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Útdráttur 
Rafrænt afhent þjónusta er án landamæra. Staðsetning kaupanda og seljanda skiptir ekki 
máli og er þjónustuna hægt að veita hvenær sem er, hvar sem er í heiminum. Því er ljóst 
að skattlagning rafrænt afhentrar þjónustu getur verið flókin í alþjóðaviðskiptum. 
Viðfangsefni þessarar ritgerðar er að fjalla um þær reglur sem gilda vegna sölu á 
þjónustu til erlendra aðila og kaupa á þjónustu erlendis frá samkvæmt lögum nr. 
50/1988 um virðisaukaskatt með sérstakri áherslu á rafrænt afhenta þjónustu til 
hliðsjónar við leiðbeiningarreglur OECD sem gefnar voru út árið 2015 og tilskipun 
Evrópusambandsins nr. 112/2006 um virðisaukaskatt.   
          Í upphafi ritgerðar verður fjallað almennt um virðisaukaskatt, forsögu hans hér á 
landi og í alþjóðlegu samhengi. Því næst verður fjallað ítarlega um innlendar 
réttarreglur hvað varðar virðisaukaskattlagningu á rafrænt afhentri þjónustu og 
skattframkvæmd rakin sérstaklega hvað varðar nýtingarstað rafrænt afhentrar þjónustu. 
Þá verða leiðbeiningarreglum OECD og framkvæmd innan Evrópusambandsins gerð 
góð skil og hlaupið hratt yfir norskar réttarreglur til samanburðar. Loks verður sjónum 
beint að íslenskri framkvæmd og henni gerð góð skil en í kjölfarið verður fjallað 
lítillega um virðisaukaskattlagningu á starfsemi gagnavera hér á landi. Sú umfjöllun 
endurspeglar vel hversu mikil þörf er á úrbótum hér á landi hvað varðar reglur um 
virðisaukaskattlagningu á rafrænt afhentri þjónustu.  
          Skoðun höfundar leiddi í ljós að þær reglur sem gilda hér á landi eru að 
meginstefnu í samræmi við leiðbeiningarreglur OECD og tilskipun 
Evrópusambandsins nr. 112/2006 um virðisaukaskatt. Þeim getur þó verið erfitt að 
fylgja eftir í framkvæmd. Skiptir nýtingarstaður þjónustu lykilmáli en framkvæmd 
skattyfirvalda hefur verið nokkuð á reiki hvað varðar túlkun á nýtingarstað þjónustu 
auk þess sem hvergi er að finna leiðbeiningar um það hvernig ákvarða skuli 
nýtingarstað þjónustu. Nauðsynlegt er fyrir skattyfirvöld að bregðast við þeirri hröðu 
þróun sem á sér stað meðal rafrænna viðskipta og gera skattaumhverfið hér á landi að 
fýsilegri kosti fyrir erlenda aðila. 
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Synopsis 
Electronically supplied services have no borders. The location of the supplier and the 
buyer is irrelevant, and the service can be given any time, anywhere in the world. For 
that reason, e-commerce presents a major challenge for tax administrations determining 
taxation rights. This thesis deals with Icelandic rules regarding taxability of cross-
border sale and purchase of services according to VAT act no. 55/1988 with emphasis 
on taxability of electronically supplied services. It will be discussed whether they 
comply with the updated 2015 version of the OECD international Guidelines on 
VAT/GST and the Council Directive of the European Union nr. 2006/12/EC.  
         The approach of the thesis is to begin addressing VAT in general and the origin 
and spread of VAT from an Icelandic and international perspective. This is followed 
by detailed coverage of the relevant provision in domestic VAT legislation on 
electronically supplied services and the Icelandic Tax Authorities’ interpretation 
regarding place of consumption.  
         Thereupon, OECD VAT/GST Guidelines and EU administration will be 
discussed, and Norwegian VAT rules on electronically supplied services will be 
covered in brief. Icelandic practice will be thoroughly examined followed by a brief 
discussion on VAT-related issues for data centers in Iceland; the latter subject reflects 
the need for improvements regarding VAT rules on electronically supplied services in 
Iceland.  
         The author’s examination revealed that the rules in question mainly comply with 
the aforementioned OECD rules and the EU VAT directive on the subject. However, 
the rules can be hard to prosecute. As previously stated, the place of consumption is a 
key subject, but the rules implemented by the Directorate of Internal Revenue and 
decisions by the State Internal Revenue Board do not give clear guidance on how to 
determine the place of consumption. Moreover, no guidelines on how to do so have 
been issued.  
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Formáli 
Ritgerð þessi er til fullnaðarprófs í lögfræði frá Háskólanum í Reykjavík. Er vægi 
hennar 30 einingar.  
Mér varð það ljóst snemma í náminu að skattaréttur væri meðal áhugaverðustu og 
skemmtilegustu áfanga sem námið hefði upp á að bjóða. Það lá því beint við að skrifa 
lokaritgerð á því fræðasviði en á sama hátt lauk ég grunnnámi mínu við lagadeildina.  
Ritgerðin var unnin undir leiðsögn Soffíu Eydísar Björgvinsdóttur, lögmanni og 
sérfræðingi á sviði skattamála hjá KPMG. Skrifin voru ánægjuleg en þungbær á köflum 
enda viðfangsefnið nokkuð flókið. Kann ég Soffíu Eydís góðar þakkir fyrir leiðsögnina 
og stuðning á meðan skrifum stóð en þekking hennar kom að einkar góðum notum við 
skrifin. Eins þakka ég fjölskyldu og vinum sem stutt hafa við bakið á mér í gegnum 
námið. 
Að lokum færi ég fullar þakkir til sambýlismanns míns, Ólafs Thorarensen, fyrir að 
hafa óbilandi trú á mér allt laganámið og staðið mér við hlið sem klettur þegar á móti 
blés. Ég hefði ekki getað þetta án þín og því er þessi ritgerð tileinkuð þér. 
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1. Inngangur 
Ör tækniþróun síðustu áratugi hefur gert það að verkum að rafrænir viðskiptahættir hafa 

færst verulega í aukana. Tækninýjungar eru stöðugar og heimurinn breytist hratt. Í 

kjölfarið hafa rafrænir viðskiptahættir tekið verulegum breytingum og einstaklingum 

og fyrirtækjum orðið auðveldara fyrir að stunda viðskipti þvert á landamæri. Segja má 

að rafræn viðskipti hafi gjörbylt hefðbundnum viðskiptaháttum. Borðtölvan og ISDN 

nettengingin teljast til fortíðar og má á flestum heimilum í dag finna fjöldann allan af 

fjölnota tækjum sem nota má meðal annars sem tölvur. Flestir eiga spjaldtölvu – ef ekki 

tvær og snjallsímavæðingin er gríðarleg. Möguleikar einstaklinga og fyrirtækja í dag til 

þess að tengjast internetinu eru því fjöldamargir enda internetið áhrifamikill vettvangur 

viðskipta. Allir þeir sem aðgang hafa að internetinu geta boðið fram til sölu þjónustu 

sína og vörur og náð til neytenda óháð stað- eða tímasetningu.  

Samkvæmt upplýsingum frá embætti ríkisskattstjóra nam skattskyld velta 

erlendra aðila, sem skráðir eru á virðisaukaskattskrá samkvæmt 35. gr. laga um 

virðisaukaskatt nr. 50/1988, vegna sölu á rafrænum vörum og þjónustu samtals 

457.372.085 kr. fyrir árið 2013.1 Þá voru tekjur ríkissjóðs af virðisaukaskatti vegna 

kaupa á þjónustu erlendis frá 1.690 millj. kr. fyrir árið 2013 en 2.934 millj. kr. fyrir árið 

2014.2  

Í framkvæmd eru óbeinir skattar, þar á meðal virðisaukaskattar, innheimtir af 

vörum beint af kaupanda eða í gegnum milliliði.3 Hvað rafræna þjónustu varðar hins 

vegar er raunin sú að þjónustan fer ekki í gegnum tollaeftirlit né er meðhöndluð af 

milliðum. Þjónustan er óáþreifanleg og hana er hvorki hægt að sjá eða snerta. Þar af 

leiðandi getur verið flókið að heimfæra rafræn viðskipti undir gildandi reglur enda 

landamæri þeirra ekki alltaf skýr.4 Þetta hefur skapað álitaefni á sviði alþjóðlegrar 

skattlagningar en heimfærsla rafrænna viðskipta undir gildandi reglur getur og hefur 

reynst flókin. 

                                                
1 Alþt. 2013-2014, A-deild, þskj. 1011 – 381. mál. Svar fjármála- og efnahagsráðherra frá fyrirspurn 
Guðlaugi Þór Þórðarsyni um umfang netverslunar. 
2 Fjársýsla Ríkisins, ,,Ríkisreikningur 2014. Heildaryfirlit” (Fjársýsla Ríkisins júní 2015) 42 
<http://www.fjs.is/media/rikisreikningur/Rikisreikningur-arid-2014-Heildaryfirlit-
Rafraenundirritun.pdf> skoðað 10. maí 2016. 
3 Roy Rohatgi, Basic International Taxation (Kluwer Law International 2002) 517 
4 sama heimild. 
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Ísland er ekki aðili að neinu alþjóðlegu regluverki um virðisaukaskatt heldur 

gilda hér okkar séríslensku reglur. Reglur sem þóttu og áttu að vera einfaldar og skýrar. 

Öll seld þjónusta úr landi átti að teljast til undanþeginnar veltu og allt sem flutt væri inn 

til skattskyldrar veltu. Því miður er það ekki svo einfalt. Íslenskar reglur er varða 

þjónustusölu eru nokkuð rýrar ef svo má að orði komast og svo erum við með 

skattframkvæmd sem hefur verið nokkuð misvísandi. Ekki gilda neinir 

tvísköttunarsamningar á sviði virðisaukaskatts eins og um tekjuskatt. Evrópusambandið 

er svo með sameiginlegt regluverk og hefur það skapað misskilning í framkvæmd hvort 

Ísland sé aðili að þeim reglum eða ekki.  

Í þessari ritgerð verður leitast við að útskýra þær reglur sem um framangreint 

gilda. Í byrjun verður fjallað almennt um virðisaukaskatt. Ítarleg umfjöllun verður um 

nýtingarstað þjónustu enda lykilhugtak við virðisaukaskattlagningu á rafrænt afhentri 

þjónustu. Réttarreglum sem snerta inn- og útflutning á þjónustu verða gerð góð skil og 

skattframkvæmd rakin sérstaklega hvað varðar nýtingarstað og tegund þjónustu. Þess 

næst verður ítarlega farið í gegnum leiðbeiningar OECD hvað rafrænt afhenta þjónustu 

varðar og þær reglur sem um það gilda innan Evrópusambandsins. Að því búnu verður 

stiklað á stóru hvað norskar réttarreglur varðar og í framhaldinu íslensk framkvæmd 

tekin fyrir og henni gerð góð skil. Að endingu verður fjallað lítillega um 

virðisaukaskattlagningu á starfsemi gagnavera hér á landi en réttarreglur hvað gagnaver 

varðar sýna vel hversu mikil þörf er á úrbótum á reglum hvað varðar 

virðisaukaskattlagningu á rafrænt afhenta þjónustu. 
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2. Virðisaukaskattur 

2.1. Almennt um virðisaukaskatt 

Virðisaukaskattur er vörsluskattur og almennur neysluskattur sem innheimtur er af 

innlendum viðskiptum á öllum stigum samkvæmt 1. gr. laga um virðisaukaskatt nr. 

50/1988. 5  Hann er jafnframt innheimtur við innflutning vöru og þjónustu. 6  Með 

vörsluskatti er átt við þann skatt sem lagður er á vöru og þjónustu og söluaðila ber að 

innheimta við sölu á skattskyldri vöru eða þjónustu og skila til ríkissjóðs. Hann er því 

í vörslum söluaðila frá því að hann innheimtir hann frá kaupanda og þangað til hann 

skilar í ríkissjóð. Það að standa ekki skil á virðisaukaskatti er refsivert samkvæmt 1. 

mgr. 40. gr. vskl. og getur sekt numið allt að tífaldri þeirri skattfjárhæð sem undan er 

dregin. Þá geta jafnframt stórfelld brot gegn 40. gr. vskl. varðað við 1. mgr. 262. gr. 

almennra hegningarlaga nr. 19/19407 þar sem hámarksrefsiramminn er sex ár. 

Skatturinn er eins og fyrr segir neysluskattur. Það felur í sér að það er 

neytandinn, sá sem kaupir selda vöru eða þjónustu sem situr uppi með endanlega 

greiðslu skattsins. Því flokkast hann sem óbeinn skattur þar sem hann er innheimtur í 

vöru eða þjónustu andstætt beinum sköttum sem lagðir eru á þá einstaklinga eða 

lögaðila sem sitja uppi með greiðsluna.8 

 Virðisaukaskattur er innheimtur á öllum stigum viðskipta. Hann er innheimtur 

af fyrirtækjum jafnt í frumgreinum, úrvinnslugreinum sem og í þjónustugreinum. Öll 

innheimta þau skatt af heildarandvirði afhentrar vöru eða þjónustu. Þrátt fyrir að allir 

framangreindir aðilar innheimti virðisaukaskatt af vöru eða þjónustu er sama vara eða 

þjónusta ekki margsköttuð. Skatturinn leggst aðeins einu sinni á sama verðmætið óháð 

því hversu oft það gengur á milli viðskiptastiga.9 Hvert fyrirtæki skilar því aðeins skatti 

af þeim virðisauka sem verður til innan fyrirtækisins. Framkvæmist það þannig að hver 

skattaðili innheimtir virðisaukaskattinn af allri sölu sinni, svo kallaðan útskatt, en þegar 

viðkomandi stendur skil á skattinum í ríkissjóð er dregin frá sá skattur sem hann hefur 

greitt öðrum skattaðilum eða tollstjóra við kaup eða eigin innflutning á vörum og öðrum 

aðföngum. Sá skattur sem kemur til frádráttar nefnist innskattur.10  

                                                
5 Hér eftir vísað til ,,vskl.” 
6 Ríkisskattstjóri, Handbók um virðisaukaskatt 1998 (Ríkisskattstjóri 1998) 15. 
7 Hér eftir vísað til ,,hgl.” 
8 Ríkisskattstjóri, ,,Almennt um virðisaukaskatt” (Ríkisskattstjóri) 
https://www.rsk.is/einstaklingar/skattar-og-gjold/virdisaukaskattur/ skoðað 23. febrúar 2016. 
9 Ríkisskattstjóri, (n. 6) 15. 
10 Ríkisskattstjóri, ,,Leiðbeiningar um virðisaukaskatt” (Ríkisskattstjóri ágúst 2015) 14 
https://www.rsk.is/media/baeklingar/rsk_1119.is.pdf skoðað 23. febrúar 2016. 
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2.2. Virðisaukaskattur í sögulegu samhengi 

2.2.1 Upphaft skattheimtu á Íslandi 

Skattheimtu á Íslandi má rekja aftur til landnáms. Fyrstu tvær aldirnar eftir landnám var 

ekki að finna lög um greiðslu skatta en þá tíðkuðust svokallaðir persónuskattar. Það var 

ekki fyrr en árið 1096 sem Gissur Ísleifssyni með aðstoð höfðingja á borð við Sæmumd 

fróða Sigfússon, tókst að lögleiða skattgreiðslu á Alþingi sem kölluð var tíund.11 Voru 

Íslendingar þá fremstir meðal nágrannaþjóða sinna á hinum Norðurlöndunum til að 

leggja á téðan tíundarskatt. Má því finna umfjöllun um skatta í okkar elstu lögbókum. 

Í 40. gr. Grágásar er kveðið á um að menn skuli tíunda fé sitt og gefa til kirkjunnar. Í 

Jónsbók er ekki kveðið á um tíund heldur segir í 1. gr. að allir skyldu greiða skatt, 

einhleypir og giftir, búlausir og landeigendur svo framarlega sem þeir eigi tíu hundruð 

fyrir sjálfan sig skuldlaust. 

2.2.2 Virðisaukaskattur á alþjóðlegri grundu 

Í samanburði við upphaf almennrar skattheimtu á Íslandi er ljóst að virðisaukaskattur 

er nokkuð nýlegt fyrirbæri. Ekki bara á Íslandi heldur einnig í alþjóðlegu samhengi. 

Áður en virðisaukaskattur kom til sögunnar einskorðuðust óbeinir skattar við tilteknar 

vörur, svo sem áfengi og tóbak og svo sölu- og veltuskatta.12 Þýski kaupsýslumaðurinn 

Wilhelm Von Siemens er talin hafa útfært hugmyndina um virðisaukaskatt í kringum 

árið 1920. Það var svo Maurice Lauré, forstöðumaður franskra skattyfirvalda, sem tók 

hugmynd von Siemens til framkvæmdar og voru reglur um virðisaukaskatt innleiddar í 

Frakklandi árið 1954.13 Innleiðing virðisaukaskatts fór hægt á stað en í kringum 1960 

höfðu innan við tíu lönd innleitt reglur um virðisaukaskatt. Þegar Efnahagsbandalag 

Evrópu var stofnað árið 1957, síðar Evrópubandalagið, var stigið stórt skref í þá átt að 

móta og samræma skattkerfi í Evrópu enda varð fljótlega ljóst að mismunandi skattkerfi 

þjóðanna komu í veg fyrir markmið bandalagsins, að stuðla að fríverslun innan 

aðildarríkjanna. Það tók aðildarríkin 10 ár af viðræðum og rannsóknum á skattkerfum 

og var ákveðið árið 1967 að samræma neysluskattkerfi landanna með upptöku 

virðisaukaskatts þann 1. janúar 1970. Í framhaldinu tóku fleiri þjóðir upp 

virðisaukaskattskerfi, jafnvel þær sem voru utan bandalagsins. Danir árið 1967 og í 

                                                
11 Unnar Steinn Bjarndal, ,,Skattalöggjöf til forna” (2006) 3 Tíund 20, 16.  
12 Liam Ebrill o. fl., The Modern VAT (International Monetary Fund 2001) 4. 
13 Alain Charlet og Jeffrey Owens, ,,An International Perspective on VAT” (2010) 59 (12) Tax Notes 
International <https://www.oecd.org/ctp/consumption/46073502.pdf> skoðað 25. febrúar 2016. 
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kjölfarið Írar, Englendingar og fleiri ríki sem síðar gengu í Evrópubandalagið. 14 

Virðisaukaskattur var jafnframt tekin upp í Svíþjóð 1969 og Noregi árið 1970 en þau 

lönd stóðu þá utan bandalagsins. Árið 1989 voru hins vegar löndin orðin 48, aðallega 

staðsett í Vestur-Evrópu og Suður-Ameríku.15 Reglurnar voru þó oft mismunandi milli 

landa, sem stríddi gegn því sameiginlega markmiði sem stefnt var að um fríverslun.16 

2.2.3. Frá veltuskatti til virðisauka 

Hér á landi voru reglur um virðisaukaskatt, í núgildandi mynd, teknar upp með lögum 

nr. 50/1988 um virðisaukaskatt. Aðdragandinn hafði verið langur og umræða átt sér 

stað hérlendis í einn og hálfan áratug. Áður fyrr hafði verið innheimtur söluskattur í 

einhverri mynd hér á landi frá árinu 1945, að undanskildum árunum 1946-1947. Fyrst 

í formi svokallaðs veltuskatts sem settur var með lögum nr. 62/1945. Í framhaldinu tók 

við söluskattskerfi en innheimta söluskatts hófst árið 1960. Lög um virðisaukaskatt nr. 

50/1988 leystu svo af hólmi framangreint söluskattskerfi. 

Á haustþingi árið 1983 var lagt fram frumvarp til laga um virðisaukaskatt. Var 

það lagt fram til kynningar og með þeim tilgangi að vekja upp umræður um breytt 

fyrirkomulag neysluskattlagningar hér á landi. 17  Á næstu árum var frumvarpið 

endurskoðað en efnislegar breytingar voru litlar, efnisskipan frumvarpsins og orðalag 

sætti hins vegar töluverðum breytingum, mest að danskri fyrirmynd.18 Lögin voru 

samþykkt á Alþingi vorið 1988 og átti skattheimta á grundvelli laganna að koma til 

framkvæmda 1. júlí 1989 en með lögum nr. 110/1988 19var framkvæmd laganna frestað 

til 1. janúar 1990.20 Frá gildistöku laganna hafa þau sætt ýmsum breytingum og hafa all 

nokkrar reglugerðir verið settar með stoð í lögunum. 

Tekjuöflun ríkisins byggist að mestu leyti á óbeinum sköttum og þar af var 

söluskatturinn mikilvægasti tekjustofn ríkisins.21 En frá gildistöku söluskattsins höfðu 

aðstæður breyst verulega og viðskiptahættir tekið stakkaskiptum. Kerfið sætti ýmsum 

breytingum allt til þess að virðisaukaskatturinn var tekin upp. Reynt hafði verið að 

fækka undanþágum og gera söluskattskerfið að þjálla tæki til skatteftirlits en áður hafði 

                                                
14 Alþt. 1987-1988, A-deild, þskj. 781 – 431. mál, kafli 5, mgr. 5. 
15 Liam Ebrill (n. 12) 5. 
16 Alþt. 1987-1988, A-deild, þskj. 781 – 431. mál, kafli 5, mgr. 6. 
17 sama heimild, kafli 1, mgr. 3. – 5.   
18 sama heimild, kafli 1, mgr. 1. 
19 sama heimild, kafli 2.4, mgr. 2.  
20 Ríkisskattstjóri (n. 6) 16. 
21 Alþt. 1987-1988, A-deild, þskj. 781. – 431. mál., kafli 2., mgr. 1., 1. málsl.  
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verið. 22 Það var ekki nóg. Söluskattskerfið var orðið úrelt og stóðst ekki kröfur þess 

tíma. Var kerfið talið hamla gegn milliríkjaviðskiptun og heilbrigðri þróun atvinnu- og 

viðskiptalífs. Aukið frjálsræði var orðið í milliríkjaverslun og harðnandi samkeppni. 

Skatthlutfall fór hækkandi og þar af leiðandi var söluskatturinn ekki talin geta gegnt 

því hlutverki sem honum var ætlað í tekjuöflun ríkisins.23 Grundvallarbreytingar voru 

taldar þurfa að eiga sér stað svo vankantar kerfisins yrðu úr sögunni. Þær breytingar 

voru upptaka virðisaukaskatts.24 

Upptaka skattsins var talin mikilvæg forsenda heilbrigðrar þróunar atvinnu og 

viðskiptalífs hér á landi auk þess sem hann greiddi fyrir eðlilegum 

milliríkjaviðskiptum.25 Í slíkum viðskiptum er virðisaukaskatturinn hlutlaus er varðar 

inn- og útflutning, þ.e. skattur á innfluttar vörur var jafn hár og skattur á sambærilega 

innlenda framleiðslu. Vörur sem fluttar voru úr landi voru undanþegnar skattinum og 

því jafnfætis vörum annarra þjóða á erlendum mörkuðum hvað skattlagningu varðar.26 

Það sem virðisaukaskatturinn var helst talinn hafa fram yfir eldra söluskattskerfi var að 

hann mismunar ekki framleiðslugreinum eða framleiðsluaðferðum, hefur ekki áhrif á 

val neytenda á neysluvörum eða þjónustu en auk þess var hann talinn bæta 

samkeppnisstöðu íslenskra fyrirtækja gagnvart erlendum aðilum sem byggju við 

virðisaukaskatt, bæði á innlendum og erlendum mörkuðum.27 Virðisaukaskattskerfið 

var talið öruggari tekjustofn en söluskatturinn þar sem innheimta skattsins hefði í för 

með sér lægri fjárhæðir sem dreifðust á fleiri aðila. Kerfið felur í sér ákveðið 

sjálfseftirlit þar sem hagur fyrirtækja er sá að telja fram öll innkaup og fá innskattinn 

dreginn frá innheimtum útskatti.28 

2.3 Réttarreglur vegna inn- og útflutnings á þjónustu 

Í 1. gr. vskl. er að finna almennt ákvæði um skyldu til greiðslu virðisaukaskatts í 

ríkissjóð. Virðisaukaskattinn skal greiða af viðskiptum innanlands á öllum stigum sem 

og af innfluttum vörum og þjónustu eins og lögin kveða nánar á um. Sum viðskipti eru 

undanþegin skattskyldri veltu, til að mynda við sölu úr landi og þjónustu við 

millilandaför. Í IV. kafla virðisaukaskattslaga, 11 – 12. gr. eru ákvæði um það hvaða 

                                                
22 Alþt. 1987-1988, A-deild, þskj. 781. – 431. mál., kafli 2., mgr. 2,   
23 sama heimild, kafli 2.1., mgr. 1. 
24 sama heimild, kafli 2., mgr. 3. 
25 sama heimild, kafli 2.2., mgr. 1. 
26 sama heimild, kafli 2.2., mgr., 4. 
27 sama heimild, kafli 2.2., mgr. 6.  
28 Ríkisskattstjóri (n. 6) 22. 
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afhending vöru og skattskyldrar þjónustu telst til skattskyldrar veltu skráðs aðila og svo 

hvaða viðskipti eru undanþegin skattskyldri veltu. Hvað innflutta þjónustu varðar er að 

finna ítarlegri ákvæði í XI. kafla laganna, sbr. 34.-37. gr. vskl. Þar er meginreglan sú 

skv. 34. gr. að þegar vara er flutt til landsins skal innheimta virðisaukaskatt af tollverði 

skattskyldrar vöru. Aðkeypt þjónusta erlendis frá, sem fellur undir upptalningu 10. 

tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. og nýtt er hér á landi að hluta eða öllu leyti, er 

virðisaukaskattsskyld. Á það einnig við um erlenda aðila sem veita þjónustu hér á landi, 

hafi þeir ekki starfstöð né umboðsmann hér á landi, sbr. 1. mgr. 35. gr. vskl. Þegar 

þjónusta er flutt út gilda ákvæði 12. gr. og 12. gr. A. um útflutninginn. Það er matskennt 

hvort að útflutt þjónusta telst skattskyld velta eða ekki og getur verið vandkvæðum 

bundið að finna út úr því. 12. gr. og 12. gr. A eru ítarlegar leiðbeiningarreglur sem koma 

til skoðunar við mat á því í hvaða tilvikum útflutt þjónusta telst ekki til skattskyldrar 

veltu og er þar af leiðandi ekki virðisaukaskattsskyld. Er þá gjarnan talað um að 

núllskattur reiknist á undanþegna veltu.  

