir 

þættir afþreygingar báru 0% virðisaukaskatt. Með lögum nr. 124/2014 sem tóku gildi í 

ársbyrjun 2015 og 2016 var umhverfið fært til betri vegar. Áður mátti víða finna vankanta 

á lögunum sem mismunuðu atvinnugreinum ferðaþjónustunnar óeðlilega mikið. Til að 

mynda báru hestaferðir 0% virðisaukaskatt í eldri lögum en hestaleigur greiddu 25,5% vsk. 

Þær greinar laganna sem tóku gildi 1. janúar 2016 leiðrétta þessa mismunun og er nú svo 

komið að flest sambærileg fyrirtæki í ferðaþjónustu sitja við sama borð skattalega séð. 

Vel má vera að fækkun undanþága komi niður á tilteknum greinum, s.s. álagning 

virðisaukaskatts á hestaleigur og fjórhjólaferðir, en þá stendur eftir spurningin um 

ástæður slíkra undanþága. Er eðlilegt að leiga á fjórhjólum og hestum sé í 24% þrepi en 

fjórhjólaferðir og hestaferðir séu í 0% þrepi eins og tíðakaðist fram til árins 2016? 

Samkvæmt núgildandi lögum eru hlutföllin 11% á ferðum og 24% á leigu. En þótt 

vankantar séu víða er ekki þar með sagt að útrýma eigi 0% skatthlutfallinu því í vissum 

tilvikum getur reynst óskynsamlegt að leggja á skatt. Áhrif þess að leggja 19% 

virðisaukaskatt á flugfargjöld gæti til að mynda haft töluverð áhrif á ferðamannastraum 

og þar með hagkerfið í heild sinni.  

Þrátt fyrr miklar og góðar endurbætur á virðisaukaskattskerfinu eru vandamál þess 

ekki úr sögunni því neysla erlendra ferðamanna skiptist enn í 11% og 24% hlutföll og  í 
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einhverjum tilvikum í 0% þrep. Hvati fyrirtækja í ferðaþjónustu, sem annara, til rangrar 

bókhaldskráningar er því enn til staðar. Þá þarf í einhverjum tilvikum að endurskoða þær 

undanþágur sem enn eru í gildi. Engin hagræn rök benda til þess að ákjósanlegt sé að 

niðurgreiða neyslu erlendra ferðamanna á Íslandi. Upptaka eins almenns skatthlutfalls 

sem næði til allrar neyslu ferðamanna innanlands gæti vel komið í stað náttúrupassa eða 

annara skatta í ferðaþjónustu. Í raun er sú leið hvað einföldust og líklega eins sanngjörn 

og kostur er á. Mótrökin eru þau að slíkar hækkanir séu til þess fallnar að draga úr neyslu 

erlendra ferðamanna, en þau rök geta vart talist mjög veigamikil. Líklega hefur gengi 

íslensku krónunnar meiri áhrif á neyslu og komu erlendra ferðamanna hingað til lands. En 

þó að tekið sé upp eitt skatthlutfall er öll neysla ferðamanna ekki að hækka í verði enda 

færist efra skatthlutfallið niður. Engar vísbendingar eru um að flokkun leigu 

hótelherbergja í lægra skatthlutfall ýti undir komu ferðamanna hingað til lands. Líklega 

eru aðrir þættir sem ráða meiru þar um, s.s. náttúran og önnur einstæð fyrirbrigði. Það 

sama mætti segja um aðra þætti ferðaþjónustu sem flokkast í lægra skatthlutfall, áhrif 

þeirra eru lítil. Sennilega er samkeppnisstaða landins og fyrirtækja í ferðaþjónustu 

almennt góð enda sérstaða landins mikil (AGS, 2014). Það að hér verði tekið upp eitt 

skatthlutfall hefur m.ö.o. lítil áhrif í stóra samhenginu. Meiri líkur eru á að staða 

efnahagsmála úti í hinum stóra heimi hafi neikvæð áhrif ferðamannastrauminn frekar en 

álagning eða breytingar virðisaukaskatts innanlands. 