Reglur um virðisaukaskatt af þjónustu fyrir erlenda aðila og af aðkeyptri 

þjónustu erlendis frá eru nánar útfærðar í reglugerð nr. 194/1990, um virðisaukaskatt af 

þjónustu fyrir erlenda aðila og af aðkeyptri þjónustu erlendis frá. Reglugerðin er sett 

með stoð í 2. mgr. 12. gr. og 35. gr. vskl. Í fyrsta kafla er fjallað um sölu á þjónustu til 

erlendra aðila. Þar er skilgreint hvaða þjónusta sem seld er til aðila, sem hefur hvorki 

búsetu né starfstöð hér á landi, er undanþegin skattskyldri veltu, sbr. 2. gr. 

reglugerðarinnar. Til þess að þjónustusalan teljist undanþegin skattskyldri veltu þarf 

öðru skilyrði 1. gr. reglugerðarinnar að vera fullnægt. Annað hvort þarf þjónustan að 

vera nýtt að öllu leyti erlendis, sbr. 1. tl. 1. mgr. 1. gr. reglugerðarinnar eða, ef kaupandi 

þjónustunnar, gæti talið virðisaukaskatt vegna kaupa þjónustunnar til innskatts, sbr. 15. 

og 16. gr. laganna, ef starfsemi hans er þess eðlis að hún væri skráningarskyld hér á 

landi, þá telst þjónustusalan til undanþeginnar veltu.  

Í öðrum kafla reglugerðarinnar er fjallað um það þegar keypt er þjónusta 

erlendis frá en af henni ber að greiða virðisaukaskatt sé hún notuð hér á landi að 

einhvejru leyti – nema 2. gr. eigi við. Á þetta þó ekki við um þá aðila sem eru 

skráningarskyldir samkvæmt vskl. sbr. 5. gr., en þeir þurfa ekki að greiða 

virðisaukaskatt af kaupunum ef þeir hafa innskattsheimild, sbr. 3. og 4. mgr. 15. gr. og 

1. mgr. 16. gr. vskl. Í 7. gr. reglugerðarinnar er þó að finna undantekningu frá þessu 

hvað varðar þjónustu í tengslum við innflutning á vöru.  
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Þriðji kafli reglugerðarinnar snýr að því þegar erlendur aðili selur skattskylda 

þjónustu samkvæmt virðisaukaskattslögum á Íslandi. Í þeim tilvikum ber honum að 

tilkynna starfsemi sína til skattstjóra, innheimta virðisaukaskatt og standa skil á honum 

í samræmi við almennar reglur virðisaukaskattslaga, að því gefnu að 3. tölul. 4. gr. vskl. 

eigi ekki við um hann, að velta sé undir 1.000.000 kr á hverju 12 mánaða tímabili frá 

því starfsemi hefst.  

Segja má að framangreind reglugerð sé barn síns tíma enda var hún samþykkt í 

fjármálaráðuneytinu árið 1990 og hefur fjórum sinnum verið breytt í 26 ára gildistíð. Í 

nóvember 2011 birti fjármálaráðuneytið tilkynningu þess efnis að drög að nýrri 

reglugerð um virðisaukaskatt af sölu á þjónustu til erlendra aðila, kaupum á þjónustu 

erlendis frá, rafrænt afhentri þjónustu o.fl., yrðu birt á vefsíðu ráðuneytisins þann 15. 

desember 2011. 29  Í drögunum er að finna sérstakt ákvæði um gildissvið og 

orðskýringarkafla þar sem hugtökum tengdum rafrænt afhentri þjónustu eru gerð skil 

en hvort tveggja er ekki í gildandi reglugerð. Þá er sérstaklega tilgreint að rafrænt afhent 

þjónusta teljist undanþegin skattskyldri veltu að uppfylltum skilyrðum um nýtingarstað 

eða með vísan til starfsemi þjónustukaupa. Ákvæðið kveður á um að rafrænt afhent 

þjónusta teljist ávallt nýtt þar sem kaupandi þjónustunnar hefur búsetu eða starfsstöð. 

Þriðji kafli reglugerðarinnar helgast rafrænt afhentri þjónustu þar sem hún er skilgreind 

og tilgreint hvað falli einkum undir slíka þjónustu og hvað ekki. 30 Þess má geta að 

skilgreining hugtaksins ,,rafrænt afhent þjónusta” er ekki að öllu í samræmi við þá 

skilgreiningu sem er að finna í núgildandi lögum nr. 30/2002 um rafræna þjónustu og 

verður um það fjallað nánar í kafla 3.2.2.  

2.3.1. Almennt um nýtingarstað þjónustu   

Skattskyldusvið laga um virðisaukaskatt er víðtækt. Upphafsákvæði laganna kveður á 

um að greiða skuli virðisaukaskatt af viðskiptum innan lands á öllum stigum og af 

innflutningi vöru og þjónustu eins og lögin kveðna nánar á um, sbr. 1. gr. vskl. Í 

ákvæðinu felst sú meginregla að greiða skuli virðisaukaskatt af viðskiptum sem eiga 

sér stað innan íslenskrar lögsögu sem og af allri vöru og þjónustu aðkeyptri erlendis frá. 

                                                
29 Fjármálaráðuneyti, ,,Drög að nýrri reglugerð til kynningar” (Fjármálaráðuneyti 15. nóvember 2011) 
<https://www.fjarmalaraduneyti.is/frettir/nr/14798> skoðað 6. maí 2016. 
30 Fjármálaráðuneyti, ,,Drög að reglugerð um virðisaukaskatt af sölu á þjónustu til erlendra aðila, 
kaupum á þjónustu erlendis frá, rafrænt afhentri þjónustu o.fl.” (Fjármálaráðuneyti 11. desember 2015) 
<https://www.fjarmalaraduneyti.is/media/utgafa/Drog_ad_reglugerd_um_virdisaukaskatt.pdf> skoðað 
4. maí 2016.  
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Í ákvarðandi bréfi ríkisskattstjóra nr. 678/9531 var fjallað um sölu á afla utan íslenskrar 

lögsögu. Fram kom í rökstuðningi ríkisskattstjóra að það þyrfti að innheimta og skila 

virðisaukaskatti af viðskiptum innan íslenskrar lögsögu. Vísað var til 1. gr. laga nr. 

41/1979 um landhelgi, efnahagslögsögu og landgrunn en þar er kveðið á um 12 mílna 

landhelgi og teldust viðskiptin því ekki eiga sér stað innan lands. Með vísan til þessa 

taldi ríkisskattstjóri að fara skyldi með umrædda sölu eins og um væri að ræða afla sem 

siglt væri með til annarra landa, þ.e. eins og við útflutning vöru. Því teldist sala aflans 

til undanþeginnar veltu þó svo að kaupandinn væri íslenskur.  

 Í 1. mgr. 35. gr. vskl. er nánar útfærð virðisaukaskattsskylda á aðkeyptri 

þjónustu erlendis frá en af henni ber að greiða virðisaukaskatt sé hún notuð til að hluta 

eða öllu leyti hér á landi. Í 12. gr. vskl. er þó að finna sérstaka undanþágu frá 

framangreindri meginreglu hvað varðar útflutning. Samkvæmt 1. tölul. 1. mgr. 12. gr. 

vskl. telst vara sem flutt er úr landi, auk þjónustu og vinnu sem veitt er erlendis, ekki 

til skattskyldrar veltu. Því þarf ekki að innheimta og standa skil á greiðslu 

virðisaukaskatts af slíkum útflutningi. Í 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. er sérstaklega 

tilgreint að sé þjónusta flutt úr landi, til aðila sem hefur hvorki búsetu né starfstöð 

hérlendis og nýtir þjónustuna að öllu leyti erlendis, teljist hún ekki til skattskyldrar 

veltu.  

Eins og sjá má af framangreindum reglum er nýtingarstaður þjónustu 

lykilhugtak bæði í tengslum við 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. og sérstaklega hvað 35. gr. 

vskl. varðar. Ljóst er að samkvæmt 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. telst þjónusta seld til erlends 

aðila virðisaukaskattsskyld hér á landi ef hún er að einhverju leyti nýtt hér á landi. Að 

sama skapi kveður 1. mgr. 35. gr. vskl. á um að aðkeypt þjónusta erlendis frá sem nýtt 

er að öllu leyti erlendis sé ekki virðisaukaskattsskyld. Hugtakið er ekki síður mikilvægt 

í alþjóðlegri umræðu en um það verður fjallað bæði í tengslum við leiðbeiningarreglur 

OECD um virðisaukaskattlagningu á þjónustu og virðisaukaskattstilskipun 

Evrópusambandsins sem vikið verður að síðar í þessari ritgerð.  

 Innlendur aðili sem selur þjónustu úr landi þarf að hafa í huga þrjú atriði við 

mat á því hvort honum beri að rukka virðisaukaskatt á útselda þjónustu. Í fyrsta lagi 

þarf hann að skoða hvort um sé að ræða þjónustu sem fellur undir 10. tölul. 1. mgr. 12. 

gr. vskl. Falli þjónustan ekki þar undir, þarf að innheimta virðisaukaskatt og standa skil 

á. Sé hins vegar um slíka þjónustu að ræða þarf að skoða hvort hún sé veitt hér á landi 

                                                
31 Ákvarðandi bréf ríkisskattstjóra nr. 678/95, 24. apríl 1995. 
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eða erlendis. Ef hún er veitt erlendis telst hún til undanþeginnar veltu en ef hún er veitt 

hér á landi þarf að skoða hvar nýtingarstaður þjónustunnar er. Við mat á slíku geta 

komið upp lagalegar flækju, þ.e. hvenær þjónusta telst nýtt hér á landi og hvenær hún 

telst nýtt erlendis.  

Með vísan til úrskurða skattyfirvalda sem reifaðir verða í kafla 2.3.6. er ljóst að 

skattyfirvöld beita víðtækri túlkun við mat á því hvort að þjónusta falli undir 10. tölul. 

1. mgr. 12. gr. vskl. þegar hún er flutt úr landi. Túlkun á sömu grein, 10. tölul. 1. mgr. 

12.gr. vskl., þegar um er að ræða aðkeypta þjónustu erlendis frá samkvæmt 35. gr. vskl., 

er hins vegar mun þrengri. Því er ljóst að það skiptir því höfuðmáli þegar ákvarðað er 

hvort útflutt þjónusta samkvæmt 10. tl. 1. mgr. 12. gr. vskl. telst til undanþeginnar veltu 

eða ekki, að ákvarða hvar þjónustan telst nýtt enda hefur það verulega þýðingu fyrir þá 

aðila sem selja þjónustu sína úr landi og þá sem kaupa þjónustu erlendis frá. Teljist hún 

nýtt hér á landi að einhverju leyti ber að innheimta virðisaukaskatt og skila í ríkissjóð. 

Sé hún að öllu leyti nýtt erlendis og kaupandi þjónustunnar er ekki með búsetu né 

starfsstöð hér á landi telst hún hins vegar til undanþeginnar veltu. Túlkun skattyfirvalda 

á nýtingarstað þjónustu hefur tekið breytingum á undanförnum árum og er hið sama að 

segja um túlkun skattyfirvalda á tegund þjónustu sem vikið verður að síðar. Verður nú 

reifuð framkvæmd skattyfirvalda, þ.e. ákvarðandi bréf ríkisskattstjóra í tengslum við 

nýtingarstað þjónustu og svo úrskurðir yfirskattanefndar.  

2.3.1.1. Nýtingarstaður þjónustu samkvæmt 1. mgr. 12. gr. vskl.			
Í nokkrum eldri ákvarðandi bréfum ríkisskattstjóra var nýtingarstaður þjónustu í 

tengslum við útflutta þjónustu samkvæmt 1. mgr. 12. gr. vskl. túlkaður þannig að ef 

þjónusta er seld úr landi vegna viðskiptahagsmuna sem staðsettir eru á Íslandi þá taldist 

hún nýtt hér á landi að hluta til eða að öllu leyti. Var þetta staðfest m.a. í ákvarðandi 

bréfi nr. 86/9032 en þar tók ríkisskattstjóri nokkur dæmi um aðkeypta þjónustu erlendis 

frá sem telja mætti nýtta hér á landi að hluta til eða öllu leyti hér á landi. Tók hann sem 

dæmi innheimtumál gegn íslenskum skuldurum, málflutningsstörf fyrir íslenskum 

dómstólum, milligöngu um einkaleyfa-, mynstur- eða vörumerkjaskráningu, 

hagsmunagæslu erlendra erfingja í íslensku dánarbúi, álitsgerðir um íslenskar 

réttarreglur, til að mynda vegna viðskiptahagsmuna hér á landi og svo aðstoð vegna 

fyrirhugaðra kaupa eða stofnunar fyrirtækis hér á landi. Framangreind þjónusta væri 

alltaf talin varða viðskiptahagsmuni hér á landi og teldist því til skattskyldrar veltu. Af 

                                                
32 Ákvarðandi bréf ríkisskattstjóra nr. 86/90, 28. maí 1990. 



 11 

framangreindri túlkun má ráða að varði þjónustan viðskiptahagsmuni erlends aðila sem 

nýttir eru erlendis að öllu leyti telst það til undanþeginnar veltu samkvæmt. 10. tölul. 

1. mgr. 12. gr. vskl.  

Í ákvarðandi bréfi nr. 197/90 33  var fjallað um það hvort að starfsemi 

meðferðarstöðvar fyrir drykkjusjúklinga sem staðsett væri hér á landi teldist til 

undanþeginnar veltu samkvæmt 1. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. ef meðferðaraðilar væru 

að erlendu bergi brotnir. Taldi ríkisskattstjóri ljóst að þjónustan hafi ekki verið nýtt né 

veitt erlendis í skilningi framangreinds lagaákvæðis þótt viðkomandi komi erlendis frá 

og sæki meðferð og fari svo aftur úr landi. Vísaði ríkisskattstjóri jafnframt til 

meginreglu virðisaukaskattslaga um það að þjónusta teldist nýtt þar sem hún væri 

veitt.34 Samkvæmt ákvörðun ríkisskattstjóra er ljóst að ekki hefur þýðingu hvort að 

þjónustukaupinn er íslenskur eða erlendur með vísan til þess hvort þjónusta teljist nýtt 

hér á landi eða ekki.35 

Í ákvarðandi bréfi nr. 893/199836 var óskað eftir áliti ríkisskattstjóra á því hvort 

sala lögfræðiþjónustu til erlendra lánastofnana, vegna lánastarfsemi þeirra á Íslandi, 

væri virðisaukaskattsskyld. Taldi ríkisskattstjóri þjónustuna nýtta hér á landi þar sem 

þjónustan varðaði viðskiptahagsmuni hinna erlendu lánastofnana hér á landi og þar af 

leiðandi þyrfti að innheimta virðisaukaskatt af þeirri þjónustu. Þá vísaði ríkisskattstjóri 

til þess að hinn erlendi lánveitandi gæti ekki fengið endurgreiddan þann virðisaukaskatt 

sem hann myndi greiða af umræddri þjónustu þar sem lánastarfsemi væri ekki 

virðisaukaskattsskyld hér á landi samkvæmt 5. gr. vskl., sbr. 3. málsl. 10. tölul. 1. mgr. 

12. gr. vskl. Frá framangreindum ákvarðandi bréfum ríkisskattstjóra má gagnálykta svo 

að ef sú þjónusta sem flutt er úr landi varðar hagsmuni erlendis, telst hún ekki nýtt hér 

á landi og telst ekki til skattskyldrar veltu.  

Af framangreindri túlkun skattyfirvalda má ráða að ef útflutt þjónusta varðar 

viðskiptahagsmuni erlends aðila hér á landi teljast þeir nýttir hér á landi og teljast því 

skattskyldrar veltu samkvæmt 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. Frá því má gagnaálykta 

svo að útflutt þjónusta sem varðar viðskiptahagsmuni erlendis telst ekki nýtt hér á landi 

                                                
33 Ákvarðandi bréf ríkisskattstjóra nr. 187/90, 20. desember 1990. 
34 Sjá einnig ákvarðandi bréf nr. 754/1996, 10. október 1996, þar sem þjónusta íslensks fyrirtækis sem 
innheimti félagsgjald og var milligönguaðili um leigu orlofsíðbúðar á Spáni taldist veitt hér á landi og 
þar með nýtt hér á landi. 
35 Sjá einnig ákvarðandi bréf ríkisskattstjóra nr. 955/2000, 5. ágúst 2000. Svo lengi sem um er að ræða 
þjónustu sem er unnin erlendis og nýtt erlendis er hún undanþegin virðisaukaskatti, sbr. 1. ölul. 1. mgr. 
12. gr. vskl., óháð því hver kaupir þjónustuna. 
36 Ákvarðandi bréf ríkisskattstjóra nr. 893/1998, 30. nóvember 1998. 
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og telst því ekki til skattskyldrar veltu. Eins er ljóst að ekki skiptir máli við mat á því 

hvort að þjónusta teljist nýtt hér á landi þótt þjónustukaupi sé erlendur aðili. 

		
2.3.1.2. Nýtingarstaður þjónustu samkvæmt 1. mgr. 35. gr. vskl. 
Það liggur ljóst fyrir að í málum sem varða 35. gr. vskl. um aðkeypta þjónustu erlendis 

frá að meginmáli skiptir hvar sú þjónusta telst nýtt. Um leið og þjónustan er að 

einhverju marki nýtt hér á landi skal greiða virðisaukaskatt af andvirði hennar. 

Ákvörðun á nýtingarstað slíkrar þjónustu skiptir skattaðila því miklu máli.  

Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 591/2012 laut deiluefnið m.a. að nýtingar- og 

skattlagningarstað á aðkeyptri þjónustu samkvæmt 1. mgr. 35. gr. vskl.37 Kærandi taldi 

þjónustuna eingöngu varða viðskiptahagsmuni félagsins erlendis og teldist því ekki 

hafa verið til nota hér á landi.38 Í úrskurði yfirskattanefndar kom fram að fyrirkomulag 

á viðskiptum kæranda við dótturfélög erlendis hefðu falið í sér kaup á sérfræðiþjónustu 

í skilningi virðisaukaskattslaga. Gerður er greinarmunur á ráðgjöf, upplýsingaöflun og 

hugmyndavinnu um verkefni sem ekki hafa verið teknar ákvarðanir um (s.s. ef 

þjónustan varðaði fjárfestingartækifæri) og svo þjónustu í tengslum við fyrirliggjandi 

eignir eða hagsmuni (s.s. viðhald eigna). Hvað fyrrnefnda atriðið varðar taldi 

yfirskattanefnd þá þjónustu nýtta að einhverju leyti hér á landi ef um væri að ræða 

undirbúning eða þátt í ákvarðanatöku þess sem þjónustunnar nýtur um þau atriði sem 

þjónustan beinist að. Í úrskurðinum sagði um þetta atriði: 

Eðli máls samkvæmt verður öflun ráðgjafar að teljast vera undirbúningur 
eða þáttur í ákvarðanatöku þess aðila, sem ráðgjafar nýtur, um þau atriði 
sem ráðgjöfin beinist að. Hvað sem líður landfræðilegri staðsetningu 
fjárfestingartækifæra, sem ráðgjafarþjónusta B Ltd. laut að, verður ekki 
fram hjá því litið að ákvarðanataka um þátttöku í einstökum verkefnum, 
þar á meðal um kaup eða sölu á eignarhlutum í erlendum félögum, var í 
höndum kæranda sem hafði aðsetur og starfsstöð hér á landi. Eins og 
þjónustu B Ltd. hefur verið lýst verður ekki annað séð en að hún hafi í 
öllum tilvikum staðið í beinum tengslum við ákvarðanatöku kæranda um 
viðskipti. Að þessu athuguðu verður talið að þjónustan hafi a.m.k. verið 
notuð að hluta hér á landi í skilningi 1. mgr. 35. gr. laga nr. 50/1988 og 
þykja engin rök standa til þess að í þeim efnum verði gerður greinarmunur 
á því hvort af viðskiptum erlendis hefur orðið eða ekki. 

Hvað síðarnefnda atriðið sagði yfirskattanefnd í úrskurðinum: 

Með vísan til umfjöllunar í kafla VII-5 að framan verður byggt á því að 
þjónusta, sem kærandi keypti af D ApS á umræddum árum, hafi falið í sér 

                                                
37 Úrskurður yfirskattanefndar nr. 591/2012, 11. desember 2012. 
38 Sjá einnig úrskurð yfirskattanefndar nr. 283/2013, 18. september 2013 
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ýmsa umsýslu í tengslum við fyrirliggjandi fjárfestingu kæranda í 
Danmörku, þ.e. eignarhluta í tilgreindum hlutafélögum, en ekki beinst að 
ráðgjöf um fjárfestingartækifæri. Lýsing kæranda á greindri þjónustu D 
ApS verður að teljast mjög á almennum nótum og hefur m.a. ekki komið 
skýrt fram hvort félagið hafði ákvörðunarrétt um málefni sem þjónusta 
þess taldist lúta að. Telja verður þó að það felist í skýringum kæranda að 
svo hafi verið, enda er því haldið fram að ekki hafi verið um 
ráðgjafarþjónustu að ræða, en rannsókn skattrannsóknarstjóra ríkisins 
þykir ekki taka af skarið um þetta, svo sem henni var farið. Almennt verður 
að telja að þjónusta af því tagi sem kærandi tiltekur í tilviki D ApS standi 
nær því að teljast hafa verið notuð eingöngu þar sem staðsetja má eignir 
eða aðra hagsmuni sem í hlut eiga, heldur en þegar um er að ræða 
hugmyndavinnu eða ráðgjöf um verkefni sem ekki hafa verið teknar 
ákvarðanir um. Að því athuguðu og miðað við það sem fyrir liggur um 
starfsemi D ApS samkvæmt framansögðu þykir því ekki tækt að slá neinu 
föstu um notkun kæranda á þjónustu félagsins hér á landi.  

Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 128/2015 hafði kærandi greitt fyrir lögfræðiþjónustu 

rússneskra lögmanna vegna eignarhald dótturfélags kæranda á rússnesku 

útgerðarfélagi. Eftir hlutafjárkaupin risu deilur um eignarhalds dótturfélagsins með 

fjögurra ára málarekstri fyrir rússneskum dómstólum en 30 dómsmál voru rekin 

samtímis á ólíkum dómsstigum. Ríkisskattstjóri taldi þjónustuna nýtta hér á landi þar 

sem ákvarðanataka um hina keyptu þjónusta hefði verið hér á landi. Yfirskattanefnd 

taldi að hin aðkeypta þjónusta hefði varðað fyrirliggjandi fjárfestingu kæranda erlendis 

og því væru allar líkur á því að hún hefði aðeins verið nýtt erlendis. Óumdeilt var í 

málinu að lögfræðiþjónustan hefði ekki falið í sér undirbúning þess að kærandi haslaði 

sér völl í rússnesku viðskiptalífi með stofnun dótturfélags og viðskiptum á þess vegum. 

Var því ríkisskattstjóri ekki talinn hafa sýnt fram á að þjónustan hafi verið nýtt hér á 

landi að einhverju leyti og voru kærðar breytingar ríkisskattstjóra felldar niður. Sömu 

túlkun er einnig að finna í úrskurði yfirskattanefndar nr. 159/2015 en þar var kærandi 

verðbréfafyrirtæki sem hafði keypt sérfræðiráðgjöf á sviði markaðs- og kynningarmála 

af erlendum aðilum. Var fallist á það með ríkisskattstjóra að ráðgjafarþjónusta um 

fjárfestingar og fjárfestingartækifæri erlendis, sem hérlendir aðilar öfluðu sér erlendis 

frá, væri talin notuð hér á landi að minnsta kosti að hluta til við töku ákvarðana 

kaupanda um þátttöku í einstaka verkefnum. Í nýlegum úrskurði yfirskattanefndar nr. 