6.5.1 Skattsvik í ferðaþjónustu 

Ef marka má þjóðfélagsumræðuna á Íslandi og þau gögn sem fyrir liggja eru skattsvik og 

skattaundanskot stórt þjóðfélagsmein í íslensku samfélagi. Þá bendir flest til þess að 

umsvif skattsvika í ferðaþjónustu séu umtalsverð hér á landi og hafi aukist í seinni tíð. Á 

mynd 16 sést þróun skatttekna á hvern ferðamann á tímabilinu 2005-2012 á föstu 

verðlagi ársins 2013. Þar sést að á tímabilinu hefur dregið verulega úr tekjum hins 

opinbera á hvern ferðamann sem heimsækir landið. Þó vissulega megi útskýra hluta 

þessarar leitni til breytts neyslumynsturs er líklegt að þróunina megi einnig skýra með 

auknum skattaundanskotum í ferðaþjónustu. Vandinn sem hið opinbera stendur frammi 

fyrir er raunverulega tvíþættur. Vilji fólks og fyrirtækja til skattaundanskota er til staðar 

hvort sem um er að kenna hárri skattlagningu eða öðrum þáttum. Þá er uppbygging 

kerfisins þess eðlis að hún skapar hvata til undanskota eins og áður hefur verið fjallað um. 
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Mynd 18. Skatttekjur á hvern ferðamann33 

Þar sem sala á ferðaþjónustu fellur undir bæði þrep virðisaukaskatts er ólíklegt að 

hvatanum verði eytt án þess að sameina skattþrepin í eitt. Á meðan bil skatthlutfalla er 

breitt sjá aðilar sér leik á borði með vantalningu við tekjuskráningu og að auki geta 

fyrirtæki notað bilið til rangrar bókhaldskráningar og spilað þannig á kerfið. Þó svo að 

upptaka eins virðisaukaskattsþreps leysi ekki allan vandann er með því verið að taka skref 

í rétta átt. Þar fyrir utan er óumdeilt að einfalt virðisaukaskattskerfi er líklegra til að þjóna 

hlutverki sínu betur en ella og gerir skattayfirvöldum eftitlit auðveldara. 

6.5.2 Sameining skattþrepa í ferðaþjónustu 

Meðalútgjöld á hvern ferðamann á Íslandi árið 2014 voru um 159.000 kr., nokkuð minni 

en árin 2012 og 2013. Tekjuaukningin milli áranna 2013 og 2014 var þó um 20% sem 

skýrist af auknum fjölda erlendra gesta en ekki aukinni neyslu. Um þriðjungur af erlendri 

kortaveltu rann árið 2014 í veitinga- og gistiþjónustu. Þá nam hlutdeild ýmiss konar 

ferðaþjónustu s.s. skoðunarferða 16,8%. Stór hluti þess sem fór í farþegaflutninga 

innanlands var undanþeginn virðisaukaskatti en ber nú, frá 1. janúar 2016, 11% skatt. Það 

sama gildir um hluta þeirra 16,8% sem fóru í hverskonar ferðir (Ferðamálastofa, 2015).  

                                                      

33 Skattsvik í ferðaþjónustu: Umfang og leiðir til úrbóta, 2014. 
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Nær ómögulegt er að meta nákvæmlega þau áhrif sem fækkun undanþága í 

ferðaþjónustu mun hafa á árinu 2016. Engin gögn þess efnis liggja fyrir en leiða má að því 

líkum að tekjur ríkissjóðs vegna umsvifa í ferðaþjónustu aukist verulega frá fyrri árum. Ef 

horft er til hlutfallslegrar meðalneyslu erlendra ferðamanna út frá gögnum Hagstofu 

Íslands frá árinu 2013 má meta hugsanlegar verðbreytingar í greininni. Í töflu 12 er dregin 

upp sviðsmynd af neysluútgjöldum ferðamanns sem eyðir 160.000 kr. á meðan dvöl hans 

stendur. Ef neysluhlutföllum er haldið föstum og virðisaukasþrepin 11% og 24% eru 

sameinuð í eitt 19% þrep munu útgjöldin, að öðru óbreyttu, aukast um 2,78%. 