19/201639 var framangreind túlkun enn á ný staðfest. Kærandi keypti lögfræði- og 

endurskoðunarþjónustu frá Shanghai og Hong Kong sem fólst í vinnu 

áreiðanleikakönnunar á félagi í Kína sem viðkomandi hugðist fjárfesta í. 

                                                
39 Úrskurður yfirskattanefndar nr. 9/2016, 17. febrúar 2016. 
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Yfirskattanefnd staðfesti áður framkomin sjónarmið um að ráðgjafarþjónusta um 

fjárfestingar og fjárfestingartækifæri yrði að teljast notuð hér á landi a.m.k. að hluta 

enda var áreiðanleikakönnunin talin vera undirbúningur eða þáttur í ákvarðanatöku 

hvað varðaði fjárfestinguna.  

 Af framangreindri framkvæmd skattyfirvalda er ljóst að við mat á nýtingarstað 

þjónustu er greint á milli þess annars vegar þegar um er að ræða þjónustu tengda 

fjárfestingartækifærum, svo sem ráðgjöf, upplýsingaöflun eða hugmyndavinnu, í 

tengslum við verkefni sem ekki hafa verið teknar ákvarðanir um og svo hins vegar 

varðandi fyrirliggjandi eignir og viðhald tengt þeim. Í fyrrnefnda tilvikinu er það mat 

yfirskattanefndar að undirbúningur eða þáttur í ákvarðanatöku um hugsanlega 

fjárfestingu teljist alltaf nýtt að einhverju leyti hér á landi óháð því hvort að fjárfestingin 

gengur eftir eða ekki. Landfræðileg staðsetning verkefnanna eða ráðgjafans koma ekki 

sérstaklega til skoðunar heldur aðeins hvort að þjónustukaupi hafi haft hér á landi 

aðsetur eða starfsstöð og ákvörðunin verið tekin hér. Í slíkum tilvikum beri kaupanda 

að skila virðisaukaskatti. Sé hin aðkeypta þjónusta hins vegar í tengslum við 

fyrirliggjandi eignir eða hagsmuni fyrirtækisins erlendis sem eingöngu eru nýttir þar 

sem staðsetja má eignir eða hagsmuni, teljist hún ekki til skattskyldrar veltu. Túlkun 

skattyfirvalda í þeim nýlegu úrskurðum sem reifaðir voru hér að framan eru ekki í 

samræmi við þá túlkun sem áður hafði verið beitt og er með þessu horfið nokkuð frá 

fyrri framkvæmd. Eins og kveðið verður nánar um í kafla 2.3.4 skal skattamálum skipað 

með lögum og skal stjórnvöldum ekki falið vald til skattlagningar. Því má velta fyrir 

sér hvort að framangreind breyting á túlkun skattyfirvalda kunni að fara gegn 

framangreindu. Í kafla 2.3.6. verður fjallað ítarlega um úrskurði yfirskattanefndar nr. 

591/2012 og 283/2013. Meðal rökstuðnings skattaðila í þeim málum var að þeir hefðu 

hagað skattgreiðslum sínum í samræmi við þá framkvæmd sem hafði verið við lýði í 

langan tíma. Velta má því upp hvort slíkt kunni að fara í bága við ákvæði 2. mgr. 77. 

gr. stjskr. um bann við afturvirkni skattalaga.  

2.3.2. Skattskyldir aðilar 

Í öðrum kafla (II) vskl. er upptalning á þeim aðilum sem ber skylda til þess að innheimta 

virðisaukaskatt og standa skil á honum í ríkissjóð. Að meginstefnu til má segja að 

skyldan hvíli á öllum þeim sem í atvinnuskyni eða með sjálfstæðri starfsemi sinni selja 

eða afhenda vörur eða verðmæti ellegar inna af hendi skattskylda vinnu og þjónustu, 

sbr. 1. tölul. 1. mgr. 3. gr. vskl. og gildir þá einu hvort um sé að ræða einstaklinga eða 
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lögaðila.40 Skyldan hvílir því meðal annars á samvinnufélögum og öðrum félögum og, 

í vissum tilvikum, hinu opinbera. Í 4. gr. vskl. er kveðið á um þá aðila sem eru 

undanþegnir skattskyldu en t.a.m. má nefna að ef skattskyld velta þess sem selur vöru 

eða þjónustu er undir 1.000.000 kr. á hverju 12 mánaða tímabili þá er viðkomandi 

undanþeginn innheimtu virðisaukaskatts. Í 11. gr. vskl. er nánar útfært hvað telst til 

skattskyldrar veltu í því samhengi og útlistar 12. gr. og 12. gr. A vskl. hvað telst ekki 

til skattskyldrar veltu.  

2.3.3. Skattskyld velta skv. 11. gr. vskl. 

Með skattskyldri veltu er átt við þá veltu sem skráður aðili skal reikna og innheimta 

virðisaukaskatt af. Virðisaukaskatt ber að reikna af allri veltu skráðs aðila en í 5. gr. 

vskl. er nánar kveðið á um skráningarskyldu skattskyldra aðila á virðisaukaskattsskrá.41 

Til skattskyldrar veltu á hverju uppgjörstímabili telst heildarskattverð allra vara og 

skattskyldrar þjónustu sem afhent hefur verið á tímabilinu, sbr. 13. gr. og 24. gr. vskl. 

Í 7. gr. er svo fjallað um skattverð en það miðast við endurgjaldið (þ.e. verðið á vörunni 

eða þjónustunni) án virðisaukaskatts. Inn í skattverðið telst allur kostnaður sem er 

innifalinn í verði hins selda eða seljandi krefur kaupanda sérstaklega um. Er þá átt við 

meðal annars umbúðar- og sendingarkostnað, sölulaun, skilyrta afslætti, þjónustugjöld 

og verðbætur sem til falla fram að afhendingu, sbr. 1-7 tölul. 2. mgr. 7. gr. vskl. 42  

 Meginreglan er sú að sérhver sala eða afhending vöru og verðmæta gegn 

greiðslu, svo og seld vinna og þjónusta telst til skattskyldrar veltu, nema sérstakar 

undanþágur 12. gr. og 12. gr. A. vskl. eigi við.43 Sama gildir um skattskylda þjónustu 

sem fyrirtæki selur eða framleiðir og eigandi þess tekur út til eigin nota eða til þess 

konar notkunar sem heimilar ekki frádrátt virðisaukaskatts frá innkaupunum. Það að 

greiða þurfi virðisaukaskatt af úttekt til eigin nota er að danskri fyrirmynd og hefur 

verið nefnt ,,afsmitunarreglan”. Almennt hefur skráður aðili ekki rétt til að telja til 

innskatts virðisaukaskatt af kaupum vöru og þjónustu til eigin nota.44 Gildir reglan um 

vörur eða þjónustu sem skráður aðili framleiðir eða selur. Ef til að mynda 

byggingarfyrirtæki vinnur við byggingu íbúðarhúss sem eigandi fyrirtækisins tekur til 

eigin nota eða leigir út, þá er vinnan virðisaukaskattsskyld. Gildir það jafnt um úttektir 

                                                
40 Alþt. 1987-1988, A-deild, þskj. 781 – 431. mál, um 3. gr., mgr. 2. 
41 Ríkisskattstjóri (n.6) 17. 
42 sama heimild. 
43 Ríkisskattstjóri (n.6) 87. 
44 Ríkisskattstjóri (n.6) 89. 
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verslunareiganda á vörum úr verslun sinni til gjafa o.fl.45 Tengist reglan innskattsreglu 

16. gr. vskl. en stundum getur verið erfitt að gera sér grein fyrir því hvort vara verði 

notuð við reksturinn, t.d. hvort hún verði endurseld eða tekin til eigin nota. Sú skylda 

er því lögð á skráðan aðila að reikna útskatt þegar vörurnar eru á síðara stigi teknar til 

notkunar sem leyfir almennt ekki innskattsfrádrátt, sbr. 5. mgr. 16. gr. vskl.46 Þá telst 

andvirði skattskyldrar vöru og þjónustu sem fyrirtæki notar í öðrum tilgangi en varðar 

sölu þess á skattskyldum vörum og þjónustu eða í tilgangi sem varðar atriði 3. mgr. 16. 

gr. vskl. til skattskyldrar veltu. Jafnframt telst sala eða afhending á vöru sem seld er í 

umsýslu- eða umboðssölu til skattskyldrar veltu sem og sala eða afhending á vélum, 

tækjum og öðrum rekstrarfjármunum. Hvað hið síðarnefnda varðar gildir það einnig 

þegar fyrirtæki tilkynna sig út af skrá, sbr. 1. mgr. 5. gr. vskl. Í 3. mgr. 11. gr. er staðfest 

sú meginregla að virðisaukaskattsskylda taki til allrar vöru, þ.e. bæði nýrrar og notaðar. 

Þykir það eðlileg regla þar sem skráðir aðilar fá virðisaukaskatt af öflun rekstarfjármuna 

endurgreiddan sem innskatt en ekki er gerður greinarmunur á því hvort að seljandi hafi 

fengið virðisaukaskatt endurgreiddan sem innskatt við kaup munarins eða ekki.47 Að 

endingu telst þjónusta ferðaskrifstofa til skattskyldrar veltu að því gefnu að hún varði 

sölu á vöru eða þjónustu sem nýtt er á Íslandi, sbr. 4. mgr. 11. gr. vskl. 

2.3.4. Útflutningur á þjónustu - 12. gr. vskl.  

Eins og fram kom í kafla 2.3.2. er meginreglan sú að öll velta er skattskyld skv. 11. gr. 

vskl. Frá þeirri almennu reglu er að finna veigamiklar undantekningar í 12. gr. vskl. en 

samkvæmt henni telst margvísleg afhending vöru og skattskyldrar þjónustu, sem flutt 

er úr landi, ekki til skattskyldrar veltu.  

Í 12. gr. felst heimild til að afhenda vöru og þjónustu án þess að reikna og 

innheimta útskatt. Er það aðeins heimilt í þeim tilvikum sem varan eða þjónustan fellur 

undir 12. gr. vskl. Þrátt fyrir að ákveðin sala á vöru og þjónustu teljist til undanþeginar 

veltu heldur innskattsrétturinn sér vegna þeirra aðfanga sem varða afhendinguna.48 

Áhrif 12. gr. eru helst þau að ekki á sér stað nein uppsöfnun skatts vegna viðskiptanna 

í ljósi framangreindrar innskattsheimildar.49 Áhrif af þeim undanþáguheimildum sem 

finna má í 3. mgr. 2. gr. vskl., sem undanþiggur sérstaklega ákveðna vinnu og þjónustu 

                                                
45 sama heimild. 
46 sama heimild. 
47 Ríkisskattstjóri (n.6) 88. 
48 sama heimild, 99. 
49 Alþt. 1987-1988, A-deild, þskj. 781 – 431. mál, um 12. gr., mgr. 1., 3. málsl. 
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virðisaukaskatti og svo 4. gr. vskl,., sem undanþiggur ákveðna aðila skattskyldu, eru 

ekki jafn víðtæk og af undanþágureglum 12. gr. þegar um er að ræða skráningarskyldan 

aðila samkvæmt 5. gr. vskl.50 Það sem skilur þessar undanþáguheimildir meðal annars 

að er það að aðilar með undanþegna veltu 12. gr. hafa að jafnaði heimild til frádráttar á 

innskatti, andstætt þeim aðilum sem eru í undanþeginni starfsemi samkvæmt 3. mgr. 2. 

gr. vskl.51  

 Samsvarandi ákvæði 12. gr. er að finna í virðisaukaskattslöggjöf 

nágrannaþjóða. Flestar undanþágurnar eru nauðsynlegar vegna skattatæknilegra 

ástæðna eða til að tryggja samkeppnisstöðu íslenskra aðila gagnvart erlendum aðilum 

en eldra söluskattskerfi var talið veikja samkeppnisstöðu Íslands við útflutning vöru og 

þjónustu. Var breytingin talin mikilvæg með vísan til lækkandi aðflutningsgjalda og 

harðnandi samkeppni í viðskiptum milli landa.52  

 Skipta má undanþeginni veltu upp í nokkra flokka samkvæmt 12. gr. vskl. Í 

fyrsta lagi þá er í 1-5. og 9-11. tölul 1. mgr. 12. gr. um að ræða sölu á vöru og þjónustu 

úr landi sem veitt er við aðstæður sem jafna má til útflutnings. Þar er sérstaklega kveðið 

á um rafrænt afhenta þjónustu, sbr. d. lið 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. Telst rafrænt afhent 

þjónusta sem undanþegin velta að því gefnu að hún sé nýtt þar sem kaupandi 

þjónustunnar hefur búsetu eða starfsstöð. Ítarlega umfjöllun um rafrænt afhenta 

þjónustu er að finna í kafla 6. Í öðru lagi hefur 6-7. tölul. 1. mgr. 12. gr. að geyma 

undanþágur er varða sölu, útleigu og viðgerðarvinnu á skipum og loftförum. Í þriðja 

lagi undanþiggur 8. tölul. 1. mgr. 12. gr. tilteknar greiðslur úr ríkissjóði frá skattskyldri 

veltu. Í fjórða lagi er í 3. mgr. 12. gr. kveðið á um að sala á vörum sem keyptar hafa 

verið eða notaðar í þeim tilgangi eingöngu sem um ræðir í 3. mgr. 16. gr. vskl., þ.e. sem 

veitir ekki innskattsfrádrátt, sé undanþegin velta, sbr. einnig 11. gr. reglugerðar nr. 

192/1993 um innskatt. Í fimmta og síðasta lagi má ekki telja til skattskyldrar veltu 

eignayfirfærslu vörubirgða, véla og annarra rekstarfjármuna þegar yfirfærslan á sér stað 

í sambandi við eigendaskipti á fyrirtæki eða hluta þess og hinn nýi eigandi er skráður 

eða skráningarskyldur, sbr. 4. mgr. 12. gr. vskl.  

Undanþáguregla 12. gr. vskl. hefur verið til staðar í lögunum frá upphafi. Hún 

hefur tekið umtalsverðum breytingum á þeim 27 árum sem hún hefur verið í gildi, þá 

sér í lagi 1. og 2. mgr. 12. gr. vskl. Ýmsar breytingar síðustu ára lúta að því að uppfæra 

                                                
50 Ríkisskattstjóri (n.6) 99. 
51 Alþt. 1987-1988, A-deild, þskj. 781 – 431. mál, um 12. gr., mgr. 1., 3. málsl 
52 sama heimild, kafli 2.2., mgr. 4., 4-5 málsl. 
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þá þjónustu sem fellur undir ákvæðið í samræmi við þróun og breytingar í þjóðfélaginu, 

sbr. breytingarlög nr. 119/198953, 111/199254, 122/1993.55 Með lögum nr. 55/1997 var 

bætt nýjum málslið við 1. tölul. 12. gr. vskl. um fjarskiptaþjónustu. Ákvæðið tilgreindi 

nú sérstaklega að fjarskiptaþjónusta teldist ekki vera veitt erlendis ef kaupandi hafði 

annað hvort starfsstöð eða búsetu hér á landi enda ætti ekki að skipta máli með tilliti til 

virðisaukaskatts hvar innlendur aðili fengi slíka fjarskiptaþjónustu.56 Með ákvæðinu 

var komið í veg fyrir að innlendir aðilar sem væru erlendis og notuðu þar farsíma sem 

var í viðskiptum við íslenskt fjarskiptafyrirtæki væru undanþegnir virðisaukaskatti.57 

Þá státaði upphaflegt ákvæði laganna af víðtækri heimild handa ráðherra til þess að 

útfæra í reglugerð skattlagningu á þjónustu sem innt var af hendi hér á landi fyrir aðila 

heimilisfasta erlendis. Ákvæðið var eftirfarandi: 

Fjármálaráðherra getur í reglugerð sett nánari skilyrði fyrir undanþágum 
skv. 1. mgr. Einnig getur hann ákveðið að þjónusta, sem innt er af hendi 
hér á landi fyrir aðila heimilisfasta erlendis, sé undanþegin með sama 
hætti. Þá getur fjármálaráðherra kveðið svo á að endurgreiða megi 
virðisaukaskatt af vörum sem erlendir ferðamenn kaupa hérlendis og hafa 
með sér er þeir hverfa úr landi, enda séu uppfyllt þau skilyrði sem hann 
telur nauðsynleg.58 

Í kjölfar þeirra breytinga sem urðu á Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/194459 

með stjórnskipunarlögum nr. 97/1995 tók ákvæðið breytingum, sbr. 1. mgr. 77. gr. og 

40. gr. stjskr.60 Með breytingunni var tekið af skarið með ákveðnari hætti en þá var í 

40. gr. stjskr. um það að stjórnvöldum yrði ekki framselt vald til skattlagningar í 

stjórnvaldsfyrirmælum, þ.e. með reglugerðum.61 Talin var þörf fyrir að afmarka skýrar 

skattskylduna í samræmi við 1. mgr. 77. gr. stjskr. um að skattamálum skyldi skipað 

með lögum, enda sérstaklega kveðið á um það í 2. gr. stjskr. að löggjafarvald sé í 

höndum forseta Íslands og Alþingis. Því var seinni málsliður 2. mgr. 12. gr. felldur á 

brott með lögum nr. 55/1997 enda kynni ákvörðunarvald ráðherra í 2. mgr. 12. gr. að 

fara í bága við nýmæli stjórnarskrárinnar.62 Þess í stað var lögfest í 12. gr. vskl. hvaða 

                                                
53 Alþt. 1989-1990, A-deild, þskj. 480 – 208. mál. 
54 Alþt. 1992-1993, A-deild, þskj. 563 – 286. mál.  
55 Alþt. 1993-1994, A-deild, þskj. 485 – 251. mál.  
56 Alþt. 1996-1997, A-deild, þskj. 746 – 437. mál, um 4. gr., mgr. 2, 4. málsl. 
57 sama heimild, um 4. gr., mgr. 2, 2.-3. málsl. 
58 Alþt. 1987-1988, A-deild, þskj. 781 – 431. mál, 2. mgr., 12. gr.  
59 Hér eftir ,,stjskr.” 
60 Gunnar G. Schram, Stjórnskipunarréttur (Háskólaútgáfan 1999) 618. 
61 sama heimild, 619. 
62 Alþt. 1996-1997, A-deild, þskj. 746 – 437. mál, um 4. gr., mgr. 3, 1. málsl. 
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þjónusta væri undanþegin við sölu til erlendra aðila sem hefðu hér hvorki búsetu né 

starfsstöð og nýttu þjónustuna að öllu leyti erlendis.63 Efnisbreytingin var sú að felld 

var á brott heimild til undanþágu í þeim tilvikum sem erlendur rekstraraðili gæti talið 

greiddan virðisaukaskatts til innskatts, ef starfsemi hans væri þess eðlis að hún væri 

skráningarskyld hér á landi samkvæmt 5. gr. vskl.64 Í staðinn var lögfestur sá kostur 

fyrir erlenda rekstraraðila, sem kaupa viðkomandi þjónustu hér á landi til þess að fá 

virðisaukaskatt af þjónustunni endurgreiddan samkvæmt reglugerð nr. 288/1995, um 

endurgreiðslu virðisaukaskatts til erlendra fyrirtækja,65 en um slíka endurgreiðslu þarf 

að sækja sérstaklega samkvæmt 3. gr. reglugerðarinnar. Þá var endurgreiðslureglum til 

erlendra aðila af þjónustu sem taldist nýtt hér á landi breytt og þeim tryggð 

endurgreiðsla að því gefnu að um væri að ræða virðisaukaskatt af aðföngum sem 

heimilt er að telja til innskatts samkvæmt 15. og 16. gr. vskl., sbr. 3. tölul. 1. mgr. 2. gr. 

reglugerðar nr. 288/1995. 66 Í eldri lögum hafði sú endurgreiðsla verið bundin því 

skilyrði að um væri að ræða kaup, aðvinnslu, geymslu eða flutning á vörum sem ætti 

að flytja úr landi.67 Með því að fella alla þjónustu undir ákvæði var framkvæmdin 

einfölduð þannig að ekki þurfti að túlka hvort viðkomandi þjónusta félli undir ákvæðið 

heldur aðeins hvar hún væri nýtt.68  

Fyrrnefndar breytingar mættu nokkrri gagnrýni þar sem þær hefðu í för með sér 

þá fyrirhöfn fyrir hinn erlenda kaupanda að þurfa að sækja sérstaklega um 

endurgreiðslu í stað þess að þjónustan væri afhent án virðisaukaskatts. Eins var talið að 

ekki væri alltaf skýrt hvenær þjónusta væri nýtt erlendis en eins og fyrr sagði var sú 

túlkun útgangspunkturinn við mat á því hvenær þjónusta teldist undanþegin velta.69 

Með lögum nr. 115/1997 var því lagt til að fyrirkomulag skattmeðferðar á þjónustu við 

erlenda aðila, sem ekki höfðu starfsstöð hér á landi yrði að meginstefnu til fært til fyrra 

horfs en það væri í samræmi við reglur annars staðar í Evrópu.70 Lagt var til að 

meginreglur reglugerðar þeirrar sem felld var úr gildi nokkrum mánuðum áður, þann 1. 

júlí, nr. 194/1990, um virðisaukaskatt af þjónustu fyrir erlenda aðila og af aðkeyptri 

þjónustu, yrðu lögfestar.71 Ákvæði 1., 2., og 3. gr. reglugerðarinnar var fellt undir 10.-

                                                
63 sama heimild, um 4. gr., mgr. 3, 1.-2. málsl 
64 sama heimild, um 4. gr., mgr. 3, 2.  málsl.  
65 Hér eftir vísað í reglugerð 288/1995. 
66 Alþt. 1996-1997, A-deild, þskj. 746 – 437. mál, um 4. gr., mgr. 4. málsl. 
67 sama heimild, um 4. gr. mgr. 4., 1. málsl. 
68 Alþt. 1997-1998, A-deild, þskj. 98 – 98. mál, almennar athugasemdir, mgr. 1, málsl. 8. 
69 sama heimild, almennar athugasemdir, mgr. 2, 1.-3. málsl. 
70 sama heimild, almennar athugasemdir, mgr. 2, 5. málsl.  
71 sama heimild, um 1. gr., mgr. 1., 1. málsl. 
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11. tölul. 12. gr. laganna en í einstaka atriðum var þó vikið frá orðalagi eða efni 

reglugerðarinnar.72 Sameiginlegt einkenni þeirra þjónustugreina sem felldar eru undir 

10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. eru þess efnis að þjónustuna er unnt að flytja á milli landa, 

hana er auðveldlega hægt að veita án þess að stofna starfsstöð í móttökuríkinu.73 

Lögfesting reglnanna fæli í sér að eftirlit yrði ekki jafn reglubundið og samkvæmt 

nýafstaðinni breytingu og væri frumkvæðið í höndum skattstjóra að kanna framkvæmd 

reglnanna. Til einföldunar var lagt til að kveðið yrði skýrar á um það hvenær þjónusta 

teldist vera nýtt hér á landi. Með lögum nr. 115/1997 bættist meðal annars við ákvæði 

c. liðar. 10. tölul. 12. gr. um undanþágu frá virðisaukaskatti varðandi ýmsa 

sérfræðiþjónustu auk nýmæla d. liðar 10. tölul. 12. gr. um að tölvuþjónustu, aðra 

gagnavinnslu og upplýsingamiðlun.74 Árið 2010 áttu sér stað umfangsmiklar breytingar 

tengdar rafrænni þjónustusölu í tengslum við 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. og verður 

nánar greint frá þeim í kafla 6.4.  

2.3.5. Aðkeypt þjónusta erlendis frá – 35. gr. vskl.  

Í 35. gr. vskl. er kveðið á um þá skyldu aðila sem kaupir þjónustu sem er talin upp í 10. 

tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl., og þjónustuna eigi að nota hér á landi að hluta eða öllu leyti 

að þá sé hún virðisaukaskattsskyld, sbr. 1. tl. 4. gr. reglugerðar nr. 194/1990. Eins er 

þjónusta sem keypt er af erlendum aðila en veitt á Íslandi virðisaukaskattsskyld en 

aðeins ef viðkomandi erlendur aðili er ekki með starfsstöð eða umboðsmann hér á landi. 