Tafla 12. Verðbreytingar á helstu neysluútgjöldum erlendra ferðamanna34  

Tegund neyslu Hlutfall útgjalda Verð m/ vsk Verð m/ 19% vsk 

- Gistiþjónusta                     0,24                  37.757                       40.479      

- Veitingaþjónusta                     0,11                  17.652                       18.924      

- Farþegaflutningar á landi                     0,07                  10.920                       11.707      

- Farþegaflutningar með flugi                     0,30                  47.287                       47.287      

- Leiga flutningatækja, bílaleiga og 
fleira                     0,10                  15.615                       14.985      

- Ferðaskrifstofur                     0,13                  20.250                       20.250      

Samtals                    0,93                149.481                     153.632      

* M.v. 160 þús. kr. heildarútgjöld á ferðamann Verðhækkun 4.151 

* Vægi neysluflokka haldið föstum    Hlutfallshækkun 2,78% 

 

Gistiþjónusta vegur þyngst í útgjöldum erlendra ferðamanna og myndi sá hluti neyslunnar 

þ.a.l. hækka hvað mest í verði. Einstaklingur sem ver 24% af 160.000 kr. í gistingu 

hérlendis greiðir í dag 37.757 fyrir þá gistingu en mun greiða 40.479 kr. eftir breytingu. 

Gisting ber í dag 11% virðisaukaskatt en færðist hún í 19% skattþrep samsvarar það 7,21% 

hækkun. Virðisauki á gistingu yrði þá nokkurn veginn sá sami og í Bretlandi OECD (2014b). 

Ósennilegt er skatthluttföll hafi bein áhrif á ákvarðanatöku erlendra ferðamanna um 

hvort Ísland skuli sótt heim, þó vissulega sé ekki hægt að útiloka slíkt. Líklegra er að 

hlutfallslega mikil og ör verðhækkun hefði áhrif á ferðamannastraum fremur en 

tiltölulega litlar breytingar á skattalöggjöf. Árið 2013 stóð til að hækka virðisaukaskatt á 

gistingu úr 7% í 25,5% sem hefði samsvarað 17,29% hækkun á verði gistingar. Í mati KPMG 

(2012) um áhrif fyrirhugaðra breytinga á hótelrekstur kemur fram að framlegð 

                                                      

34 Unnið upp úr gögnum Hagstofu Íslands 
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greinnarinnar hafi aðeins numið um 5,9%.  Dregnar voru upp þrjár sviðsmyndir og var 

niðurstaða einnar þeirrar sú að ef hótelrekstur tæki alla hækkun skattsins á sig færi 

framlegð niður í -4,2. Þá er í matinu fjallað um slæma stöðu hótelreksturs og gengið út frá 

þeirri niðurstöðu að hækkunin leiði til 8,6% fækkunar hótelgesta. Allar sviðsmyndir KPMG 

sýndu að skattahækkunin myndi leiða til þess að greinin yrði rekin með tapi. 

Mikill eðlismunur er á því hvort tiltekin vara eða þjónustu er hækkuð með þeim hætti 

sem til stóð árið 2013 og því að sameina öll skatthluttföll í eitt. Í greiningu KPMG (2012) 

um virðisaukaskattsbreytingarnar var gert ráð fyrir að verðteygni eftirspurnar næmi -0,5, 

þ.e. með 1% verðhækkun fækki gestum um 0,5%. Miðað við þær forsendur ætti 

hótelgestum að fækka um 3,61% við færslu virðisaukaskatts á gistingu úr 11% í 19% sé 

ekki tekið tillit til annarra verðlagsbreytinga.  

Þann 1. janúar 2015 færðist gisting úr 7% þrepi í 11% við gildistöku laga nr. 124/2014 

um breytingar á virðisaukaskatti. Sú hækkun virðist ekki hafa teljandi áhrif á komu 

ferðamanna til Íslands því fjölgun þeirra er enn mjög hröð. Fyrstu þrjá mánuði árisins 2016 

komu til landsins um 294 þúsund ferðamenn sem er aukning um 35,5% milli ára 

(Ferðamannastraumurinn eykst hraðar en í fyrra, 2016). Á sama tíma hefur gengisvísitala 

krónunnar lækkað og krónan styrkst gagnvart flestum gjaldmiðlum. Þessi þróun bendir til 

þess að litlar tilfærslur á virðisaukaskattslögum og takmarkaðar sveiflur í gengi gjaldmiðla 

hafi ekki úrslitaáhrif á komu ferðamanna til landsins sem styður þá röksemdafærslu sem 

áður hefur komið fram.  

Þær skýrslur sem til eru um áhrif breytinga á virðisaukaskatti á fyrirtæki og 

ferðaþjónustu gera nær allar ráð fyrir 7% og 25,5% skatthlutföllum. Engin þeirra hefur 

skoðað áhrif þess að sameina skatthlutföllin í eitt. Til þess að raunsönn mynd fáist af 

mögulegum áhrifum er mikilvægt að óháðir aðilar komi að gerð slíkra greininga. Hingað 

til eru það oftast nær hagsmunaaðilar sem birta sýnar niðurstöður. Slík greining verður 

að öllum líkindum lituð af þeim hagsmunum sem búa að baki. Frá og með áramótum 

2015/2016 má gera ráð fyrir því að frekari breytingar á virðisaukaskatti í ferðaþjónustu 

ráðist af kostum og göllum eins skattþreps. Þar sem skattlagning í ferðaþjónustu hefur 

verið tekin til gagngerrar endurskoðunar og undanþágum fækkað liggur beinast við að 

skoða áhrif eins skatthlutfalls. Mat á slíkum áhrifum hér eru vís til þess að fara fyrir ofan 

garð og neðan enda erfiðleikum bundið að nálgast haldgóð gögn um neyslu eftir 
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virðisaukaskattsflokkum. Þó má teljast líklegt að jákvæð áhrif sameiningar skattþrepanna 

séu meiri fyrir íslenskt samfélag en neikvæð áhrif slíkra breytinga. Sé horft til 

ferðaþjónustunnar eingöngu liggur beinast við að sameina þrepin, þó ekki væri nema til 

að eyða hvötum til skattaundanskota. Virðisaukaskattsbreytingarnar eiga ekki að snúast 

um aukna skattlagningu í prósentum talið, nema þá í formi afnáms undanþága. Í 

ferðaþjónustunni sem annarsstaðar á markmið sameiningar skattþrepanna að snúast um 

betri skattheimtu með einfaldara og skilvirkara kerfi.     
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7 Niðurstöður 

Mikið vatn hefur runnið til sjávar frá því fyrsta eiginlega skattalöggjöf Íslendinga tók gildi 

með samþykkt tíundarlaganna árið 1096. Ísland hefur færst frá því að vera frumstætt og 

einangrað sveitasamfélag yfir í nútímanlegt vestrænt lýðræðisríki. Skattaumhverfi á 

Íslandi var afar frumstætt fyrr á öldum en tók örum breytingum alla tuttugustu öldina. 

Tilgangur skattlagningar hefur með tímanum breyst töluvert en byggir þó á sömu 

grunngildum um að hver þjóðfélagsþegn leggi sitt að mörkum til uppbyggingar 

samfélagsins. 

Í hagfræðilegu tilliti er skattlagningu ætlað að draga úr kaupmætti einkaaðila til að 

skapa hinu opinbera pláss innan hagkerfisins. Nota má skattkerfið bæði til 

fjármálastjórnunar og tekjujöfnunnar en skipulag skattheimtu og markmið ákvarðast af 

skattastefnu stjórnvalda hverju sinni. Flestar gerðir skatta breyta hegðun aðila á markaði 

og geta leitt til velferðarminnkunar. Þó heyra einstaka skattar til undantekningar og geta 

með markvissri útfærslu aukið efnahagslega velferð. Skattar sem leggjast á verð vöru og 

þjónustu skapa í flestum tilvikum allratap á markaði og leiða til minnkunar heildarábata. 