Hins vegar, þegar rafrænt afhent þjónusta er seld erlendis frá og viðkomandi söluaðili 

er með heimilisfesti eða fasta starfsstöð erlendis ber honum að innheimta 

virðisaukaskatt af þeirri þjónustu og standa skil á honum hérlendis. Þessi skylda er 

aðeins lögð á seljanda þjónustunnar í þeim tilvikum að innlendi þjónustukaupinn sé 

ekki skráður á virðisaukaskattsskrá samkvæmt 5. gr. vskl. Þegar rafrænt afhent þjónusta 

er keypt erlendis frá telst hún ávallt nýtt þar sem kaupandi þjónustunnar hefur búsetu 

eða starfsstöð. Erlendur seljandi ber þá skyldu til þess að tilkynna starfsemi sína rafrænt 

til ríkisskattstjóra nema þegar rafrænt seld þjónusta er undir 1.000.000 kr. á hverju 12 

mánaða tímabili en þá er hún undanþegin skattskyldu.  

 Upphaflegt ákvæði 35. gr. vskl. hefur sætt nokkrum breytingum í gegnum 

tíðina. Áður fólst í því heimild fyrir fjármálaráðherra til að kveða á um í reglugerð af 

hvaða skattskyldri aðkeyptri þjónustu erlendis frá greiða bæri virðisaukaskatt ef hún er 

                                                
72 sama heimild, mgr. 1., 2. málsl.  
73 sama heimild, mgr. 6., 2. málsl. 
74 sama heimild  
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veitt eða nýtt hérlendis. 75 Þótti það mikilvægt þar sem ákvæði tollalaga taka fyrst og 

fremst til vöruflutninga og var nánari útfærslu á því hvaða aðkeypt þjónusta erlendis 

frá væri virðisaukaskattsskyld að finna í reglugerð 194/1990.76  

Með lögum nr. 55/1997 var skattskylda á grundvelli ákvæðisins afmörkuð í 

lögunum og heimild ráðherra numin á brott í samræmi við þær breytingar sem urðu 

með stjórnskipunarlögum nr. 97/1995, sbr. 40. og 77. gr. stjskr.77 Hið nýja ákvæði kvað 

á um að greiða skyldi virðisaukaskatt af þjónustu sem keypt er erlendis frá og nýtt hér 

á landi. Þótti rétt að kveða á um það að kaupanda skattskyldrar þjónustu erlendis frá 

bæri að greiða virðisaukaskatt af henni enda hafi hinn erlendi aðili hvorki starfsstöð né 

umboðsmann hér á landi.78 Með lögum nr. 115/1997 var tekin út fullyrðing 35. gr. vskl. 

um að öll innflutt þjónusta væri skattskyld og þess í stað vísað í 10. tölul. 1. mgr. 12. 

gr. vskl. Breytingin fól í sér að nú var talið upp sérstaklega í hvaða þjónustugreinum 

væri heimilt að halda utan skattskyldrar veltu við sölu úr landi og með því ætlað að 

koma í veg fyrir tvísköttun við kaup á þjónustu frá löndum sem hafa sambærilegar 

reglur um skattlagningu á þjónustu milli landa. Árið 2011 urðu breytingar á ákvæðinu 

sem varða innflutning á rafrænt afhentri þjónustu. Verður greint nánar frá þeim í 3 kafla 

ritgerðarinnar. 

2.3.6. Tegund þjónustu  

Í 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. er að finna upptalningu á þeirri þjónustu sem telst ekki 

til skattskyldrar veltu, sé hún annað hvort veitt erlendis eða nýtt erlendis. Í þeim 

tilvikum er ekki lögð sú skylda á útflytjanda þjónustunnar að innheimta virðisaukaskatt 

og standa skil á í ríkissjóð. Upptalningin í 10. tölul. er tæmandi, sbr. 2. gr. reglugerðar 

nr. 194/1990 og þar af leiðandi ef aðili hyggst flytja út þjónustu sem flokkast ekki undir 

þá upptalningu ber honum að innheimta virðisaukaskatt á þjónustusöluna og standa skil 

á í ríkissjóð. Hins vegar ef erlendur kaupandi þjónustunnar, sem fellur undir 10. tölul., 

er í virðisaukaskattsskyldri starfsemi, óháð nýtingu, fellur salan undir undanþágu 10. 

töluliðar sbr. 15. og 16. gr. laganna og 2. tölul. 1. mgr. 1. gr. reglugerðar nr. 194/1990. 

Þess má geta að túlkun einstakra töluliða, eins og greint verður frá hér síðar, er fremur 

víðtæk og þar af leiðandi flokkast til að mynda nánast öll innflutt sérfræðiþjónusta til 

skattskyldrar veltu. 

                                                
75 Alþt. 1987-1988, A-deild, þskj. 781 – 431. mál, 35. gr.  
76 sama heimild, um 35. gr., mgr 1., 1. málsl. 
77 Alþt. 1996-1997, A-deild, þskj. 746 -437. mál, almennar athugasemdir, mgr. 2.  
78 sama heimild, um 8. gr.  
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 Á undanförnum árum hefur túlkun ríkisskattstjóra á því hvaða tegund þjónustu 

falli undir 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. tekið breytingum. Eins og fyrr segir tekur 

þjónusta skv. 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. til þjónustu sem seld er úr landi. Í 35. gr. vskl. 

sem varðar aðkeypta þjónustu erlendis frá er vísað í 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl., þ.e. 

ef aðkeypt þjónusta fellur undir 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. ber að greiða 

virðisaukaskatt af andvirði hennar hér á landi. Í túlkun ríkisskattstjóra á 10. tölul. 1. 

mgr. 12. gr. vskl. hvað varðar aðkeypta þjónustu erlendis frá á grundvelli 35. gr. vskl., 

hefur í framkvæmd verið beitt fremur víðtækri túlkun á þeirri þjónustu sem þar er upp 

talin, þannig sem flest þjónusta er talin falla undir skilgreiningar 10. tölul. 12. gr. vskl. 

Það að beita víðtækri túlkun hvað aðkeypta þjónustu erlendis varðar leiðir af sér að 

nánast öll aðkeypt þjónusta telst virðisaukaskattsskyld og hefur það í för með sér auknar 

tekjur í ríkissjóð. Á hinn bóginn þegar reyndi á túlkun 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. 

hvað varðar þjónustu sem flutt er úr landi var sú þjónusta sem var talin falla þar undir 

túlkuð þröngt. Hafði það í för með sér sömu afleiðingar á tekjuöflun ríkissjóðs. Ef 

þjónustan var ekki tilgreind sérstaklega í 10. tölul. var hún virðisaukaskattsskyld með 

sömu afleiðingum og víðtæka túlkunin við innflutning. Velta má vöngum yfir því hvort 

að hið sama eigi ekki að gilda um túlkun á sömu upptalningu, þegar íslenskur aðili 

kaupir þjónustu erlendis frá og selur úr landi. Hvað þjónustu flutta úr landi og túlkun á 

henni varðar vísast til ákvarðandi bréfs ríkisskattstjóra nr. 1018/2002.79 Fjallað var um 

sölu á þýðingarþjónustu til útlanda og hvort hún teldist nokkuð til skattskyldrar veltu 

samkvæmt c. lið 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. Við túlkun ríkisskattstjóra á c. lið. 10. 

tölul. 1. mgr. 12. gr. var vísað til 18. gr. eldri söluskattslaga nr. 10/1960.: 

Samkvæmt 18. gr. söluskattslaga bar að greiða sérstakan söluskatt af 
lögfræðiþjónustu, verkfræðiþjónustu, tæknifræðiþjónustu, 
hagfræðiþjónustu, viðskiptafræðiþjónustu, arkitektaþjónustu, 
náttúrufræðiþjónustu, landafræðiþjónustu, endurskoðendaþjónustu og 
hliðstæðri þjónustu svo sem þjónustu skjalaþýðenda, dómtúlka og 
hliðstæðra aðila. 

Með vísan til framangreinds taldi ríkisskattstjóri að aðeins þeir skjalaþýðendur sem 

hefðu löggildingu féllu undir c. lið 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. og aðeins sú vinna sem 

skjalaþýðendur inntu af hendi í skjóli löggildingar sinnar féllu þar undir. Öll önnur 

þýðingarvinna væri virðisaukaskattskyld við sölu erlendis nema um væri að ræða 

þjónustu á grundvelli 12. tölul. 3. mgr. 2. gr. vskl. Þröng túlkun ríkisskattstjóra hefur í 

                                                
79 Ákvarðandi bréf nr. 1018/02, 13. september 2002.  
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för með sér að þýðingarvinna er aðgreind eftir því hvort um er að ræða almenna 

þýðingarþjónustu, s.s. unna af háskólamenntuðum einstaklingum í erlendum 

tungumálum eða þýðingar löggiltra skjalaþýðinga en þess má geta að hvort tveggja er 

flokkað undir sérfræðiþjónustu/ráðgjöf á vefsíðu Ríkiskaupa. 80 Framangreind túlkun 

ríkisskattstjóra var staðfest í ákvarðandi bréf 1050/200481 þar sem markaðsþjónusta var 

talin of almenn þar sem ekki væri krafist háskólamenntunar til að veita slíka þjónustu 

og þar af leiðandi væri hún ekki sérfræðiþjónusta í skilningi c. liðar 10. tölul. 1. mgr. 

12. gr. vskl., og taldi ríkisskattstjóri ekki tilefni til að fella þjónustuna undir ,,aðra 

sambærilega sérfræðiþjónustu” samkvæmt c. lið 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. sem eðli 

málsins samkvæmt mætti halda að hún gerði. 

Ljóst er af framangreindum ákvarðandi bréfum ríkisskattstjóra að á þessum tíma 

taldi hann ekki unnt að fella neina aðra þjónustu en þá sem unnin væri í krafti tiltekinnar 

sérfræðimenntunar á háskólastigi eða sambærilegrar menntunar undir ákvæðið og 

framangreindar kröfur um menntun væru skilyrði þess að þjónustan væri undanþegin.  

 Straumhvörf áttu sér stað í túlkun á tegund þjónustu með úrskurði 

yfirskattanefndar í máli nr. 591/2012.82 Þær breytingar höfðu í för með sér að þjónusta, 

sem á grundvelli eldri túlkunar hefði ekki verið talin falla undir c. lið 10. tölul. 1. mgr. 

12. gr. vskl., sbr. 35. gr. vskl., og þar með undanþegin virðisaukaskatti, var talin 

virðisaukaskattskyld með þar til gerðum afleiðingum fyrir skattaðila.  

Í fyrrgreindu máli var kærður úrskurður ríkisskattstjóra frá 16. maí 2012 vegna 

endurálagningar virðisaukaskatts. Málsatvik voru þau að síðla árs 2008 hóf 

skattrannsóknarstjóri rannsókn á skattskilum kæranda. Beindist rannsóknin meðal 

annars að virðisaukaskattsskilum af aðkeyptri þjónustu af dótturfélögum kæranda í 

Bretlandi (B ltd.) og Danmörku (D Ap) en kærandi hafði skilað skýrslu um 

virðisaukaskattsskyld kaup á árinu 2006-2007. Kaup kæranda af dótturfélögunum voru 

á grundvelli samnings frá 28. apríl 2006 þar sem kveðið var á um að þjónusta 

dótturfélaganna fælist í ráðgjafarstörfum tengdum fjárfestingum og 

fjárfestingartækifærum og að kærandi skyldi greiða þóknanir fyrir þá þjónustu og 

útlagðan kostnað. Í skýrslu skattrannsóknarstjóra var einnig gerð grein fyrir rannsókn á 

virðisaukaskattsskilum kæranda vegna aðkeyptrar þjónustu erlendis frá. Kom þar fram 

                                                
80 Ríkiskaup, ,,Túlkar og þýðingar” (Ríkiskaup) 
<http://www.rikiskaup.is/rammasamningar/flokkar/adkeypt-thjonusta/-tulkar-og-
thydingar/rnr/10000047> skoðað 5. maí 2016. 
81 Ákvarðandi bréf nr. 1050/2004, 4. maí 2004.  
82 Úrskurður yfirskattanefndar nr. 591/2012, 11. desember 2012.  
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að um ýmiss konar þjónustu væri að ræða, tölvuþjónustu, upplýsingamiðlun, 

gagnavinnslu og vegna þjónustu ráðgjafa, lögfræðinga og endurskoðenda. Var það mat 

skattrannsóknarstjóra að téð þjónusta félli undir 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl., sbr. 1. 

mgr. 35. gr. og þar sem kærandi væri ekki í virðisaukaskattsskyldri starfsemi nyti hann 

ekki undanþágu 2. mgr. 35. gr. vskl.  

Ríkisskattstjóri boðaði endurákvörðun opinberra gjalda félagsins, m.a. vegna 

virðisaukaskatts og nam fjárhæðin rúmum hálfum milljarði til greiðslu frá 2006 – 2007 

þar sem aðkeypt þjónusta af dótturfélögunum félli að öllu leyti undir 35. gr., sbr. 10. 

tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. Ríkisskattstjóri vísaði á bug því sem fram kom í greinargerð 

frá endurskoðunarskrifstofu sem lá fyrir í málinu. Þar kom fram að aðkeypt þjónusta 

frá B Ltd hefði aðeins verið vegna hugsanlegra fjárfestinga erlendis og rekstartekjur 

þess væru vegna útseldar vinnu vegna kostnaðar við rekstur skrifstofu auk álags og svo 

beinn útlagður kostnaður vegna einstakra verkefna. Var það mat 

endurskoðunarstofunnar, og röksemdir kæranda, að launakostnaður vegna starfsmanna 

dótturfélagsins D ApS og almennur rekstarkostnaður vegna þjónustu við utanumhald 

vegna þegar gerðra fjárfestinga móðurfélagsins féllu ekki undir 10. tölul. 1. mgr. 12. 

gr. vskl., ekki væri um að ræða ráðgjafaþjónustu né neina aðra þjónustu sem skilgreind 

væri í ákvæðinu. Starfsemi dótturfélaganna væri ekki að öllu sambærileg. 

Ríkisskattstjóri var þessu ekki sammála og taldi ekki annan mun á starfsemi 

dótturfélaganna tveggja en þann að starfsemi B ltd. hefði verið að leita að hugsanlegum 

fjárfestingarkostum en D ApS að halda utan um þegar gerðar fjárfestingar. Reikningar 

síðarnefnda félagsins veittu ekki greinargóðar upplýsingar um tegund hinnar seldu 

þjónustu en þar kæmi fram að innheimt væri þóknun í tengslum við 

fjárfestingarstarfsemi og að því virtu taldi ríkisskattstjóri ljóst að þjónustan væri af þeim 

toga að hún félli undir. 35. gr., sbr. 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl.  

 Yfirskattanefnd vísaði til samninga kæranda og hinna erlendu dótturfélaga, 

svonefnda Intra-group Services Agreement, sem kváðu á um ráðgjafarþjónustu til 

kæranda vegna fjárfestinga og fjárfestingatækifæra. Yfirskattanefnd taldi ljóst að 

framangreindir samningar sneru að þjónustusölu, ráðgjöf, upplýsingasöfnun og aðstoð 

í samskiptum við aðila. Í rökstuðningi nefndarinnar kom þó fram að fallist væri á 

skýringar kæranda um að starfsemi D ApS hafi verið frábrugðin að því leyti að það 

hefði aðeins annast umsjón með fjárfestingum sem þegar höfðu komið til framkvæmdar 

á meðan B Ltd. veitti kæranda ráðgjöf vegna mögulegra fjárfestingakosta. Þrátt fyrir 

það var það mat yfirskattanefndar að framangreint breytti því ekki að með viðskiptum 
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D ApS við móðurfélagið yrði þjónustan flokkuð sem sérfræðiþjónusta í skilningi c. 

liðar 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. : 

[...] enda verður ekki annað séð en að þjónusta danska félagsins, eins og 
henni er lýst, geti hæglega fallið innan þeirra sérfræðigreina sem 
sérstaklega eru tilgreindar í ákvæðinu. Því verður krafa kæranda ekki tekin 
til greina, að því er varðar þjónustu D ApS, á þeim grundvelli að fyrrgreint 
ákvæði 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. laga nr. 50/1988 hafi ekki tekið til 
þjónustunnar. 

Ljóst er að túlkun yfirskattanefndar á tegund þjónustu var færð töluvert út með 

framangreindum úrskurði andstætt við eldri framkvæmd þar sem fremur þröngri túlkun 

hafði verið beitt og ekki talið að um sérfræðiþjónustu væri að ræða nema ef um væri að 

ræða þjónustu sem krafðist annað hvort háskólamenntunar, löggildingar eða 

sambærilegrar menntunar. Sömu túlkun er að finna í úrskurði yfirskattanefndar í máli 

nr. 283/201383 en þar endurákvarðaði ríkisskattstjóri virðisaukaskatt á kæranda fyrir 

rekstrarárin 2007-2008 þar sem hann taldi aðkeypta sérfræði- og ráðgjafaþjónustu 

kæranda, frá annars vegar bresku dótturfélagi og svo breskri lögmannstofu, falla undir 

c. lið 10. tölul. 1. mgr. 12. gr., sbr. 1. mgr. 35. gr. laganna. Í úrskurði ríkisskattstjóra 

var vísað til viðauka við samning þjónustusala og kaupa þar sem nánar var skilgreint í 

hverju aðkeypt þjónusta fælist:  

1) ráðgefandi þjónustu, þ.m.t. eftirlit með fjárfestingum og 
fjárfestingartækifærum, 2) aðstoð í tengslum við leit að samstarfsaðilum í 
Evrópu, 3) söfnun upplýsinga í tengslum við fjárfestingar gjaldanda og 
almennt um markaðinn, 4) 4 Úrskurður nr. 283/2013 aðstoð í tengslum við 
samskipti milli kæranda (og dótturfélaga kæranda) og þriðja aðila, 5) 
þátttaka í samræmingu verkefna og ráðgjafaskilmála til handa kæranda og 
6) hvers kyns önnur þjónusta í formi undirbúnings eða aðstoðar í tengslum 
við fjárfestingar kæranda.  

Kærandi taldi, með vísan til úrskurðarframkvæmdar, sbr. m.a. ákvarðandi bréf 

ríkisskattstjóra nr. 1018/02 og 1050/04, að undir ákvæði 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. 

félli aðeins skýrt og þröngt afmörkuð vinna tiltekinna sérfræðinga á sérfræðisviði sínu 

undir greinina. Ítrekaðar tilvísanir ríkisskattstjóra til þess að um væri að ræða ,,almenna 

ráðgjafarþjónustu á milli tengdra aðila” útilokaði að mati kæranda að hún gæti fallið 

undir skilgreiningu 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. Yfirskattanefnd taldi í úrskurði sínum 

að samskipti samningsaðila, kæranda og dótturfélags hafi í meginatriðum verið í 

                                                
83 Úrskurður yfirskattanefndar í máli nr. 283/2013, 18. september 2013.  
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samræmi við samning þeirra um m.a. ráðgjafarþjónustu, upplýsingamiðlun og aðstoð 

hvað varðaði áður gerðar fjárfestingar og fjárfestingatækifæri. Taldi yfirskattanefnd 

fyrirkomulag viðskipta kæranda við dótturfélagið því fela í sér kaup á þjónustu frá 

dótturfélagi kæranda sem teldist til ráðgjafarþjónustu eða annarrar sérfræðiþjónustu í 

skilningi c. liðar 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl., með vísan til samnings á milli kæranda 

og dótturfélagsins. 

 Framangreindar breytingar á túlkun skattyfirvalda á tegund þjónustu höfðu í för 

með sér að skattaðilar sem eðli málsins samkvæmt og í samræmi við túlkun 

skattyfirvalda á tegund þjónustu, máttu halda að sú aðkeypta þjónusta sem um var að 

ræða teldist ekki til skattskyldrar veltu, sættu endurákvörðun virðisaukaskatts. Í húfi 

voru miklir fjárhagslegir hagsmunir fyrir skattaðila en skattyfirvöld umturna stöðu aðila 

með breytingu á túlkun sinni. Á meðan breytt túlkun hefur neikvæð áhrif á skattaðila 

hefur hún í för með sér auknar og hámarkaðar tekjur fyrir ríkissjóð. Velta má því fyrir 

sér hvort eðlilegt hefði verið í framangreindum aðstæðum að breytingar yrðu gerðar á 

10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. þar sem tegund sérfræðiþjónustu hefði verið útfærð nánar 

enda ekki forsvaranlegt að skattaðili í góðri trú sæti endurákvörðun þegar hann er í raun 

búinn að haga skattgreiðslum sínum í samræmi við opinber sjónarmið skattyfirvalda. 

Ljóst er hins vegar að túlkun skattyfirvalda á c. lið 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. tekur 

umfangsmiklum breytingum árið 2012 og í kjölfarið hægt að heimfæra undir ,,aðra 

sambærilega sérfræðiþjónustu” meira og minna alla ráðgjafa- og sérfræðiþjónustu. 

Framangreindir úrskurðir og ákvarðandi bréf varða ekki beint d. lið 10. tölul. 1. mgr. 

12. gr. vskl. um rafrænt afhenta þjónustu en ætla má að beiting skattyfirvalda í 

framangreindum bindandi álitum og úrskurðum yfirskattanefndar veiti ákveðnar 

leiðbeiningar við túlkun þjónustu á grundvelli 10. töluliðar og unnt sé að hafa þá til 

hliðsjónar við túlkun á rafrænt afhentri þjónustu skv. d. lið. 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. þar 

sem enn sem komið er liggur ekki fyrir túlkun skattyfirvalda á framangreindu hugtaki. 
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3. OECD og rafrænt afhent þjónusta 

3.1. Upphaf rafrænna viðskipta innan OECD 

,,Betri stefnumótun, aukin lífsgæði” eru einkunnarorð Efnahags- og framfararstofnunar 

Evrópu sem staðsett er í París.84 OECD, upphaflega OEEC, var stofnað 30. september 

1961. Aðildarríki stofnunarinnar eru 34 í dag og er stofnunin mikilvægur 

samstarfsvettvangur í efnahags- og skattamálum. 85  Reglulega eru gefnar út 

leiðbeiningar á hinum ýmsu sviðum stofnunarinnar, í samræmi við framangreind 

einkunnarorð, sem eru mikilvæg heimild í milliríkjaviðskiptum. Meðal 

leiðbeiningarreglna OECD eru reglur um virðisaukaskatt á rafræna þjónustu milli landa 

enda mikilvægt að samræma regluverk ríkja í því skyni að tryggja skatttekjur af slíkri 

þjónustu og sporna gegn tvískattlagningu eða engri skattlagningu.86   

Í nóvember 1997 stóðu OECD og finnsk stjórnvöld fyrir alþjóðlegri ráðstefnu 

um rafræna þjónustu í Finnlandi.87  Ráðstefnuna sóttu 23 aðildarríki OECD, fjöldi 

alþjóðlegra samtaka og einkaaðilar.88 Segja má að ráðstefnan marki upphaf viðræðna 

um skattaleg álitaefni tengdum alþjóðlegri rafrænni þjónustu en óformlegar viðræður 

um það áttu sér stað milli framangreindra aðila á ráðstefnunni.89 Markmið OECD var 

að skapa viðskiptaumhverfi þar sem rafræn þjónusta gæti þróast til hins ýtrasta.90 