Verkefni skipulagsstjóra er því ærið þegar kemur að álagningu skatta enda í fæstum 

tilvikum nóg að byggja aðeins á skilvirkni við fjármögnun hins opinbera.  

Viðbrögð þátttakenda á markaði við skattlagningu ríkisvaldsins ráðast af miklu leiti af 

teygni sem hagfræðin skilgreinir sem mælikvarða á næmni breytinga á magni framboðs 

og eftirspurnar. Á vörumarkaði er jafnan litið til verðteygni við mat á skattaáhrifum en 

eftir því sem hún er minni þeim mun minni verða áhrif skattsins. Þegar vara eða þjónusta 

hefur fullkomlega óteygið framboð skapast ekki allratap og því telst skattur sem leggst á 

við þær aðstæður hagkvæmari en ella. Hugtökin skilvirkni og hagkvæmni í skattalegu tilliti 

er hinsvegar oft erfitt að sundurgreina. Fyrrnefnda hugtakið vísar jafnan til þeirrar 

spurningar um hvort skatthlutföll séu lág og skattstofnar breiðir. Þá má líta svo á að 

lækkun skatthlutfalla sé til þess fallin að draga úr neikvæðum áhrifum sem skattur hefur 

á skilvirkni markaða. Með því móti sé aftur unnt að auka hagkvæmni og hámarka 

þjóðfélagslegan ábata.  

Skattstofnar íslenska ríkisins eru nú á dögum fjölmargir en þeirra mikilvægastur er 

virðisaukaskattur sem skilar ríkissjóði, líkt og í flestum öðrum Evrópuríkjum, drjúgum 

hluta tekna sinna. Virðisaukaskattskerfinu var komið á fót árið 1990 og leysti af hólmi 



 

76 

söluskatt sem stóð höllum fæti í lok níunda áratugarins. Með upptöku virðisaukaskatts 

losnuðu Íslendingar undan uppsöfnunaráhrifum sem fylgdu söluskattinum en ólíkt honum 

var aðeins greiddur skattur af verðmætaaukningu, þ.e. þeim virðisauka sem skapaðist. 

Virðisaukaskattur telst til óbeinna skatta þar sem neytendur bera skattinn en er ekki gert 

að standa skil á honum. Skatturinn telst til neysluskatta og er hann innheimtur af 

viðskiptum innanlands. Frá því virðisaukaskattskerfið var tekið í gagnið hefur því 

margsinnis verið breytt. Tilfærslur á skatthlutföllum urðu algengar og með tímanum 

fjölgaði ívilnunum og undanþágum. Horfið var frá grunnhugmyndinni um einfaldann og 

almennan skatt sem gerði það að verkum að skilvirkni kerfisins fór dvínandi.  

Ein leið til að meta ágæti virðisaukaskattskerfa er sú sem nefnist „VAT revenue ratio“ 

sem er einkonar hlutfallstala virðisaukaskattstekna, skammstöfuð VRR. Slík mæling veitir 

vísbendingar um minnkandi skatttekjur vegna undanþága og undanskota. VRR-hlutfall 

getur veitt upplýsingar um skilvirkni skattheimtunar og er ágæt mæling til samanburðar 

ólíkra kerfa. Hlutfallstalan er tiltölulega lág hérlendis í samanburði við aðrar OECD-þjóðir. 

Árið 2012 nam hlutfallið 0,55 að meðtaltali innan OECD en 0,45 á Íslandi yfir sama tímabil. 

Niðurstöður mælinga gefa til kynna að skilvirkni virðisaukaskattskerfisins, fram til árins 

2015, hafi verið undir meðallagi og að töluvert svigrúm til umbóta hafi verið til staðar. 