Ráðstefnan var í raun undirbúningur fyrir aðra ráðstefnu, Ottawa-ráðstefnuna,91 sem 

fyrirhuguð var í Kanada í október 1998. 92  Sett voru markmið og hugmyndir að 

úrlausnum ræddar sem þróa átti að næsta skrefi á Ottawa-ráðstefnunni.93 

                                                
84 OECD, ,,Better policies for better lives. The OECD at 50 and beyond” (OECD 2011) 
<https://www.oecd.org/about/47747755.pdf> skoðað 25. apríl 2016.  
85 Samningsfyrirmynd OECD var samþykkt þann 14. desember 1960 og tók gildi 30. September 1961. 
OECD, ,,History” (OECD) <http://www.oecd.org/about/history/> skoðað 25. apríl 2016. 
86 OECD, ,,Policy Brief. Electronic commerce” (OECD 2001) 1, 3 
<http://www.oecd.org/sti/consumer/2346217.pdf> skoðað 25. apríl 2016.; OECD, ,,International 
VAT/GST Guidelines” (OECD nóvember 2015) 
<https://www.oecd.org/ctp/consumption/international-vat-gst-guidelines.pdf> skoðað 25. apríl 2016. 
87 Ráðstefnan var haldin í samvinnu við framkvæmdarstjórn Evrópusambandsins, japönsk yfirvöld og 
viðskipta- og iðnaðarnefnd OECD. Hún var haldin í Turku í Finnlandi þann 19-21 nóvember 1997 
undir yfirskriftinni ,,Dismantling the Barriers to Global Electronic Commerce.” 
OECD, ,,Distmantling the barriers to global electronic commerce, Turku (Finland): 19-21 November 
1997 – Confrence Report” (OECD 1998) 6 <https://www.oecd.org/sti/2751237.pdf> skoðað 24. apríl 
2016. 
88 sama heimild, 7. 
89 sama heimild. 
90 OECD, Taxation and electronic commerce: implementing the Ottawa taxation framework 
conditions. The 2003 Report (OECD 2003) 11. 
91 sama heimild. Ráðstefnan var haldin í Ottawa í Kanada 7-9 október 1998 undir yfirskriftinni ,,A 
Borderless World – Realising the potential of Electronic Commerce” 
92 OECD, Distmantling the barriers to global electronic commerce (n. 87) 7.  
93 OECD, ,,Electronic commerce: Taxation framework conditions (OECD)  
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Á ráðstefnunni í Ottawa voru settar alþjóðlegar grundvallareglur hvað varðar 

skattlagningu á rafrænum viðskiptum. Ríkisfjármálanefnd OECD (e. Committee of 

Fisical Affairs) hafði mótað aðgerðaráætlun sem kynnt var á ráðstefnunni og var hún 

samþykkt af ráðherrum aðildarríkjanna. Meðal markmiða áætlunarinnar var að byggja 

traust neytenda, móta grunnreglur á stafræna markaðnum, efla innviði rafrænna 

viðskipta og hámarka mögulegan ávinning af rafrænum viðskiptum.94  

Gengið var út frá því að sömu skattalegu sjónarmið og ættu við um hefðbundin 

viðskipti ættu einnig við um rafræn viðskipti.95 Þau sjónarmið hafa verið viðurkennd 

frá því að þau komu fyrst fram hjá Adam Smith á síðari hluta 18. aldar.96 Snúa þau 

meðal annars að hlutleysi skattareglna, skilvirkni, hagkvæmni, sanngirni, skýrleika og 

einfaldleika reglnanna.97 Framangreind grunnsjónarmið skattareglna voru þó talin geta 

stangast á auk þess sem ríki og fyrirtæki kynnu að hafa mismunandi skoðanir á beitingu 

og mikilvægi þeirra í framkvæmd. Þær grunnareglur sem samþykktar voru á Ottawa- 

ráðstefnunni fela því í sér mikilvæg viðmið um það hvernig meta og þróa eigi 

skattareglur rafrænna viðskipta.98  

Grunnreglur Ottawa-ráðstefnunnar hafa hlotið víðtæka viðurkenningu á 

alþjóðavettvangi sem traustur grunnur fyrir frekari þróun hvað varðar skattlagningu á 

rafrænni þjónustu. Hafa meðal annars Efnahagssamvinnuráð Asíu- og Kyrrahafsríkja 

(APEC) (e. Asia-Pacific Economic Cooperation), auk fjölda skattyfirvalda víðsvegar 

úr heiminum, auk ríkja sem ekki eru aðilar að OECD, verið á sama máli.99 

Eins og fram hefur komið var fallist á að sömu skattalegu sjónarmið ættu að 

eiga við rafræn viðskipti og hefðbundna verslun. Ekki var talin þörf á nýrri 

heildarlöggjöf á þessu sviði heldur var ríkjum talið fært að innleiða reglur um rafræn 

viðskipti í fyrirliggjandi skattalöggjöf. 100 

                                                
94 OECD, Policy Brief. Electronic commerce (n. 86) 1.     
95 OECD, Taxation and Electronic Commerce. Implementing The Ottawa Taxation Framework 
Conditions (OECD 2001) 10. 
96 Nefnd um íslenska skattkerfið, ,,Íslenska skattkerfið: Samkeppnishæfni og skilvirkni” 
(Fjármálaráðuneyti 11. september 2008) 12 
<https://www.fjarmalaraduneyti.is/media/adrarskyrslur/Islenska-skattkerfid-samkeppnishaefni-og-
skilvirkni.pdf> skoðað 26. apríl 2016.  
97 Dale Pinto, E-commerce and Source-based Income Taxation (IBFD Publications BV 2003) 13; 
OECD, Taxation and Electronic Commerce. Implementing The Ottawa Taxation Framework 
Conditions (n. 95) 10.  
98 sama heimild, 11. 
99 sama heimild. 
100 sama heimild 17. 
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Samkvæmt leiðbeiningum Ottawa-ráðstefnunnar skal virðisaukaskattur í 

milliríkjaviðskiptum á rafræna þjónustu innheimtur í þeirri lögsögu sem þjónustan er 

nýtt. Það að skattleggja þjónustu á nýtingarstað hennar var talið best til þess fallið að 

koma í veg fyrir tvískattlagningu eða enga skattlagningu. 101  Lagt var til að ríki 

samræmdu skilgreiningar á lykilhugtökum tengdum rafrænni þjónustu t.a.m. á 

óáþreifanlegri þjónustu.102 Öll þjónusta sem hægt væri að veita rafrænt ar talin álíka 

óefnislegar. Rafrænt afhent lögfræðiþjónusta, þjónusta fjármálafyrirtækja og 

gagnavinnsla voru tekin sem dæmi um óáþreifanlega þjónustu.103 Ítarlega var fjallað 

um nýtingarstað þjónustu og greint á milli þess annars þegar væri um að ræða viðskipti 

milli fyrirtækja (e. business to business, (B2B)) og viðskipti milli fyrirtækja og neytenda 

(e. business to consumer (B2C)). Þegar rafræn viðskipti væru á milli fyrirtækja væri 

nýtingarstaður þjónustunnar almennt þar sem starfsemi móttakanda væri. Þegar fleiri 

en ein staðsetning kæmi til greina, til dæmis höfuðstöðvar væru í einu landi og útibú í 

öðrum, telst nýtingarstaðurinn hjá því útibúi sem nýtir þjónustuna.104 Þegar viðskipti 

væru á milli fyrirtækja og neytenda skyldi miða við búsetu þess síðarnefnda. Komi 

fleira en eitt land til greina er litið til þess hvar viðkomandi eyðir mestum tíma.105  

 Þá kom fram að ekki ætti að skattleggja stafrænar vörur sem áþreifanlegar 

vörur. Eins var lagt til að ríki íhuguðu að innleiða endurgreiðslureglur, sjálfsmat eða 

bakgreiðslukerfi þegar fyrirtæki keyptu þjónustu erlendis frá.106  

Í kjölfar ráðstefnunnar skipaði Ríkisfjármálnefnd OECD fimm vinnuhópa, sem 

skipaðir voru fulltrúum frá OECD-ríkjum, ríkjum utan OECD og aðilum úr 

viðskiptalífinu. Kom í ljós að þörf væri á aukinni samvinnu við fyrirtæki, þar sem 

viðskipta-, tækni- og sérfræðiþekking hlutaðeigandi fyrirtækja léki lykilhlutverk, sem 

og við ríki utan OECD, í ljósi alþjóðlegs eðlis rafrænna viðskipta.107 Fyrirtæki voru 

talin gegna mikilvægu hlutverki við innheimtu skatta, þrátt fyrir að þau ættu í eðli sínu 

ekki að bera byrði af skattinum, þá bæru þau óhjákvæmilega kostnað við innheimtu 

skattsins á öllum viðskiptastigum, allt til endanlegs neytenda auk þess að standa skil á 

                                                
101 sama heimild 18. 
102 sama heimild 20. 
103 sama heimild 25. 
104 sama heimild 27.  
105 sama heimild. 
106 Með sjálfsmati (e. Self-assessment) og bakgreiðslukerfi (e. Reverse charge) er viðtakanda 
þjónustunnar skylt að ákvarða skatt á innflutta þjónustu og tilkynna til skattyfirvalda.  
OECD, Taxation and Electronic Commerce. Implementing The Ottawa Taxation Framework 
Conditions (n. 95) 30. 
107 sama heimild, 13.  
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skattinum til skattyfirvalda.108 Einum af framangreindum vinnuhópum, vinnuhópi 9, 

var falið að fjalla sérstaklega um neysluskattlagningu tengda rafrænni þjónustu.109 

Hópurinn vann að nýrri aðgerðaráætlun sem var staðfest af Ríkisfjármálanefnd OECD 

í janúar 1999.110 Í framhaldinu var skipuð undirnefnd um rafræn viðskipti sem lagði 

áherslu á að greina þrennskonar atriði. Í fyrsta lagi hagnýt atriði varðandi beitingu 

reglunnar um nýtingarstað þjónustu, í öðru lagi mismunandi innheimtuaðferðir 

virðisaukaskatts og að endingu var fjallað um aðgengi að upplýsingum og auðkenni 

skattgreiðenda og neytenda. 111  Í kjölfarið voru gefnar út umfangsmikilar 

leiðbeiningarreglur, m.a. um skattlagningu á rafrænni þjónustu þvert á landamæri auk 

leiðsagnar um skattlagningu rafrænna viðskipta í innanlandsrétti.112 Reglurnar voru þær 

fyrstu sinnar tegundar um óbeina skatta árið 2006 þegar þær voru gefnar út en OECD 

hafði áður þróað og gefið út ýmsar leiðbeiningar um beina skatta.113  

3.2. Leiðbeiningarreglur OECD um virðisaukaskatt 

Með vísan til þróunar og aukningar á milliríkja viðskiptum og niðurhali af internetinu 

sem ber ekki virðisaukaskatt var ákveðið að endurskoða leiðbeiningarreglurnar. Vinna 

við endurskoðun hófst árið 2012 og voru nýjar leiðbeiningarreglur gefnar út í nóvember 

2015.114  

Í nýju reglunum er mælt fyrir um hvernig innheimta skuli virðisaukaskatt í 

milliríkjaviðskiptum, þar á meðal af niðurhali einkaaðila af internetinu. Lagt er m.a. til 

að erlendir seljendur skrái sig á virðisaukaskattsskrá og greiði skatt af sölu af rafrænum 

bókum, forritum, tónlist, myndböndum og öðrum stafrænum vörum þar sem neytandi 

þeirra er staðsettur. Í því skyni að gæta jafnræðis milli innlendra og erlendra söluaðila 

                                                
108 OECD, International VAT/GST Guidelines (n. 86) 10. 
109 OECD, Taxation and Electronic Commerce. Implementing The Ottawa Taxation Framework 
Conditions (n. 95) 19. 
110 OECD, ,,Consumption Tax Aspects of Electronic Commerce. A report from working party no. 9 on 
Consumption Taxes to The committee on Fisical Affairs” (OECD February 2001) 
<http://www.oecd.org/tax/consumption/2673667.pdf> skoðað 28. apríl 2016. 
111 sama heimild, 19. 
112 OECD, ,,Electronic Commerce: Taxation Framework Conditions” (OECD 2008) 9 
<https://www.oecd.org/ctp/consumption/1923256.pdf> skoðað 26. apríl 2016.  
113 OECD, International VAT/GST Guidelines (n. 86) 2.  
114 OECD, ,,Global forum on VAT. Paris, 5-6 November 2015 (OECD November 2015) 1 
<http://www.oecd.org/tax/consumption/statement-of-outcomes-on-vat-gst-guidelines-2015.pdf> 
skoðað 26. apríl 2016. 
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og tryggja skilvirka innheimtu virðisaukaskatts af erlendum seljendum til bærra 

skattyfirvalda eru í reglunum einnig lagðar fram tillögur að innheimtu.115  

Hugtakið rafrænt afhent þjónusta er hvorki skilgreint í leiðbeiningarreglum 

OECD frá 2006 né 2015. Hins vegar er almenna skilgreiningu á rafrænni verslun (e. 

electronic commerce) að finna í orðabók OECD.116 Þar að auki er að finna skilgreiningu 

á rafrænum viðskiptum (e. electronic commerce transactions) í viðauka við skýrslu frá 

árinu 2002.117 

 

3.2.1. Meginreglan um áfangastað (e. The destination principle) 

Í meginreglunni um áfangastað felst að enginn virðisaukaskattur er lagður á útflutning 

(núllskattur) og innskattur vegna þjónustunnar er endurgreiddur til þjónustusala á 

meðan innflutt þjónusta er skattlögð á sama hátt og innlend aðföng. Greiðsla 

virðisaukaskattsins tekur mið af reglum sem gilda í þeirri lögsögu sem þjónustan er 

nýtt.118  

Það að virðisaukaskattur í milliríkjaviðskiptum sé innheimtur í landi kaupanda 

tryggir hlutleysu skattsins í alþjóðlegum viðskiptum. Samkvæmt grein 3.1. í 

leiðbeiningarreglum OECD skal þjónustu og óefnislegar eignir skattleggja í samræmi 

við löggjöf sem gildir þar sem þjónustan er nýtt. Svo unnt sé að beita téðri reglu í 

alþjóða viðskiptum þurfa virðisaukaskattskerfi ríkjanna að hafa aðferðir til þess að 

ákvarða þá lögsögu þar sem nýting þjónustunnar fer fram og tengja það við þá lögsögu 

þar sem endanleg nýting þjónustunnar fer líklega fram.119 

 Skattlagning á þjónustu og óáþreifanlegum eignum er að öllu jöfnu mismunandi 

eftir því hvort um er að ræða viðskipti milli fyrirtækja eða viðskipti fyrirtækja við 

                                                
115 OECD, ,,OECD delivers international standard for collection of VAT on cross-border sales” (OECD 
6 November 2015) <http://www.oecd.org/newsroom/oecd-delivers-international-standard-for-
collection-of-vat-on-cross-border-sales.htm> skoðað 26. apríl 2016.  
116 OECD, ,,Glossary of statistical terms” (OECD 17 January 2013) 
<https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=4721>  skoðað 26. apríl 2016. 
117 OECD, ,,Measuring the Information Economy 2002” (OECD 2002) 62 
<http://www.oecd.org/internet/ieconomy/2771174.pdf> skoðað 27. apríl 2016; OECD, ,,Measuring the 
Information Economy 2002. Annex 4. The OECD Definition of Internet and E-commerce 
Transactions” (OECD 2002) 1<https://www.oecd.org/sti/ieconomy/1835738.pdf>- skoðað 27. apríl 
2016.  
118 OECD, ,,Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 – 2015 Final Report, 
OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project” (OECD Publishing 2015) 29 
<http://www.oecdilibrary.org/docserver/download/2315281e.pdf?expires=1463000438&id=id&accna
me=guest&checksum=CE38AFCF2FDC627C795A24BA02A1F483> skoðað 29. apríl 2016. 
119 OECD, ,,Global forum on VAT. Paris, 5-6 November 2015” (OECD November 2015) 27 
<http://www.oecd.org/tax/consumption/statement-of-outcomes-on-vat-gst-guidelines-2015.pdf> 
skoðað 26. apríl 2016. 
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neytendur en aðgreiningin grundvallast á mismunandi markmiðum 

skattlagningarinnar.120 Verður nú fjallað um hvort tveggja. 

 

3.2.2. Viðskipti milli fyrirtækja (e. B2B) 

,,For the application of Guidelines 3.1, for business-to-business supplies, the 

jurisdiction in which the customer is located has the taxing rights over internationally 

traded services or intangibles.” Þannig hljómar meginreglan um viðskipti milli 

fyrirtækja, sbr. regla 3.2. í leiðbeiningum OECD. Samkvæmt henni er 

skattlagningarrétturinn á rafrænni þjónustu milli ríkja þar sem kaupandi er staðsettur. 

Seljandi þjónustunnar erlendis frá afhendir þjónustuna án virðisaukaskatts en áskilur 

sér rétt til innskatts á útlögðum kostnaði vegna þjónustusölunnar. 121  Í rafrænum 

viðskiptum getur verið flókið að bæði ákvarða hvort þjónustukaupi er fyrirtæki eða 

einstaklingur og hvar viðkomandi er staðsettur. Því leggur OECD til í 

leiðbeiningarreglu 3.3. að þjónustusali líti til fyrirliggjandi viðskiptasamnings aðila 

enda liggi slíkt oftast fyrir í viðskiptum milli fyrirtækja. Ekki eru gerðar sérstakar 

formkröfur og er vísað til samninga í víðtækri merkingu.122 Þess er þó sérstaklega getið 

að þegar ekki liggja fyrir viðskiptasamningar sé unnt að líta til annarra fyrirliggjandi 

gagna, svo sem greiðslukvittana eða tölvupóstssamskipta sem kunna að aðstoða við að 

auðkenna og staðsetja þjónustukaupa.123   

Undanþágur frá framangreindri meginreglu 3.2. eru aðeins heimilaðar í 

sérstaklega tilgreindum aðstæðum og þurfa þær að vera í samræmi við reglu 3.7, þ.e. 

undantekning er aðeins réttlætanleg ef skattlagning á grundvelli meginreglunnar leiðir 

til óviðeigandi skattlagningar.124 Slíkt getur átt við þegar þjónusta er til að mynda nýtt 

á óþekktum stað.125 Tekið er dæmi um miðasölu við inngang að viðburði, kaupendur 

þjónustu geta bæðið verið fyrirtæki og neytendur. Þegar svo á við er bæði ógerlegt fyrir 

þjónustusala að greina hvort þjónustukaupi er einstaklingur eða fyrirtæki sem og 

hvaðan viðkomandi einstaklingur eða fyrirtæki er. Þá kann að vera réttlætanlegt að setja 

sérstaka reglu enda framangreint ekki í samræmi við grunnsjónarmið um skilvirkni, 

einfaldleika, öryggi eða sanngirni.126 

                                                
120 sama heimild 28. 
121 sama heimild 29. 
122 sama heimild 30. 
123 sama heimild 31. 
124 sama heimild 55. 
125 sama heimild 57. 
126 sama heimild 58. 
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Þegar svo háttar að þjónustukaupi er lögaðili með aðsetur á einum stað (e. single 

location entity) er meginreglan sú að skattlagningarrétturinn er í því ríki þar sem 

þjónustukaupi er staðsettur.127 Gildir það einnig þótt um sé að ræða sölu á milli tengdra 

aðila.128 Það skiptir máli að þjónustusali hafi upplýsingar um þjónustukaupa, þ.e. að um 

sé að ræða lögaðila og að hann sé staðsettur þvert á landamæri, svo unnt sé að afhenda 

þjónustuna án virðisaukaskatts í lögsögu þjónustusala. 129 Skattyfirvöld í lögsögu 

þjónustusala kunna að gera kröfu um að þjónustusali sýni fram á að kaupandi 

þjónustunnar sé lögaðili í öðru landi og því mikilvægt að þjónustusali hafi slíkar 

upplýsingar.130 Við beitingu meginreglunnar skiptir ekki máli hvort þjónustukaupi ætli 

að áframselja þjónustuna eða óefnislegu eignina til þriðja aðila eða greitt sé fyrir 

þjónustuna af hálfu þriðja aðila, skattlagningarrétturinn helst í móttökuríki.131 

 Þegar þjónustukaupi er hins vegar með starfsstöðvar í fleiri en einni lögsögu (e. 

multiple location entity) þarf að greina hvaða ríki hefur skattlagningarréttinn. 132  Í 

slíkum tilvikum skal litið til þess hvaða starfsstöð kaupanda nýtir þjónustuna og eru í 

reglunum tilgreindir nokkrir möguleikar: 

1) Nýtingarstaður þjónustu 

2) Móttökustaður þjónustu 

3)  Endurinnheimtu aðferð133  

Fyrsta nálgunin miðast við nýtingarstað þjónustunnar, önnur á hvar hún er móttekin og 

sú þriðja á starfsstöðina sem notar þjónustuna á grundvelli innra samkomulags um 

endurheimtu kostnaðar á milli lögaðilanna. 134  Með endurheimtuaðferðinni er 

skattlagningarrétturinn upphaflega staðsettur þar sem fyrirsvarsaðili lögaðilans (A) í 

viðskiptunum er. Þegar þjónustan er nýtt í annarri starfsstöð (B) sem er staðsett í öðru 

ríki þarf B að endurgreiða A útlagðan kostnað vegna þjónustunnar. Endurgreiðslan 

markar þá raunverulegan nýtingarstað þjónustunnar hjá B.135 Á reglan einnig við um 

flutning á aðkeyptri þjónustu innan samstæðu.136 Í framangreindum tilvikum er það á 

                                                
127 sama heimild 34. 
128 sama heimild 62. 
129 sama heimild 35.  
130 sama heimild 38.  
131 sama heimild 35.  
132 sama heimild 31.  
133 sama heimild 32. 
134 sama heimild. 
135 sama heimild 33. 
136 sama heimild 37.; KPMG, ,,New Global VAT/GST Regime Coming for Cross Border sales of 
Services and Intangibles” (2015) (06) TaxNewsFlash 
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ábyrgð þjónustukaupa að standa skil á virðisaukaskatti til skattyfirvalda og því þarf 

þjónustusali ekki að skrá sig á virðisaukaskattsskrá og innheimta skatt í því ríki. 

Fyrrnefndar aðferðir miða allar að því að tryggja skattlagningu á þjónustu þar 

sem þjónustan telst nýtt en ríkjum er í sjálfsvald sett hvaða aðferð þau beita í samræmi 

við landsrétt og réttarframkvæmd.137 Framangreindum reglum er ætlað að viðhalda 

eðlilegu jafnvægi á milli hagsmuna lögaðila og skattyfirvalda. 138 Markmið þeirra er að 

virðisaukaskatturinn gangi á milli viðskiptastiga og endanlegur neytandi þjónustu sitji 

uppi með skattlagninguna, sbr. regla 2.1.139 Eftir því sem fleiri ríki beita sömu nálgun 

því minna verður flækjustig, minni óvissa og minnkandi áhætta á tvískattlagningu eða 

engri skattlagningu.140  

 

3.2.3. Viðskipti milli fyrirtækja og neytenda (e. B2C) 

Beiting meginreglunnar um áfangastað er í eðli sínu einfaldari þegar kemur að 

viðskiptum milli fyrirtækja og neytenda, þ.e. einfaldara er að skattleggja endanlega 

nýtingu þjónustu í þeirri lögsögu sem hún á sér stað.141 Í eldri framkvæmd var gengið 

út frá því að nýting þjónustu væri þar sem hún væri veitt. Með tilstuðlan rafrænna 

viðskipta getur slík beiting verið hins vegar verið flókin, þar sem rafræna þjónustu má 

nýta hvar sem er í heiminum. Enn fremur getur verið flókið að finna út hvaðan þjónusta 

telst veitt.142  

Samkvæmt reglu 3.5, þegar slík þjónusta er veitt og nýtt á sama stað og tíma, 

þ.e. þegar bæði þjónustuveitandi og þjónustukaupandi eru á sama stað, til dæmis við 

nuddþjónustu, þjónustu hárgreiðslustofu, aðgengi að kvikmynda húsi (e. On the spot 

supplies) hefur viðkomandi ríki skattlagningarréttinn.143  

Samkvæmt reglu 3.6., þegar þjónusta er veitt og ekki liggja fyrir tengsl á milli 

þess hvar þjónustan er veitt og nýtt er litið til þess hvar þjónustukaupi er heimilisfastur. 

Regla 3.6. nær yfir þjónustu á borð við lögfræðiráðgjöf, rafrænt afhenta þjónustu, 

viðhald við hugbúnað, miðlun stafræns efnis á internetinu (kvikmyndir, þættir, tónlist 

o.þ.h.). Við mat á heimilisfesti þjónustukaupa er litið til þess hvar hann á heimili eða 

                                                
<http://www.kpmg.com/Ca/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/TNF/Pages/tnfc1506.pdf>  
skoðað 29. apríl 2016. 
137 sama heimild 34. 
138 sama heimild. 
139 sama heimild 15. 
140 sama heimild 34. 
141 sama heimild 45. 
142 sama heimild 46.  
143 sama heimild 47. 
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dvelur að jafnaði. Í rafrænum viðskiptum eru samskipti þjónustusala og þjónustukaupa 

takmörkuð og getur verið erfiðleikum bundið að sjá fyrir um staðsetningu 

þjónustukaupa í viðskiptunum. Vandamál við að staðsetja þjónustukaupa í rafrænum 

viðskiptum var rætt strax á Ottawa-ráðstefnunni en þess getið að m.a. 

kreditkortaupplýsingar eða ip-tala þjónustukaupa væri ekki áreiðanleg heimild enda 

væri einfalt að misnota t.d. ip-tölur.144 Hið sama á við um þjónustu milli fyrirtækja og 

svo fyrirtækja og neytenda varðandi undanþágur. Þegar yfirgnæfandi líkur eru á því að 

þjónusta sé nýtt annars staðar en þar sem aðili er búsettur kann skattlagning á grundvelli 

reglu 3.5. eða 3.6. að leiða til óeðlilegrar skattlagningar. Ef erlendur ferðamaður fer á 

netkaffihús, leigir sér sjónvarpsefni á hótelherbergi eða hringir símtal úr símaklefa er 

eðli málsins samkvæmt auðsjáanlegt að þjónustan er ekki nýtt þar sem viðkomandi er 

búsettur. Í slíkum tilvikum er eðlilegt að skattlagning miði við raunverulega 

staðsetningu þjónustukaupa þegar þjónustan er veitt.145 

Mælt er fyrir um að ríki veiti skýrar leiðbeiningar til handa þjónustusölum um 

það hvaða upplýsinga sé mikilvægt að þeir afli í viðskiptum sínum við erlenda aðila 

svo þeir geti ákvarðað staðsetningu þeirra og staðið skil á virðisaukaskatti. 146 

Samkvæmt almennu reglunni ber þjónustusalanum að skrá sig á virðisaukaskattsskrá 

þar sem skattlagningarrétturinn er. Þegar staðsetning þjónustusala er sú sama og 

neytanda kann það að vera einfalt. Þegar þjónustukaupi er hins vegar staðsettur í annarri 

lögsögu flækjast málin fyrir þjónustusalann. Það getur verið bæði flókið og íþyngjandi 

fyrir þjónustusala sem hefur ekki viðveru í viðkomandi landi sem og fyrir skattyfirvöld 

að framfylgja slíkri framkvæmd.147 Samt sem áður er framangreind framkvæmd talin 

árangursríkust við við innheimtu virðisaukaskatts.148 Lagt er til að ríki hafi einfalt 

skráningarkerfi fyrir erlenda söluaðila, s.s. öðruvísi en hefðbundna skráningu innlendra 

aðila á virðisaukaskattsskrá, enda kann það að skipta máli sértaklega þegar fyrirtæki 

ber virðisaukaskattsskyldu í mörgum ríkjum. Einfaldast sé að skráning sé í gegnum 

viðeigandi skattyfirvöld á internetinu, helst á tungumáli helstu viðskiptaþjóða 

ríkisins.149Jafnframt að þjónustusali geti staðið skil á virðisaukaskattinum á einfaldari 

                                                
144 OECD, Taxation and Electronic Commerce. Implementing The Ottawa Taxation Framework 
Conditions (n.95) 28. 
145 OECD, International VAT/GST Guidelines (n. 86) 58. 
146 sama heimild 49. 
147 sama heimild. 
148 sama heimild 50. 
149 sama heimild 52. 
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hátt en við hefðbundna skráningu, helst á internetinu.150 Þegar þjónustusalar eru skráðir 

samkvæmt einfaldri skráningu þykir eðlilegt að takmarka endurgreiðslu innskatts. 