Undanfarin ár hefur verið unnið markvisst að breyttu virðisaukaskattsumhverfi. Ásýnd 

kerfisins er allt önnur en fyrir aðeins tveimur árum síðan. Bilið milli skatthlutfalla hefur 

minnkað verulega og ívilnanir og undanþágur virðast á undanhaldi. Þær breytingar sem 

tóku gildi með lögum nr. 124/2014 eru vísar til þess að hækka VRR-hlutfall Íslands nokkuð 

sem samkvæmt fræðunum mun til langs tíma auka þjóðfélagslega velferð.  

Markmið þessa verkefnis var að kanna kosti þess að taka upp kerfi eins algilds 

skatthlutfalls í stað þess virðisaukaskattskerfis sem Íslendingar búa við í dag. Rannsóknir 

og skýrslur sem gerðar hafa verið innanlands og utan á síðustu árum voru lagðar til 

grundvallar en eins var horft til annarra þjóða og kerfi þeirra borin saman við það íslenska. 

Bent hefur verið á vankanta núverandi fyrirkomulags og mikilvægi þess að 

virðisaukaskattskerfið sé einfaldað. Vissulega hefur margt áunnist á síðustu tveimur árum 

en betur má ef duga skal. Flest hagræn rök renna styrkum stoðum undir það að kostir eins 

virðisaukaskattsþreps séu fleiri en kerfi margra skatthlutfalla. Þær þjóðir sem státa af 
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hvað skilvirkustu virðisaukaskattskerfum byggja kerfi sín á einfaldleika og einu skattþrepi 

ásamt 0% þrepi eftir því sem við á.  

Sýnt þykir að óbeinir skattar henta illa til jöfnunar lífskjara. Sú aðferð að beita 

virðisaukaskattskerfinu til að mæta þörfum lágtekjufólks er í senn óskynsamleg-  og 

óhagkvæm leið til að bæta hag þeirra verst settu í samfélaginu. Bent hefur verið á leiðir 

sem skila þjóðfélaginu meiri ávinningi og nýtast betur sem tekjujöfnuartæki. 

Grunnhugmyndin um virðisaukaskatt byggir á skattlagningu á neysluútgjöld í einu þrepi 

sem lágmarkar skekkju og hámarkar þannig skilvirkni. Frá sjónarhorni hagfræðinnar er bil 

milli skattþrepa hinsvegar til þess fallið að valda auknu allratapi og óskilvirkni auk þess 

sem það torveldar eftirlit. Þá skapar flækjustig kerfisins óeðlilega hvata til undanskota og 

getur í einhverjum tilvikum mismunað atvinnugreinum.  Eitt virðisaukaskattsþrep vinnur 

gegn þessum þáttum og virðist þannig geta skilað auknum ávinningi. Eitt og sér getur eitt 

skatthlutfall leidd til jákvæðra úrbóta en niðurstaðan veltur þó á hvernig kerfið skuli að 

öðru leiti uppbyggt. Án endurskoðunar ívilnana og undanþága mun aðeins hálfur sigur 

vinnast og sú hagvæmni sem unnt er að ná fram ekki skila sér að fullu.  

Á síðustu misserum hefur jarðvegurinn verið undirbúinn fyrir frekari breytingar á 

lögum um virðisaukaskatt. Íslendingar standa á tímamótum því líklega hafa aðstæður til 

sameiningar skattþrepanna sjaldan verið jafn góðar. Bilið milli þrepa hefur minnkað, 

dregið hefur úr undanþágum og vöxtur hagkerfisins er mikill. Upptaka eins skattshlutfalls, 

líkt og AGS og OECD hafa lagt til, mun skila íslensku samfélagi ótvíræðum ávinningi ef rétt 

er staðið að málum. Heildarábati þjóðarinnar mun vaxa við slíkar breytingar enda mun 

lækkun allrataps og aukin skilvirkni leiða til enn frekari hagsældar. Kostir eins þreps 

virðisaukaskatts umfram fleiri eru því ótvíræðir ef allir sitja við sama borð.  
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