Þjónustusali getur, þegar við á, sótt um endurgreiðslu innskatts á grundvelli 

hefðbundinnar skráningar í ríkinu.151 

3.3. BEPS-reglur OECD 

Í september 2013 hóf OEFCD vinnu við aðgerðaráætlun, BEPS (e. Base Erosion and 

Profit Shifting).152 Áætlunin skiptist í fimmtán hluta og fjallar fyrsti hluti BEPS um 

skattaleg álitaefni á hinum stafræna markaði. Sérstakar tillögur í tengslum við óbeina 

skatta eru í áætluninni, m.a. virðisaukaskattlagning á rafræna þjónustu milli fyrirtækja 

og neytenda. Í október 2015 var gefin út lokaskýrsla. 153 Samkvæmt skýrslunni er eitt 

helsta álitaefnið á þessu sviði skortur á samræmdu alþjóðlegu regluverki við innheimtu 

virðisaukaskatts í rafrænum viðskiptum.154 Þær tillögur sem fram koma í skýrslunni eru 

í samræmi við nýútgefnar leiðbeiningarreglur OECD sem fjallað var um hér áður 

varðandi viðskipti milli fyrirtækja og viðskipti milli fyrirtækja og neytenda og lagt til 

að ríki tileinki sér þær grundvallareglur sem þar koma fram. Þess má geta að samkvæmt 

upplýsingum á vef efnahags- og fjármálaráðuneytisins verða réttarreglur hér á landi 

rannsakaðar í samanburði við niðurstöðu skýrslu OECD og hvort þörf sé á úrbótum 

vegna þessa.155  

  

                                                
150 sama heimild 52. 
151 sama heimild. 
152 OECD, ,,Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting (OECD Publishing 2013) 
<https://www.oecd.org/ctp/BEPSActionPlan.pdf> skoðað 30. apríl 2016. 
153OECD, Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 2015 Final Report, 
OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project (n. 118) skoðað 30. apríl 2016. 
154 sama heimild 29. 
155 Fjármála- og Efnahagsráðuneyti, ,,Aðgerðaráætlun OECD gegn rýnun skattstofns og tilfærslu 
hagnaðar” (Fjármála- og efnahagsráðuneyti 12. október 2015) 
<https://www.fjarmalaraduneyti.is/frettir/nr/20132> skoðað 30. apríl 2016. 
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4. Evrópusambandið og rafrænt afhent þjónusta 

4.1. Almennt  
Innan lögsögu Evrópusambandsins var fyrst ákveðið að skattleggja skyldi rafræna 

þjónustu í heiminum og var það gert í samræmi við grunnreglur OECD sem fram komu 

á Ottawa-ráðstefnunni 1998.156 Innleidd voru ákvæði í sjöttu virðisaukaskattstilskipun 

Evrópusambandsins157 um virðisaukaskattlagningu á útvarps- og sjónvarpsútsendingar 

auk annarrar rafrænt afhentrar þjónustu með tilskipun nr. 2002/38/EC.158  

Í júlí 1996 lýsti framkvæmdarstjórn Evrópusambandsins því yfir að gildandi 

virðisaukaskattskerfi frá 1977 væri illa til þess búið að taka á nýjum skattalegum 

álitaefnum sem fylgdu nútíma viðskiptum.159 Í apríl 1997 var því jafnframt lýst yfir að 

mikilvægt væri að heimfæra sjónarmið innri markaðarins yfir á rafræn viðskipti og 

koma á samræmdum reglum.160 Markmið framkvæmdarstjórnarinnar væru að innleiða 

viðeigandi regluverk fyrir árið 2000 þar sem áhersla yrði lögð á að byggja upp traust 

fyrirtækja og neytenda og tryggja rafrænum viðskiptum fullan aðgang að innri 

markaðnum, 161  þar sem rafræn vöru- og þjónustusala væru virðisaukaskattsskyld 

viðskipti líkt og hefðbundin viðskipti. 162  Ári síðar birti framkvæmdarstjórnin 

viðmiðunarreglur sem undirbúning að framlagi Evrópusambandsins á Ottawa- 

ráðstefnunni. Þar kom meðal annars fram að framkvæmdarstjórnin myndi beita sér fyrir 

sameiginlegu virðisaukaskattskerfi byggðu á reglunni um skattlagningu í upprunaríki. 

163 Frá þeim tíma hefur regluverk ESB um virðisaukaskattlagningu á rafrænt afhenta 

þjónustu tekið töluverðum breytingum. Í næsta kafla verður fjallað um gildandi 

virðisaukaskattstilskipun ESB og þær reglur sem gilda um rafrænt afhenta þjónustusölu 

eins og þær eru í dag.  

                                                
156 Henk van Arendonk, Sjaak Jansen og René van der Paardt, VAT in an EU and International 
Perspective. Essays in honour of Han Kogels (IBFD 2011) 282.  
157 Council Directive EC 77/388 of 17 May 1977 on the harmonization of the laws of the Member 
States relating to turnover taxes – Common system of value added tax: uniform basis of assessment 
[1977] OJ L145/1.  
158 Council Directive EC 2002/38 of 7 May 2002 amending and amending temporarily Directive 
77/388/EEC as regards the value added tax arrangements applicable to radio and television 
broadcasting services and certain electronically supplied services [2002] OJ L128/41.  
159 European Commission, A Common System of VAT. A Program for the Single Market, COM(96) 
328 final gr. 1.3 – 1.4. 
160 European Commission, Communication on European Initiative in Electronic Commerce, 
COM(97)157, 15 April 1997.  
161 sama heimild, 13. 
162 sama hemild, 14. 
163 European Commission, Communication on Electronic Commerce and Indirect Taxation, 
COM(1998)374 final, 4 17. June 1998  
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4.2. Tilskipun Evrópusambandsins nr. 2006/112/EC 
Virðisaukaskattstilskipun Evrópusambandsins, nr. 2006/112/EC,164 var samþykkt 28. 

nóvember 2006 og tók gildi 1. janúar 2007.165 Hún leysti af hólmi eldri tilskipun nr. 

77/388/EEC (sjötta tilskipunin). Síðarnefnda tilskipunin hafði tekið miklum 

breytingum og þótti þörf með vísan til skírleika að fella hana úr gildi og innleiða nýja.166 

Endurnýjuð tilskipun byggir efnislega að miklu leyti á þeirri eldri en samhliða voru 

einnig innleidd ný ákvæði.167 Með tilskipuninni var meðal annars ætlað að efla innri 

markað ESB og koma á fót löggjöf sem jafnaði samkeppnisskilyrði og hindrar hvorki 

frjálsa flutninga á vöru né þjónustu. Samræmt regluverk á sviði virðisaukaskatts var 

talið mikilvægt svo unnt væri að ná framangreindum markmiðum.168  

 Vskt. er umfangsmikið og ítarlegt regluverk sem skiptist í fimmtán kafla. Fyrstu 

kaflar tilskipunarinnar eru almenns eðlis, ákvæði um gildissvið, skattskylda aðila, 

skattskylda veltu o.þ.h. Í fimmta kafla vskt., í 24 – 29. gr., er að finna meginreglur um 

skattskylda þjónustu og í ákvæðum 45 – 59. gr. undanþágur frá téðum meginreglum. Í 

11. kafla er kveðið á um uppgjör á virðisaukaskatti, sbr. 192. gr. 1. – 205. gr.  

Samkvæmt vskt. getur þjónusta verið skattlögð á ýmsa vegu. Til að mynda þar 

sem þjónustuveitandi er staðsettur, þar sem þjónustukaupi er staðsettur, þar sem 

þjónustan er nýtt og ef um er að ræða þjónustu í tengslum við fasteign, þar sem 

fasteignin er staðsett.169 Fer það eftir eðli þjónustunnar. 

 

4.2.1. Hugtakið rafrænt afhent þjónusta 

Samkvæmt stefnu Evrópusambandsins teljast öll viðskipti sem fela ekki í sér neyslu á 

vörum til þjónustu. 170 Öll óáþreifanleg þjónusta, svo sem rafrænt afhent þjónusta, fellur 

því undir gildissvið vskt.171 Um þetta er kveðið í 1. mgr. 24. gr. vskt. en í 2. mgr. 

                                                
164 Council Directive EC 2006/112 of 28 November 2006 on the common system of value added tax 
[2006] OJ L347/1  
165 sama heimild 413 gr.  
166 sama heimild aðfararorð 1. gr.  
167 sama heimild aðfararorð 3. gr.  
168 sama heimild aðfararorð 4. gr.  
169 sama heimild 44, 45, 47 og 2. mgr. 53. gr.  
170 European Commission, Communication on Electronic Commerce and Indirect Taxation, 
COM(1998)374 final, 22 17. June 1998.  
171 Pernilla Rendahl, Cross-Border Consumption Taxation of Digital Supplies. A comparative Study of 
Double Taxation and Unintentional Non-Taxation of B2C E-Commerce. (Jönköping International 
Business School 2008) 122; Í máli C-172/96 Commissioners of Customs and Excise g. First National 
Bank of Chicago [1998] ECR I-04387 var deilt um það hvort gjaldeyrisviðskipti framkvæmd af banka 
teldust til vöru eða þjónustusölu. Viðskiptin fólu ekki í sér líkamlega afhendingu fjár heldur fóru 
viðskiptin eingöngu fram rafrænt og taldi Evrópusdómstóllinn slík viðskipti ekki áþreifanleg.  
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ákvæðisins er að finna skilgreiningu á hugtakinu fjarskiptaþjónusta. Önnur 

virðisaukaskattsskyld þjónusta er skilgreind í 25 og 26. gr. vskt.  

Hugtakið rafrænt afhent þjónusta er ekki skilgreint sérstaklega í vskt. en hugtakið 

kemur fram í k. lið 1. mgr. 56. gr. vskt. Í viðauka við tilskipunina er að finna 

upptalningu á þjónustu sem fella má undir rafrænt afhenta þjónustu:  

(1) Website supply, web-hosting, distance maintenance of programmes 
and equipment; (2) supply of software and updating thereof; (3) supply of 
images, text and information and making available of databases; (4) 
supply of music, films and games, including games of chance and 
gambling games, and of political, cultural, artistic, sporting, scientific and 
entertainment broadcasts and events; (5) supply of distance teaching.172  

Framangreind upptalning er útfærð nánar í reglugerð nr. 282/2011, sbr. a – f. liður 2. 

mgr. 7. gr. 173 Í 3. mgr. 7. gr. er jafnframt tilgreind sérstaklega þjónusta sem telst ekki 

til rafrænt afhentrar þjónustu, annars vegar er um að ræða efnislegar eignir sem eðli 

málsins samkvæmt teljast ekki til rafrænt afhentrar þjónustu eða þjónustu sem er 

rafrænt afhent en felur einnig í sér mannleg afskipti.174 Í viðauka við reglugerðina er 

rafrænt afhent þjónusta á grundvelli vskt. útfærð enn frekar.175 Ríkar ástæður eru fyrir 

því af hverju framangreindar skilgreiningar er að finna í reglugerð fremur en tilskipun 

eða tilmælum. Tilskipanir ESB hafa ekki bein lagaáhrif, þær eru bindandi hvað 

markmið þeirra varðar en aðildarríkjum er í sjálfsvald sett hvernig þeim markmiðum 

er náð, þ.e. með hverskonar innleiðingu. 176 Reglugerðir ESB hafa hins vegar bein 

lagaáhrif.177 Þær hafa almennt gildi og eru bindandi í öllum aðildarríkjum sambandsins 

án þess að vera sérstaklega lögfestar.178  Sú staðreynd að hugtakið rafrænt afhent 

þjónusta er skilgreint í reglugerð hefur þær afleiðingar að ESB getur mótað og uppfært 

skilgreininguna í samræmi við þarfir og þróun rafrænna viðskipta án þess að aðildarríki 

þurfi að aðhafast nokkuð í kjölfarið. Með reglugerðinni var ætlað að tryggja samræmda 

beitingu vskt. meðal aðildarríkjanna m.a. hvað þjónustusölu og nýtingarstað þjónustu 

                                                
172 Council Directive EC 2006/112 of 28 November 2006 on the common system of value added tax 
[2006] OJ L347/1. Annex II. 
173 Reglugerð nr. 282/2011 leysti af hólmi reglugerð nr. 1777/2005 sem sett var í stoð með reglugerð 
77/388/EC.  
174 Pernilla Rendahl, Cross-Border Consumption Taxation of Digital Supplies. A comparative Study of 
Double Taxation and Unintentional Non-Taxation of B2C E-Commerce. (Jönköping International 
Business School 2008) 181. 
175 Council Regulation (EC) 282/2011 laying down implementing measures for Directive 2006/112/EC 
on the common system of value added tax [2011] OJ L77/1 Annex 1 
176 Davíð Þór Björgvinsson, EES-réttur og landsréttur (Bókaútgáfan Codex 2006) 93. 
177 Consolidated Version of the Treaty on European Union [2012] OJ C326/47, 288. gr.  
178 Davíð Þór Björgvinsson (n. 176) 87. 
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varðaði.179 Með vísan til þess að reglugerðin væri bindandi og hefði beint lagagildi 

væri framangreindu markmiði best náð á þennan hátt.180 

4.2.2. Virðisaukaskattur á rafræna þjónustu samkvæmt vskt.  

Árið 2008 var kynntur til sögunnar svokallaður ,,VSK-pakki” (e. VAT-package). 

Forsagan var sú að í lok árs 2007 náðist pólitískt samkomulag181 um drög að tveimur 

tilskipunum og reglugerð um breytingar á reglum um virðisaukaskatt innan ráðsins. 

Markmiðið var meðal annars að tryggja að virðisaukaskattur á þjónustu rynni til 

landsins þar sem þjónustan væri nýtt. 182  Þannig væri þjónusta á milli fyrirtækja 

virðisaukaskattsskyld í lögsögu þjónustukaupa en ekki í lögsögu þjónustusala eins og 

áður hafði verið. Framangreindar breytingar tóku gildi frá og með 1. janúar 2010 með 

tilskipun nr. 2008/8/EC vskt. og verður gert ítarlega grein fyrir þeim í kafla 6.2.3. Þar 

að auki var tilkynnt um áætlaðar breytingar á skattlagningu rafrænna viðskipta frá 

fyrirtækjum til neytenda sem og svokallað ,,one stop” kerfi. Síðarnefndu breytingarnar 

tóku gildi frá og með 1. janúar 2015 og verða þeim gerð góð skil í kafla 6.2.4 og 6.2.5. 

            Frá og með 1. janúar 2015 skal öll rafrænt afhent þjónusta skattlögð í því landi 

þar sem þjónustukaupi er staðsettur. Gildir það óháð því hvort þjónustukaupi er 

einstaklingur eða fyrirtæki. Í því samhengi skiptir staðsetning þjónustusala ekki máli, 

þ.e. hvort sem hann er staðsettur innan eða utan ESB.183  

4.2.3. Viðskipti milli fyrirtækja (e. B2B) 	

Þegar rafrænt afhent þjónusta er seld til fyrirtækis í skattskyldum rekstri telst hún ávallt 

nýtt þar sem þjónustukaupi er staðsettur. Ef þjónustukaupi er með margar starfsstöðvar 

í mismunandi ríkjum er þjónustan skattskyld í því ríki þar sem fyrirtækið er skráð. Sé 

þjónustunni hins vegar beint að annarri starfstöð þjónustukaupa, sem er staðsett í 

                                                
179 Council Regulation (EC) 282/2011 laying down implementing measures for Directive 2006/112/EC 
on the common system of value added tax [2011] OJ L77/1 aðfararorð 4. gr.   
180 sama heimild. 
181 European Commission, ,,Council approves new rules for VAT on services, requiring taxation in the 
country of the consumer with a one-stop system for tax payments” (European Commission 4 December 
2007) C/07/281 <http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-07-281_en.htm?locale=en> skoðað 1. maí 
2016. 
182 sama heimild. 
183 European Commission, ,,Telecommunications, broadcasting & electronic services (European 
Commission) 
<http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/how_vat_works/telecom/index_en.htm> skoðað 1. 
maí 2016. 
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annarri lögsögu, telst nýtingarstaður þjónustunnar í síðarnefnda ríkinu. 184  Ef þær 

staðsetningar sem framan greinir liggja hvorugar fyrir telst þjónustan nýtt þar sem 

móttakandi þjónustunnar hefur fast aðsetur eða búsetu.185   

          Samkvæmt meginreglu 193. gr. vskt. liggur skylda á greiðslu virðisaukaskatts 

hjá þjónustuveitanda, nema undanþáguákvæði 194 – 199b. og 202. gr. vskt. eigi 

sérstaklega við. Samkvæmt framangreindum ákvæðum er það þjónustukaupi sem ber 

að standa skil á greiðslu virðisaukaskatts og á slíkt við hvað varðar rafrænt afhenta 

þjónustu til fyrirtækis í skattskyldum rekstri.186 Þegar rafrænt afhent þjónusta er afhent 

til þjónustukaupa, fyrirtækis í virðisaukaskattsskyldri starfsemi, sem er staðsett utan 

ESB skal sá aðili standa skil á greiðslu virðisaukaskatts í þeirri lögsögu sem hann er 

staðsettur. 187  Með vísan til þess er mikilvægt fyrir þjónustusala að vita hvort 

þjónustusali er neytandi eða fyrirtæki í virðisaukaskattsskyldum rekstri þar sem 

þjónustusali ber aðeins ábyrgð á greiðslu virðisaukaskatt við sölu til neytenda eins og 

greint verður frá í næsta kafla. Þar af leiðandi er lögð sú skylda á að þjónustukaupi 

rafrænt afhentrar þjónustu veiti þjónustusala upplýsingar um 

virðisaukaskattsnúmer. 188  Þjónustusali þarf að sannreyna þær upplýsingar og er 

aðildarríkjum skylt að hafa slíkar upplýsingar aðgengilegar á rafrænan hátt.189 Að því 

staðfestu er þjónustusala heimilt að ganga út frá því að viðkomandi sé fyrirtæki í 

skattskyldum rekstri. Það á einnig við þegar þjónustukaupi hefur ekki ennþá fengið 

virðisaukaskattsnúmer en tilkynnir að slík umsókn liggi fyrir og getur lagt fram 

staðfestingu á því.190  

          Af framangreindu er ljóst að þjónustusalar rafrænt afhentrar þjónustu til annarra 

fyrirtækja þurfa að meginstefnu til aðeins að innheimta og standa skil á greiðslu 

virðisaukaskatts ef þjónustukaupi er staðsettur í sama ESB ríki og þjónustusali. Ef 

þjónustukaupi er búsettur í öðru aðildarríki ESB eða fyrir utan ESB er þjónustuveitandi 

ekki ábyrgur fyrir virðisaukaskatti samkvæmt vskt., að því gefnu að sýnt sé fram á að 

                                                
184 Council Directive EC 2006/112 of 28 November 2006 on the common system of value added tax 
[2006] OJ L347/1, 194. gr.  
185 sama heimild 44. gr. 
186 sama heimild 194. gr.  
187 sama heimild.  
188 Council Regulation (EC) 282/2011 laying down implementing measures for Directive 2006/112/EC 
on the common system of value added tax [2011] OJ L77/1, aðfararorð 43. gr.   
189 Council Regulation (EC) 904/2010 on administrative cooperation and combating fraud in the field 
of value added tax [2010] OJ L268/1, 2. mgr. 31. gr. 
190 Council Regulation (EC) 282/2011 laying down implementing measures for Directive 2006/112/EC 
on the common system of value added tax [2011] OJ L77/1, 18. gr.  
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þjónustukaupi sé staðsettur erlendis. 191  Hafa skal þó í huga að lítil fyrirtæki og 

einstaklingar í rekstri eru ekki alltaf á virðisaukaskattsskrá. Um þá aðila gilda almennar 

reglur eins og þegar þjónusta er seld til hefðbundins neytanda.192 Þegar svo er ástatt 

ber þar af leiðandi þjónustusala að standa skil á greiðslu virðisaukaskatts í samræmi 

við þær reglur sem fjallað verður um í næsta kafla. Slíkt kann að vera verulega 

íþyngjandi fyrir smærri fyrirtæki og hefur í för með sér töluvert umstang þeim til 

handa.   

4.2.4. Viðskipti milli fyrirtækja og neytenda (e. B2C) 

Í flestum viðskiptum samkvæmt vskt. milli fyrirtækja og neytenda er 

skattskyldan í lögsögu þjónustusala og er framangreind meginregla lögfest í 45. 

gr. vskt. Slíkt á hins vegar ekki við um rafrænt afhenta þjónustu en um hana gilda 

sérreglur.193  

 Í 58 og 59. gr. vskt. er kveðið á um þær reglur sem gilda milli sölu 

fyrirtækja til óskattskyldra aðila. Samkvæmt 58. gr. telst nýtingarstaður rafrænt 

afhentrar þjónustu þar sem þjónustukaupi er með starfsstöð, heimilisfesti eða býr 

að jafnaði, sbr. c. liður 1. mgr. 58. gr. Meginregla 58. gr. nær til neytenda og til 

lögaðila í óskattskyldri starfsemi. Hvað neytendur varðar telst nýtingarstaður 

þjónustunnar þar sem viðkomandi er heimilisfastur eða býr að jafnaði. Sé 

þjónusta seld til óskattskyldra lögaðila telst nýtingarstaður þjónustunnar þar sem 

lögaðilinn hefur starfsstöð. Þá á reglan við óháð því hvort þjónustusali er 

staðsettur innan ESB eða utan. 

Þjónustusali sem staðsettur er innan ESB og selur rafrænt afhenta 

þjónustu til aðila innan ESB skal standa skil á greiðslu skattsins þar sem 

þjónustukaupi er staðsettur. Þegar þjónustusali innan ESB selur þjónustu til aðila 

sem er staðsettur utan ESB gildir sama reglan – standa þarf skil á 

virðisaukaskattinum í lögsögu þjónustukaupa.194  Ef þjónusta telst hins vegar 

notuð innan ESB þrátt fyrir að heimilisfesti þjónustukaupa sé utan ESB geta 

aðildarríki ESB ákveðið að standa skil á virðisaukaskatti í lögsögu 

                                                
191 Henk van Arendonk, (n. 156) 287 
192 Marlies Ursprung-Steindl og Sebastiona Pfeiffer, Global Trends in VAT/GST and Direct Taxation 
(LLM International Tax Law Vienna, Linde 2015) 352. 
193 Council Regulation (EC) 1042/2013 amending Implementing Regulation (EU) No 282/2011 as 
regards the place of supply of services [2013] OJ L288/1, aðfararorð 1. gr. 
194 Council Directive EC 2006/112 of 28 November 2006 on the common system of value added tax 
[2006] OJ L347/1, 1. mgr. 59. gr.  
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þjónustuveitanda. 195  Með því er komið í veg fyrir tvískattlagningu, enga 

skattlagningu eða röskun á samkeppnissjónarmiðum.196 

Framangreint fyrirkomulag gerir það að verkum að neytandi innan ESB 

greiðir alltaf sama hlutfall virðisaukaskatts, óháð því hvaðan þjónustan er keypt 

að því undanskyldu ef hann nýtir þjónustuna í lögsögu þjónustuveitanda. Ef 

þjónustusali þyrfti að standa skil á virðisaukaskatti í eigin lögsögu, samkvæmt 

upprunalandsreglunni, ættu reglur þess ríkis við. Því var skatthlutfallið 

samkvæmt eldri reglum mismunandi eftir því hvaðan þjónustukaupi keypti 

þjónustuna. 197  Að sama skapi þarf þjónustusali að innheimta mismunandi 

virðisaukaskatt eftir því hvar þjónustukaupi er búsettur. Með reglunni er m.a. girt 

fyrir að stórfyrirtæki í rafrænni þjónustusölu, sem oft eru staðsett á 

lágskattasvæðum hvað virðisaukaskatt varðar, standi skil á skattinum í því ríki.198 

Breytingarnar munu því hafa nokkur áhrif á virðisaukaskatttekjur slíkra ríkja.199 

          Eins og áður var greint frá tóku framangreindar reglur gildi 1. janúar 2015 

á grundvelli ,,VSK-pakkans”. Undirliggjandi ástæða breytingarinnar var sú að 

færa virðisaukaskattlagningu á rafrænni þjónustu í samræmi við meginregluna 

um að neysluskattar séu innheimtir þar sem þjónustu er neytt. Mikilvægt er fyrir 

fyrirtæki sem staðsett eru bæði innan og utan ESB, með vísan til reglunnar, að 

ganga úr skugga hvort að viðskiptavinur þeirra sé skattskyldur aðili eða ekki og 

hvar viðkomandi er staðsettur. Almennir neytendur eru ekki með 

virðisaukaskattsnúmer og því getur verið erfiðleikum háð að staðsetja þá. Þegar 

ekki liggur augum uppi hvar þjónustukaupi er staðsettur þarf þjónustusali að 

                                                
195 Council Directive EC 2006/112 of 28 November 2006 on the common system of value added tax 
[2006] OJ L347/1, a. liður 1. mgr. 59. gr. a.  
196 sama heimild 59. gr. a.  
197 European Commission, ,,Memo/14/448” (European Commission, Brussels 1 July 2014) 1 
<http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-448_en.htm> skoðað 2. maí 2016. 
198 Í Lúxemborg er til að mynda hlutfall virðisaukaskatts 17%, á Möltu 18% og í Kýpur og Þýskalandi 
19%. Þess má geta að Amaxon, Apple iTunes og Paypal eru meðal stórfyrirtækja sem hafa 
höfuðstöðvar sínar í Evrópu staðsettar í Lúxemborg. Sjá nánar á eftirfarandi vefsíðum: 
<http://amazon-operations.co.uk/locations/luxembourgapple>  
<http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/za/terms.html>  
<https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/about>  
European Commission, ,,VAT Rates Applied in the Member States of the European Union” (European 
Commission 2016) 2 
<http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rate
s_en.pdf> skoðað 2. maí 2016. 
199 Í tilkynningu Pierre Gramegna, fjármálráðherra Lúxemborg, árið 2014 kom fram að vegna breytinga 
á skattlagningu á rafrænt afhentri þjónustu myndi Lúxemborg tapa að jafnaði 70% 
virðisaukaskattstekna. full tilvísun eins og á vefsíðu. Maurice Fick, ,,Luxembourg tightens its belt for 
2014 budget” (Luzemburger Wort 5 March 2014) <http://www.wort.lu/en/business/luxembourg-
tightens-its-belt-for-2014-budget-531733b0e4b03e321374ed06> skoðað 2. maí 2016.  
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reiða sig á þær upplýsingar sem hann hefur um þjónustukaupa, svo sem 

greiðslufang, ip-tölu eða bankaupplýsingar.200 Ítarlegar leiðbeiningarreglur er að 

finna í innleiðingarreglugerð nr. 1042/2013 um hvernig staðsetja megi 

þjónustukaupa og hvar eigi að staðsetja hann ef hann er t.d. með aðsetur í fleiri 

en einu ríki ESB. 

 

4.2.4.1. MOSS (e. Mini One Stop Shop)  

Samhliða ofangreindri reglu tók gildi 1. janúar 2015 svokallað MOSS-kerfi en því er 

ætlað að einfalda virðisaukaskattsskyldum þjónustusölum sem selja einstaklingum eða 

óskattskyldum lögaðilum rafrænt afhenta þjónustu innan ESB að standa skil á 

virðisaukaskatti.201 Eins og gefur að skilja væri þungbært ef þjónustusala væri gert að 

skrá sig í hverju ríki sem hann selur þjónustu til og standa skil á skatti þar en þess má 

þó geta að skráning í MOSS er ekki skylda.202 Í kerfinu felst að þjónustusali skráir sig 

í MOSS og skilar rafrænt ársfjórðungslega virðisaukaskatti. Greiðslan er svo áframsend 

í viðeigandi ríki þar sem þjónustukaupi er staðsettur. Skrái viðkomandi sig ekki í 

MOSS, þarf hann að skrá sig í öllum þeim ríkjum innan ESB sem hann selur rafrænt 

afhenta þjónustu til.  

MOSS-kerfið er tvískipt. Annars vegar er um að ræða skráningu aðila utan ESB 

(e. Non Union scheme)203 og svo skráningu aðila innan ESB sem selur rafrænt afhenta 

þjónustu innan ESB (e. The Union scheme).204 Reglurnar eru að meginstefnu til eins 

hvort sem þjónustusali er staðsettur innan eða utan ESB að undanskyldum 

skráningarskilyrðum sem eru mismunandi. Þjónustusalar staðsettir innan ESB er gert 

skylt að skrá sig þar sem þeir hafa fasta starfsstöð. Þjónustusalar utan ESB er frjálst að 

velja í hvaða ríki þeir skrá sig á MOSS en ætla má að flestir kjósi aðildarríki á borð við 

Bretland eða Írland til einföldunar þar sem enska er móðurmálið.205 

                                                
200European Commission, ,,Proposal for a Council Regulation amending Impementing Regulation (EU) 
No 282/2011 as regards the place of supply of services” (Communication) COM(2012) 763 final. a – i. 
liður 1. mgr.  24. gr. g.; Council Implementing Regulation (EU) No 1042/2013 of 7 October 2013 
amending Implementing Regulation (EU) No 282/2011 as regards the place of supply of services.   
201 Council Directive EC 2006/112 of 28 November 2006 on the common system of value added tax 
[2006] OJ L347/1, gr. 358-369k. 
202 Council Regulation (EC) 967/2012 amending Regulation (EU) No 282/2011 as regards the special 
schemes for non-established taxable persons supplying telecommunications services, broadcasting 
services or electronic services to non-taxable persons [2012] OJ L290/1.  
203 Council Directive EC 2006/112 of 28 November 2006 on the common system of value added tax 
[2006] OJ L347/1, gr. 358a-369. 
204 sama heimild  gr. 369a-k. 
205 Council Directive (EC) 815/2012 of 13 September 2012 laying down detailed rules for the 
application of Council Regulation (EU) No 904/2010, as regards special schemes for non-established 
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5. Rafrænt afhent þjónusta í Noregi 
5.1. Almennt  
Virðisaukaskattlagning á rafrænt afhentri þjónustu í Noregi byggja bæði á 

leiðbeiningarreglum OECD og að stórum hluta þeim reglum sem hafa verið í gildi innan 

ESB frá 2003. Í ljósi þess að Noregur er ekki aðili að ESB fela norsku lögin ekki í sér 

innleiðingu á tilskipun ESB og eru þess dæmi um frávik frá tilskipuninni í norskum 

lögum.  

 Í norskum virðisaukaskattslögum206 er í j. lið 2. gr. 1. kafla hugtakið rafræn 

þjónusta skilgreint sérstaklega en skilgreiningin er í meginatriðum í samræmi við 

skilgreiningu ESB á rafrænni þjónustu. 207  Um aðkeypta rafrænt afhenta þjónustu 

erlendis frá er fjallað um í 4 og 5. mgr. 30. gr. 3. kafla nvskl. en samkvæmt ákvæðinu 

er aðflutt þjónusta erlendis frá virðisaukaskattsskyld. Um rafrænt afhenta þjónustu 

selda úr landi er fjallað um í 3. mgr. 22. gr. 6 kafla nvskl. en hún er undanþegin 

virðisaukaskatti.    

5.2. Fyrirtæki til neytenda (e. B2C) 
Í Noregi er við lýði áfangastaðareglan, en um hana var fjallað í kafla 3.2.1.208 Í henni 

felst að þjónusta skal skattlögð þar sem nýtingarstaður hennar er. Frá því árið 2001 

hefur rafrænt afhent þjónusta innan Noregs verið virðisaukaskattsskyld en þegar norskir 

neytendur keyptu hins vegar rafrænt afhenta þjónustu erlendis frá var hún það ekki. Á 

því varð breyting 1. júlí 2011 en þá varð aðkeypt rafrænt afhent þjónusta erlendis frá 

gerð virðisaukaskattsskyld en frumvarp þess efnis var samþykkt 10. desember 2010.209 

Með breytingunum var ætlað að jafna samkeppnisskilyrði fyrirtækja innan og utan 

noregs sem selja rafrænt afhenta þjónustu til norskra neytenda.210 Þjónustusölum utan 

Noregs ber því að innheimta virðisaukaskatt og standa skil á í Noregi í viðskiptum við 

                                                
taxale persons supplying telecommunications, broadcasting or electronic services to non-taxable 
persons. 1 – 2. tölul. 1. mgr.  1. gr.;  European Commission, ,,Guide to the VAT mini One Stop Shop” 
(Directorate-General Taxation and Customs Union 23 October 2013) 6 
<http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/telecom/one-
stop-shop-guidelines_en.pdf> skoðað 2. maí 2016. 
206 Lov om merverdiavgift nr. 58/2009 (nvskl.) 
207 Skilgreiningin er eftirfarandi: ,,elektroniske tjenester: fjernleverbare tjenester som leveres over 
internett eller annet elektronisk nett og som ikke kan anskaffes uten informasjonsteknologi, hvor 
leveringen av tjenestene hovedsakeling er automatisert.” 
208 Olav Torvund, ,,Merverdiavgift og elektroniske tjenester levert fra utlandet.” (2010) Lov&Data 
<https://lovdata.no/pro/#document/JUS/lod-2010-104-22?searchResultContext=2186> <skoðað 10. 
maí 2016. 
209 Ot.prp. nr. 76 (2008-2009) Om lov om merverdiavgift. 
210 Norwegian Tax Administration, ,,About” (Norwegian Tax Administration 2011) 
<http://www.skatteetaten.no/en/voesnorway/About/> skoðað 9. maí 2016. 
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neytendur (e. B2C). Skylda til skráningar stofnast þegar seld er rafrænt afhent þjónusta 

fyrir meira en 50.000 norskar krónur á hverju 12 mánaða tímabili sbr. 1. mgr. og 3. 

mgr. 1. gr. 2. kafla nvskl.  

5.2.1. VOES (e. Vat on e-Services) 

Kynnt var til sögunnar í kjölfarið einfalt skráningarkerfi, VOES, sem gerir 

þjónustusölum kleift að skrá sig á einfaldan hátt á virðisaukaskattsskrá og skila þar inn 

skýrslum ársfjórðungslega. 211  Skráningarkerfið er að finna á sérstakri vefsíðu, 

www.VOESnorway.com, sem norsk skattyfirvöld halda til haga. Á henni er að finna 

útskýringar á þeim reglum sem gilda hvað varðar rafrænt afhenta þjónustu og 

virðisaukaskatt í Noregi á ensku. Hægt er að skrá nýjan notanda, þ.e. skrá sig á 

virðisaukaskattsskrá, uppfæra slíkar upplýsingar og skila inn téðri skýrslu. Á 

heimasíðunni er einnig að finna ítarlega skilgreiningu á rafrænni þjónustu.212 Þess má 

geta að fyrirtæki innan Noregs geta ekki notast við framangreint kerfi og þurfa að skrá 

sig hefðbundinni skráningu hjá norskum skattyfirvöldum. 213  Í nvskl. er fjallað 

framangreint skráningarkerfi í 4. gr. 14. kafla. Þar eru upplýsingar um það hverjir geta 

notað kerfið, hvernig skuli skrá sig o.fl.  

5.3. Fyrirtæki til fyrirtækis (e.B2B) 
Í viðskiptum á milli fyrirtækja (e. B2B) er það þjónustukaupi sem þarf að standa skil á 

greiðslu virðisaukaskatts (e. reverse charge mechanism). Að meginstefnu til er það 

þjónustusali sem er ábyrgur fyrir greiðslu virðisaukaskatts en það á ekki við þegar 

fyrirtæki kaupir rafrænt afhenta þjónust frá fyrirtæki staðsettu erlendis.  

  

                                                
211 Norwegian Tax Administration, ,,Legal Information” (Norwegian Tax Administration 2011) 
<http://www.skatteetaten.no/en/voesnorway/Legal-Information/> skoðað 9. maí 2016. 
212 Norwegian Tax Administration, ,,Definition of the term “electronic services” (Norwegian Tax 
Administration 2011) <http://www.skatteetaten.no/en/voesnorway/Legal-Information/Preparation-of-
statement-of-interpretation/> skoðað 9. maí 2016. 
213 PWC, ,,Norvegian VAT rules – Doing business in Norway VAT services” (PWC 2013) 
<http://www.pwc.no/en/tjenester/tax-and-legal-services/mva-toll-saeravgifter/norwegia-vat.pdf> 
skoðað 9. maí 2016. 
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6. Rafrænt afhent þjónusta á Íslandi  

6.1.Almennt um rafrænt afhenta þjónustu 
Þótt rafræn viðskipti séu ekki ný af nálinni þá hafa þau á skömmum tíma vaxið afar 

hratt um allan heim og eru í stöðugri þróun. Á seinni hluta tuttugustu aldarinnar opnaði 

internetið flóðgátt af möguleikum tengdum rafrænum viðskiptum. Aukinn fjöldi 

fyrirtækja og neytenda kaupir stafrænar vörur og þjónustu í gegnum netið. Þótt kostirnir 

séu fjölmargir getur slík verslun haft neikvæð áhrif á rekstrargrundvöll hefðbundinna 

verslana og margs konar vörur, svo sem bíómyndir, tónlist, bækur o. fl.214 Rafræn 

viðskipti eru í eðli sínu ekki bundin við landamæri og því skiptir miklu máli að reglur 

annarra þjóða séu hafðar til hliðsjónar við mótun íslenskra réttarreglna á þessu sviði.215  

Þann 23. apríl 1995 var í fyrsta sinn hér á landi kynnt markmið um nýtingu 

upplýsingatækni til að betrumbæta stjórnsýslu og örva atvinnulíf. Var þá lagður 

grunnur að stefnumótun í málefnum upplýsingasamfélagsins.216 Rúmu ári síðar, þann 

1. október 1996, var gefin út framtíðarsýn ríkisstjórnar Íslands um 

upplýsingasamfélagið. Þar voru skilgreind þrjú forgangsverkefni sem fólu í sér átak á 

sviði menntamála, fullnægjandi flutningsgetu og flutningsöryggi fjarskiptakerfis.217 

Þar kom fram að endurskoða þyrfti ýmsa löggjöf til að tryggja að hún tæki mið af þeirri 

þróun sem átti og væri að eiga sér stað í upplýsingatækni. Talið var mikilvægt að aðlaga 

löggjöfina að breyttu umhverfi og að öllum óþarfa hindrunum fyrir þróun og notkun 

upplýsingatækninnar yrði rutt í burtu. Tekin voru dæmi um álitaefni sem bregðast þyrfti 

við með lagasetningu, svo sem hvernig ætti að tolla og skattleggja rafrænar upplýsingar 

og hver lagalegur grundvöllur fyrirtækja, sem reka viðskipti um allan heim úr tölvu og 

ef til vill ekki innan lögsögu neins ríkis, væri.218 Aukinheldur var talið að samræma 

þyrfti skattalög við gildandi lög í viðskipta- og samkeppnislöndum til að jafna 

starfsskilyrði atvinnulífsins og gæta þess að skattalegar aðstæður hér á landi yrðu til 

þess fallnar að staða samkeppnisaðila á sviði upplýsingatækni yrði sem 

jöfnust. 219 Yfirstjórn verkefnisins var í forsætisráðuneytinu og var skipuð 

                                                
214 Henk van Arendonk, (n. 156) 282. 
215 Gunnar Thoroddsen og Skúli Magnússon, ,,Rafræn viðskipti. Umfjöllun um íslensk lög” (Iðnaðar- 
og viðskiptaráðuneyti febrúar 1999) 143 <https://www.atvinnuvegaraduneyti.is/media/Acrobat/skyr99-
2.pdf> skoðað 13. apríl 2016. 
216 Stjórnarráð Íslands, ,,Stefnuyfirlýsing ríkisstjórnar 1995” (Stjórnarráðið 23. apríl 1995)  
<http://www.stjornarrad.is/Stefnuyfirlysing/nr/69> skoðað 10. apríl 2016. 
217 Alþt. 2001-2002, A-deild, þskj. 774 – 489. mál. Almennar athugasemdir, kafli 1, mgr. 4., 2. málsl.  
218 Davíð Oddsson, Kristján Kristjánsson, Framtíðarsýn ríkisstjórnar Íslands um upplýsingasamfélagið 
(Ríkisstjórn Íslands 1996) 3. 
219 Álitsgerð starfshópa, Íslenska upplýsingasamfélagið: Álitsgerð starfshópa / [texti verkefnisstjórn 
nefndar um stefnumótum um íslenska upplýsingasamfélagið] (Ríkisstjórn Íslands október 1996) 12. 
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verkefnisstjórn sem gerði tillögu um það að stjórnvöld gerðu rafræn viðskipti og 

rafræna stjórnsýslu að fjórða forgangsverkefni sínu við framkvæmd stefnunnar um 

upplýsingasamfélagið.220  

  Í stefnu næstu ríkisstjórnar Íslands var enn á ný mörkuð stefna um 

upplýsingasamfélagið fyrir árin 2008-2010. Þar kom fram í ávarpi forsætisráðherra sú 

framtíðarsýn að Íslendingar yrðu fremstir þjóða í rafrænni þjónustu og 

upplýsingatækni.221  

 Á framangreindum yfirlýsingum og stefnum fyrri ríkisstjórna Íslands má vera 

ljóst að nokkuð er síðan stjórnmálamenn hér á landi gerðu sér grein fyrir því að 

upplýsingatækni og rafræn þjónusta kæmi til með að gjörbreyta atvinnuháttum og 

möguleikum okkar. Vaxtamöguleikar fyrirtækja hér á landi eru takmarkaðir og þess 

vegna mikilvægur þáttur í sókn þeirra á alþjóðlegum markaði að hér séu bæði tæki og 

reglur sem takmarki ekki sóknarfæri þeirra.222 Hvað varðar rafrænt afhenta þjónustu og 

reglur virðisaukaskattslaga hvað hana varðar verður að segja að sú framtíðarsýn sem 

fyrrum ráðherra hafði fyrir rafrænni þjónustu hér á landi hafi ekki alveg gengið eftir. 

Vissulega hefur ákveðin þróun átt sér stað á lagaumhverfinu hér á landi en sú þróun er 

hvergi nærri nógu vel á veg komin og er enn ýmislegt sem betur má fara. 

 Árið 1996 samþykkti UNCITRAL223 fyrirmynd að lögum um rafræn viðskipti 

og var hún samþykkt af Allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna sama ár.224 Tilgangur 

fyrirmyndarinnar er að tryggja rafrænum viðskiptum sambærilega stöðu og 

hefðbundnum viðskiptum, þ.e. að rafrænir gerningar hafi sömu verkan að lögum og 

skriflegir. 225 Reglur UNCITRAL eru tilmæli fyrir aðildarríki Sameinuðu þjóðanna. 

Reglunum er ætlað að aðstoða aðildarríkin við lagasetningu og eru þær ákveðin tilmæli 

um að reglum sé hagað á ákveðinn hátt. Þrátt fyrir að reglurnar séu ekki skuldbindandi 

fyrir aðildarríki þá kunna þær að koma til skoðunar við lögskýringar þegar aðrar 

lagareglur þrýtur. 226 

                                                
220 Alþt. 2001-2002, A-deild, þskj. 774 – 489. mál., kafli 1, mgr. 4, 4. – 5. málsl. 
221 Sérfræðingahópur um mótun nýrrar stefnu um upplýsingasamfélagið, Netríkið Ísland 2008-2012: 
stefna ríkisstjórnar Íslands um upplýsingasamfélagið (Forsætisráðuneyti maí 2008) 3  
222 Davíð Oddsson, (n. 218) 6.  
223 Skammstöfunin UNCITRAL stendur fyrir ,,The United Nations Commission on International 
Trade”. Var hún sett á laggirnar í kjölfar ályktunar Allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna í desember 
1966. Hlutverk nefndarinnar var að efla og styrkja samræmingu alþjóðlegrar viðskiptalöggjafar. 
224 Lagafyrirmynd UNCITRAL er að finna á eftirfarandi vefslóð: 
<http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/electronic_commerce/1996Model.html> 
225 Gunnar Thoroddsen (n. 215) 15. 
226 Gunnar Thoroddsen (n. 215) 16. 
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Þegar lög um virðisaukaskatt tóku gildi hér á landi árið 1988 var ekki kveðið á 

um virðisaukaskattsskyldu á rafrænt afhenta þjónustu enda öldin önnur og rafræn 

þjónusta ekki komin á það stig sem hún er á í dag.  

6.2. Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2000/31/EB 
Þann 16. apríl 1997 birti framkvæmdastjórn Evrópusambandsins stefnuyfirlýsingu um 

rafræn viðskipti (e. A European Initiative on Electronic Commerce"). Í henni voru 

kynntar aðgerðir sem þyrfti að taka og innleiða fyrir árið 2000 í takti við þá hröðu þróun 

sem átti sér stað á viðskiptaumhverfinu og voru þar rafræn viðskipti tilgreind 

sérstaklega. 227 Í kjölfarið var frumvarp að tilskipun Evrópuþingsins og -ráðsins um 

rafræn viðskipti á innri markaðnum gefið út þann 18. nóvember 1998 í Brussel. 

Tilskipunin sjálf, nr. 2000/31/EB, leit svo dagsins ljós þann 8. júní 2000. Með 

tilskipuninni var ætlunin að ryðja úr vegi hindrunum sem skildu að þjóðir í Evrópu svo 

unnt væri að þróa þjónustu í upplýsingasamfélaginu innan svæðis án innri landamæra. 

Markmið Evrópusambandsins er að skapa náin tengsl milli ríkja og þjóða Evrópu svo 

unnt sé að tryggja efnahags- og félagslegar framfarir.228 Mikilvægt þótti að tryggja að 

rafræn viðskipti nytu til fulls góðs af innri markaðinum og það talið leiða til víðtækrar 

samþættingar í bandalaginu – sérstaklega hvað varðar lítil og meðalstór fyrirtæki. Með 

þróun rafrænna viðskipta væri samkeppnishæfni evrópsks iðnaðar aukin að því 

tilskyldu að allir hefðu aðgang að opnu netkerfi.229 Tilskipuninni var hvorki ætlað að 

setja reglur um skattaálögur né hindra undirbúning gerninga á vettvangi bandalagsins 

um skattaálögur á sviði rafrænna viðskipta.230 Markmið frumvarpsins er eins og fyrr 

segir að tryggja að meginregla EES-samningsins um frjálst flæði þjónustu, sbr. c. lið 2. 

tölul. 1. 1. gr. og III. kafli laga um Evrópska efnahagssvæðið nr. 2/1993.231 Rafræna 

þjónustu á að vera unnt að veita á öllu Evrópska efnahagssvæðinu svo framarlega sem 

hún fullnægir lögum upprunalands og hefur tilskipunin að geyma ákveðin 

lágmarksskilyrði sem þjónustuveitendur þurfa að fullnægja.232 

                                                
227 European Commisson, ,,Electronic Commerce: Commission presents framework for future action” 
(Europa Eu., 16. April 1997) <http://europa.eu/rapid/press-release_IP-97-313_en.htm?locale=en> 
skoðað 13. apríl 2016. 
228 Council Directive 2000/31/EB of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society 
services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (Directive on electronic commerce) 
OJ L178/1. 1, mgr.  1.  
229 sama heimild 2 mgr. 4. gr.  
230 sama heimild 13. gr.  
231 Lög um Evrópska efnahagssvæðið nr. 2/1993 tóku gildi hér á landi 1. janúar 1994.  
232 Alþt. 2001-2002, A-deild, þskj. 774 – 489. mál, kafli 2, mgr. 1. 
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 Síðla árs 2000, þann 27. október, var tekin sú ákvörðun af hálfu sameiginlegu 

EES-nefndarinnar, nr. 91/2000, að breyta XI. viðauka við EES-samninginn frá 2. maí 

1992.233 Breytingarnar fólu í sér að fella inn í samninginn tilskipun Evrópuþingsins og 

-ráðsins frá 8. júní 2000, nr. 31/2000, hvað varðaði tiltekna lagalega þætti þjónustu, 

sérstaklega rafrænna viðskipta.234 Í kjölfarið ályktaði Alþingi með þingsályktun 27. 

mars 2001 að heimila ríkisstjórninni að staðfesta fyrir Íslands hönd ákvörðun EES-

nefndarinnar en innleiðing tilskipunarinnar þurfti að hafa verið samþykkt fyrir 17. 

janúar 2002.235 

6.3. Lög nr. 30/2002 um rafræn viðskipti og aðra rafræna þjónustu 
Í apríl 2002 tóku hér á landi gildi lög um rafræn viðskipti og aðra rafræna þjónustu nr. 

30/2002, sbr. 21. gr. laganna. Lögin voru byggð á tillögu nefndar viðskiptaráðherra, 

sem skipuð var þann 29. maí 2000 og vann að innleiðingu tilskipunar um rafræn 

viðskipti í íslenskan rétt, sbr. umfjöllun í kafla 3.2.236 Innleiðing tilskipunarinnar var í 

samstarfi við önnur norræn lönd svo unnt væri að stuðla m.a. að samræmingu norrænnar 

löggjafar á þessu sviði.237 Gildissvið tilskipunarinnar er rúmt og ákvæði hennar fara inn 

á mörg mismunandi réttarsvið. Var því farið að fordæmum annarra Norðurlanda við 

innleiðingu tilskipunarinnar í eina löggjöf enda hefðu breytingar laga á ýmsum sviðum 

þjóðfélagsins verið bæði umfangsmikil og óhagkvæm.238  

Gildissvið laganna takmarkast við rafræn viðskipti og rafræna þjónustu á 

grundvelli framangreindrar tilskipunar en framangreint hugtak er fremur víðfemt. 

Samkvæmt lögunum telst rafræn þjónusta almennt veitt gegn greiðslu, úr fjarlægð, með 

rafrænum búnað og að beiðni þjónustuþega. Verða hugtakinu gerð ítarleg skil í kafla 

3.3.1.  

Lögin taka til allra veitenda rafrænnar þjónustu sem eru staðsettir hér á landi 

óháð því á hvaða markað þjónustan er veitt, þ.e. á íslenskan markað, markað innan 

EES-landa eða utan þeirra. 239 Ein af meginstoðum frumvarpsins er sú að ekki megi 

takmarka frjálst flæði rafrænnar þjónustu á hinum innri markaði og því hafa lögin 

einnig áhrif á þjónustuveitendur sem staðsettir eru í öðrum löndum, sbr. þó undanþágur 

                                                
233 sama heimild kafli 1, mgr. 3. 
234 Hér eftir vísað til ,,tilskipunar um rafræn viðskipti” 
235 Alþt. 2000-2001, B-deild, þskj. 711 – 445. mál.  
236 Alþt. 2001-2002, A-deild, þskj. 774 – 489. mál, kafli 1, mgr. 1. 
237 sama heimild kafli 1, mgr. 2.  
238 sama heimild kafli 3, mgr. 1.  
239 sama heimild kafli 2, mgr. 1. 
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4. og 5. gr. laganna.240 Í 2. mgr. 1. gr. laganna er þess getið að lögin taki ekki til 

rafrænnar þjónustu sem snertir skattamálefni.241 Það að undanskilja skattamálefni frá 

gildissviði laganna hefur þau áhrif að einstök ríki geta sett sérstakar reglur sem snerta 

skattamálefni og rafræna þjónustu, óháð tilskipuninni.242 

Hugtökin þjónustuveitandi og þjónustukaupandi eru sérstaklega skilgreind í 2. 

gr. laganna. Þjónustuveitandi er sá einstaklingur eða lögpersóna sem lætur í té rafræna 

þjónustu og þjónustuþegi sá sem í atvinnuskyni eða öðrum tilgangi, annað hvort sem 

einstaklingur eða lögpersóna, nýtir sér rafræna þjónustu, sbr. 2. – 3. tölul. 1. mgr. 2. gr. 

laganna. 

 

6.3.1. Hugtakið rafræn þjónusta  

Hugtakið rafræn þjónusta eða viðskipti er mjög víðtækt. Það nær yfir fjölbreytt 

viðskiptaleg samskipti fyrirtækja og einstaklinga sem fara fram á rafrænan hátt.243 Sem 

dæmi má nefna viðskipti í gegnum vefsíður sem selja vörur og þjónustu til einstaklinga, 

síður á borð við Amazon, Ebay, Netflix, Hulu o.fl. Það telst líka sem rafræn þjónusta 

þegar viðskipti á milli fyrirtækja fara fram rafrænt, svo sem með gagnaflutningum og 

rafrænum skeytasendingum á milli tölvukerfa.244 

Hugtakið rafrænt afhent þjónusta er hvergi skilgreint í lögum um 

virðisaukaskatt. Hugtakið kemur fyrir í d. lið 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. í vskl. en þar er 

ekki skilgreint hvað felst í slíkri þjónustu. Í lögunum er ekki að finna almennan 

orðskýringarkafla eins og oft er raunin og þarf því að leita í sérlög við skýringu á hvað 

telst til rafrænt afhentar þjónustu. 

Í lögum nr. 30/2002 um rafræn viðskipti og aðra rafræna þjónustu er hugtakið 

rafræn þjónusta skilgreint í 2. gr. lagannna. Í 1. tölul. 1. mgr. 2. gr. er rafræn þjónusta 

skilgreind á eftirfarandi hátt: ,,Þjónusta sem almennt er veitt gegn greiðslu, úr fjarlægð, 

með rafrænum hætti að beiðni þjónustuþega.” 

 Eins og sjá má á skilgreiningunni er gerð krafa um að greitt sé fyrir þjónustuna. 

Í frumvarpi því sem varð að lögum nr. 30/2002 er kveðið á um að þjónusta sem er veitt 

                                                
240 sama heimild kafli 2., mgr. 2. 
241 Council Directive 2000/31/EB of 8 june 2000 on certain legal aspects of information society 
services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (Directive on electronic commerce) 
mgr.  1. og 5. gr.  
242 Alþt. 2001-2002, A-deild, þskj. 774 – 489. mál. Almennar athugasemdir við 1. gr., mgr. 2. 
243 Gunnar Thoroddsen (n.215) 10. 
244 Innanríkisráðuneytið, ,,Rafræn viðskipti” (Innanríkisráðuneyti) 
<http://www.ut.is/fraedsla/rafraen_vidskipti/> skoðað 14. apríl 2016.  
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án endurgjalds geti þó fallið undir hugtakið ef hún feli í sér atvinnustarfsemi. Þar er 

einnig greint frá því að þjónusta sem felst í leit að gögnum eða aðgengi að þeim teljist 

til rafrænnar þjónustu jafnvel þótt þjónustuþegi greiði ekki fyrir þjónustuna. Þá er í 

frumvarpinu gerð grein fyrir því hvers konar þjónusta flokkast sem rafræn þjónusta að 

því gefnu að hún feli í sér atvinnustarfsemi: ,,upplýsingaþjónusta á netinu, 

aðgangsþjónusta á netinu, flutningur gagna um netið, hýsing gagna, SMS-skilaboð, 

WAP-þjónusta og leitarþjónusta á netinu”. Þá falla sala og auglýsingar á netinu undir 

hugtakið.245 

Það skilyrði laganna að þjónustan sé veitt úr fjarlægð með rafrænum búnaði 

felur í sér að þjónustuveitandi og þjónustukaupandi mega ekki vera augliti til auglits 

þegar þjónustan er veitt. Farmiðakaup og læknisfræðileg ráðgjöf, hvort tveggja veitt á 

netinu, fellur undir rafræna þjónustu samkvæmt frumvarpinu auk þeirrar þjónustu sem 

veitir möguleika á vistun forrita eða þátttöku í tölvuleikjum. Ef téð þjónusta gerir kröfu 

sem felst í viðveru viðskiptamanns, til að mynda á ferðaskrifstofu eða læknisrannsókn, 

telst þjónustan ekki til rafrænnar þjónustu.246  

Þriðja skilyrði laganna snýr að því að þjónustan sé veitt með rafrænum búnaði. 

Rafræni búnaðurinn þarf að gera það að verkum að vinnsla og geymsla gagna geti farið 

fram við sendingu og móttöku þeirra. Innan hugtaksins fellur þjónusta á netinu og 

WAP 247  póstendingar, en ekki síma-, símbréfs eða telexþjónusta. Þá teljast lokuð 

gagnanet, til dæmis þegar millifærsla fjármuna á sér stað á milli tveggja 

bankareikninga, til rafrænnar þjónustu.248 

Að endingu er gerð sú krafa að þjónusta sé veitt vegna beiðni þjónustuþega. 

Þegar einstaklingur fer til að mynda inn á það sem í daglegu tali er kallað ,,VOD”249 í 

sjónvarpinu heima hjá sér og biður um sérstaka kvikmynd, telst það til rafrænnar 

þjónustu. Hið sama á hins vegar ekki við um t.d. útvarpssendingar eða 

sjónvarpssendingar enda eru þær sendar út án nokkurs samráðs við þjónustuþega.250 

                                                
245 Alþt. 2001-2002, A-deild, þskj. 774 – 489. mál., almennar athugasemdir, kafli 3.3., mgr. 2.  
246 sama heimild kafli 3.1., mgr. 4.  
247 WAP póstsendingar stendur fyrir ,,Wireless Application Protocol”. Samkvæmt íslensku 
fjarskiptahandbókinni er WAP er samskiptastaðall sem veitir notendum þráðlausan aðgang að Netinu í 
gegnum farsíma.  
248 Alþt. 2001-2002, A-deild, þskj. 774 – 489. mál., almennar athugasemdir, kafli 3.1., mgr. 5. 
249 VOD stendur fyrir ,,Video on demand” eða myndmiðlun eftir pöntun. Samkvæmt 30. tölul. 2. gr. 
fjölmiðlalaga nr. 38/2011 er hugtakið skilgreint svo: [...]þjónusta sem fjölmiðlaveita býður, án tillits til 
þess viðtækis sem er notað til móttöku efnisins og án tillits til þess hvort greiða þarf fyrir efnið þannig 
að notandi getur horft á dagskrárliði í heild eða að hluta þegar hann svo kýs og að sérstakri beiðni hans 
á grundvelli efnisskrár fjölmiðlaveitu. 
250 Alþt. 2001-2002, A-deild, þskj. 774 – 489. mál., almennar athugasemdir, kafli 3.1., mgr. 6. 
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Gildir það einnig um það þegar einstaklingur horfir á t.d. RÚV ,,í beinni” í gegnum 

internetið. Ef viðkomandi getur ekki ákveðið hvar og hvenær hann nýtir þjónustuna 

telst hún ekki til rafrænnar þjónustu.251 

Í frumvarpi því sem varð að framangreindum lögum er tekið fram að rafræn 

viðskipti séu að jafnaði aðgreind í bein rafræn viðskipti og óbein rafræn viðskipti.252 

Fer það eftir því hvaða aðferð er notuð við viðskiptin.253 Rafræn viðskipti teljast þau 

viðskipti sem fara að öllu leyti fram með rafrænum miðlum eða einungis að hluta. Þegar 

rafrænum viðskiptum er þannig háttað að samningsskuldbindingum samningsaðila 

lýkur með rafrænum hætti er talað um bein rafræn viðskipti. Undir bein rafræn viðskipti 

fellur ýmiss konar upplýsingaþjónusta eða sala á hugbúnaði sem seldur er og afhentur 

um net.254 Annars konar rafræn viðskipti, þ.e. óbein rafræn viðskipti, eru þannig að um 

er að ræða blöndu af hefðbundnum og rafrænum viðskiptaaðferðum.255 Því telst til 

dæmis pöntun á vöru eða þjónustu í gegnum netið þar sem afhending fer fram eftir 

hefðbundnum leiðum til óbeinna rafrænna viðskipta. Greining viðskipta eftir því í 

hvorn flokkinn þau falla þjónar ekki sérstökum tilgangi en sýnir aftur á móti að það 

getur verið vandkvæðum bundið að skilgreina á tæmandi hátt hvaða þjónusta getur 

fallið undir rafræn viðskipti og ekki.256 

Hugtakið rafræn þjónusta er víðtækt og tæknilega séð má flokka þrjár tegundir 

rafrænnar þjónustu þar undir. SaaS eða hugbúnaðarveita (e. software as a service) felur 

í sér hugbúnaðarlausnir sem eru aðgengilegar í gegnum internetið, svo sem Facebook, 

Gmail og Spotify. PaaS (e. platform as a service) gerir notendum kleift að þróa og setja 

upp hugbúnaðarlausnir þar sem vélbúnaður og stýrikerfi eru rekin af þjónustuveitenda. 

IaaS er þriðja tegundin (e. infastructure as a Service) en þar fá notendur aðgang að 

sýndarnetþjónum, hörðum diskum, eldveggjum o.fl. sem notandinn er ábyrgur fyrir á 

meðan þjónustuaðili sér um rekstur sýndarþjóna og þess vélbúnaðar sem þeir keyra á 

en Amazon er dæmi um slíkt.257 

                                                
251 Ákvarðandi bréf ríkisskattstjóra nr. 1065/2006 frá 24. apríl 2006 
252 Alþt. 2001-2002, A-deild, þskj. 774 – 489. mál. Almennar athugasemdir, kafli 2., mgr. 1, málsl. 5.  
253 Ríkisendurskoðun, ,,Rafræn viðskipti” (Ríkisendurskoðun 2000) 9. 
254 sama heimild 14. 
255 sama heimild 13. 
256 Gunnar Thoroddsen (n. 215) 10. 
257 Directorate General for Internal Plocies, ,,Cloud Computing Study” (European Parliament May 
2012) 19 <http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/475104/IPOL-
IMCO_ET(2012)475104_EN.pdf> skoðað 7. maí 2016; Helgi Björgvinsson, ,,Tölvuský – Hvað er það 
og fyrir hvern?” (Ský 7. september 2012) <http://www.sky.is/index.php/toelvumal/item/1619-
t%C3%B6lvusk%C3%BD-%E2%80%93-hva%C3%B0-er-%C3%BEa%C3%B0-og-fyrir-hvern> 
skoðað 7. maí 2016. 
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 Eins og fjallað var um í kafla 2.3. birti fjármálaráðuneytið drög að nýrri 

reglugerð um virðisaukaskatt af þjónustu fyrir erlenda aðila og að að keyptri þjónustu 

erlendis frá, árið 2011 þar sem hugtakið rafrænt afhent þjónusta er sérstaklega 

skilgreint: 

,,Rafrænt afhent þjónusta skv. 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. laga nr. 50/1988, 
sbr. 4. tölul. 2. gr. felur í sér þjónustu sem er afhent yfir Internet eða annað 
netkerfi, á sjálfvirkan hátt með lágmarks mannlegri íhlutun þar sem notkun 
upplýsingatækni er nauðsynlegur þáttur afhendingarinnar. “ 

Framangreind skilgreining reglugerðarinnar er ekki að öllu í samræmi við þá 

skilgreiningu sem er að finna í lögum um rafræna þjónustu og fjallað var um hér að 

ofan, svo sem hvað varðar greiðslu eða beiðni þjónustuþega.  

Það að hugtakið rafrænt afhent þjónusta sé ekki skilgreint í lögum um 

virðisaukaskatt né reglugerð verður að teljast ámælisvert. Ströng lögmætisregla gildir 

á sviði skattaréttar eins og fjallað var um í kafla 2.3.3. Lög sem íþyngja borgurum þurfa 

að vera skýr. Í 2. mgr. 1. gr. laga um rafræna þjónustu er sérstaklega tilgreint að þau 

gildi ekki um rafræna þjónustu tengda skattalegum málefnum. Þrátt fyrir það er vísað 

til orðskýringarkafla laganna þegar hugtakið rafrænt afhent þjónusta var fært í 

virðisaukaskattslög varðandi túlkun á hugtakinu.258  Þrátt fyrir að hugtakið rafrænt 

afhent þjónusta sé ekki skilgreint í vskt., þá er það útfært ítarlega bæði í viðauka við 

tilskipunina, í reglugerð og í viðauka við reglugerðina. Til þess hefði mátt líta við 

innleiðingu ákvæðisins í íslensk virðisaukaskattslög. Nær hefði verið að skilgreina 

hugtakið sérstaklega í lögum um virðisaukaskatt eða í lögskýringargögnum enda ekki 

hægt að ganga út frá því að rafrænt afhent þjónusta samkvæmt virðisaukaskattslögum 

sé túlkuð á grundvelli laga um rafræna þjónustu. Þess má þó geta að í 

úrskurðaframkvæmd finnast þess dæmi að skattyfirvöld styðjist við skilgreiningar úr 

sérlögum, sbr. ákvarðandi bréf ríkisskattstjóra nr. 1050/2004 sem reifað verður í kafla 

5.5.  

 

                                                
258 Alþt. 2010-2011, A-deild, þskj. 227 – 208. mál, II, almennar athugasemdir við 4. gr., mgr. 2.  
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6.3.2. Upprunalandsreglan 

Í 3. gr. laganna er lögfest svokölluð upprunalandsregla.259 Felur hún í sér að þeir 

þjónustuveitendur sem eru með staðfestu260 sbr. 3. mgr. 3. gr. laga nr. 30/2002 á Íslandi 

og veiti rafræna þjónustu skuli gera það í samræmi við íslensk lög um stofnun og 

starfrækslu þjónustunnar.261 Felur reglan því í sér eftirlit af hálfu íslenskra stjórnvalda 

með því hvort stofnun og starfræksla þjónustuveitanda sé í samræmi við gildandi lög 

hér á landi, óháð því hvort þjónustunni sé beint að hluta til eða öllu leyti til annarra 

landa.262 Hér á landi er það í höndum fjölda stjórnvalda að hafa eftirlit með rafrænni 

þjónustu, þ.e. eftirlit með starfrækslu þjónustuveitenda. Sem dæmi má nefna 

Samkeppniseftirlitið hvað varðar ákvæði samkeppnislaga um bann við óréttmætum 

viðskiptaháttum, Fjármáleftirlitið hvað varðar rafræna þjónustu fjármálafyrirtækja og 

skattyfirvöld, hvað varðar meðal annars reglur um virðisaukaskatt af rafrænni 

þjónustu.263 

 Upprunalandsreglan tekur til þeirra krafna sem eru gerðar að lögum um stofnun 

og starfrækslu þjónustunnar. Fullnægja þarf kröfunum hvort sem þær eru almennar eða 

taka sérstaklega til rafrænnar þjónustu. Kröfur um menntun, hæfi, leyfi eða tilkynningar 

sem gerðar eru þegar veitandi rafrænnar þjónustu hefur starfsemi sína falla til að mynda 

innan upprunalandsreglunnar. Slíkar kröfur geta verið kröfur um framferði 

þjónustuveitanda, kröfur um gæði eða innihald þjónustunnar, kröfur sem gilda um 

auglýsingar og samninga eða kröfur viðvíkjandi ábyrgð þjónustuveitandans sbr. III og 

IV kafli laga nr. 30/2002.264 Utan reglunnar falla kröfur til þjónustu sem telst ekki 

rafræn þjónunsta, svo sem öryggiskröfur eða kröfur til merkinga.265  

 Í upprunalandsreglunni felst einnig regla um gagnkvæma viðurkenningu.266 Í 

þeirri reglu felst að íslensk stjórnvöld eða dómstólar geti ekki hindrað að rafræn 

                                                
259 Upprunalandsreglan á sér stoð í  1. og 2. mgr. 3. gr. tilskipunar nr. 31/2000/EB: ,,Each Member 
State shall ensure that the information society services provided by a service provider established on its 
territory comply with the national provision applicable in the Member State in qestion which fall ithin 
the coordinated field. Member States may not, for reasons falling within the coordinated field, restrict 
the freedom to provide information society services from another Member state” 
260 Fram kemur í frumvarpi því sem varð að lögum nr. 30/2002 að staðfesta þjónustuveitenda tengist 
því hvar hann sé með atvinnustarfsemi ótímabundið í fastri starfsstöð en staðfesta getur einnig verið á 
þeim stað þar sem félag hefur verið skráð í tiltekin tíma. Í tilskipun 31/2002/EB kemur fram í 19. gr. 
aðfararorða að noktun nauðsynlegra aðferða eða tækni til að veita þjónustuna feli ekki í sér staðfestu. 
261 Í tilskipuninni kemur einnig fram í 19. gr. aðfararorða að staðsetning vefþjóns ekki í sér staðfestu 
þjónustuveitanda.  
262 Alþt. 2001-2002, A-deild, þskj. 774 – 489. mál., almennar athugasemdir, kafli 4.1. mgr. 1.  
263 sama heimild mgr. 4. 
264 sama heimild mgr. 2. 
265 sama heimild mgr. 3. 
266 sama heimild mgr. 1.  
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þjónusta sé veitt í ríki ef veitandi þjónustunnar er með staðfestu á Evrópska 

efnahagssvæðinu.267 

 Frá upprunalandsreglunni eru bæði almennar og sérstakar undanþágur.268 Þær 

fyrrnefndu eru á grundvelli viðauka við tilskipun nr. 31/2000/EB af þeirri ástæðu að á 

nokkrum sviðum er gildandi Evrópuréttur ekki í samræmi við upprunalandsregluna.269 

Er hún lögfest í 4. gr. laga nr. 30/2002 og er þar tilgreint í hvaða tilvikum 

upprunalandsreglan á ekki við. Í þeim tilvikum þurfa þjónustuveitendur jafnvel að hlíta 

þeim reglum sem gerðar eru í þeim löndum sem þeir beina þjónustu sinni til.270 

 Í 5. gr. laganna eru sérstakar undanþágur tæmandi taldar.271 Greinin felur í sér heimild 

til handa stjórnvöldum til að takmarka frjálst flæði rafrænnar þjónustu í vissum 

tilfellum. Þá er kveðið á um hvaða málsmeðferðarreglum skuli fylgja ef stjórnvöld 

hyggjast beita íslenskum rétti gagnvart veitendum rafrænnar þjónustu sem staðfestu 

hafa á Evrópska efnahagssvæðinu.272 Þegar gripið er til sérstakra aðgerða á grundvelli 

5. gr. laganna, þarf að tilkynna Eftirlitsstofnun EFTA og því ríki þar sem téður 

þjónustuveitandi hefur staðfestu um fyrirhugaðar aðgerðir, sbr. 3. mgr. 5. gr. laganna. 

Þær málsmeðferðarreglur sem er að finna í 5. gr. eiga þó ekki við þegar um er að ræða 

rannsókn og meðferð sakamála.273 Því þyrfti íslenska ríkið til að mynda ekki að tilkynna 

viðkomandi aðildarríki eða Eftirlitsstofnun EFTA ef aðgangur almennings á Íslandi er 

hindraður að barnaklámi, sbr. 3. tölul. 1. mgr. 14. gr. laganna, enda er það refsivert 

samkvæmt 4. mgr. 210. gr. hgl. að því gefnu að liðurinn sé þáttur í rannsókn eða 

meðferð sakamáls.274 

 Af framangreindu má ráða að þjónustuveitandi rafrænnar þjónustu telst með 

staðfestu hér á landi ef hann rekur hér atvinnustarfsemi frá fastri starfsstöð 

ótímabundið. Undir slíkt falla til að mynda öll félög sem stofnuð og skráð eru á 

grundvelli laga um hlutafélög nr. 2/1995 og hafa skráð lögheimili hérlendis.275 

                                                
267 Alþt. 2001-2002, A-deild, þskj. 774 – 489. mál., almennar athugasemdir, kafli 4.1., mgr. 5.  
268 sama heimild kafli 4.2. – 4.3. 
269 sama heimild kafli 4.2., mgr. 1. 
270 Alþt. 2001-2002, B-deild, 489. mál, 75. fundur (Valgerður Sverrisdóttir) skoðað 13. apríl 2016 
271 Alþt. 2001-2002, A-deild, þskj. 774 – 489. mál., almennar athugasemdir, kafli 4.3., mgr. 1.   
272 sama heimild kafli 4.3., málsl. 2.   
273 sama heimild kafli 4.3., málsl. 4. 
274 sama heimild kafli 4.3., málsl. 6. 
275 sama heimild kafli 4.1., mgr. 7. 
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6.4. Rafræn þjónusta og virðisaukaskattur 
Í lögum um virðisaukaskatt er fjallað um rafrænt afhenta þjónustu í 12. og 35. gr. 

laganna. Sú fyrrnefnda varðar útflutning á rafrænt afhentri þjónustu, sbr. d. liður. 1. 

mgr. 10. tölul. 12. gr. vskl. og sú síðarnefnda innflutning, sbr. 1. mgr. 35. gr. vskl. 

Eins og fram kom í kafla 2.6. hefur 12. gr. vskl. að geyma upptalningu á þeirri 

vöru og þjónustu sem telst til undanþeginnar veltu. Vara og þjónusta sem flutt er úr 

landi og veitt erlendis telst til undanþeginnar veltu. Innlendir aðilar sem fara til annarra 

landa og veita tiltekna þjónustu þurfa því ekki að innheimta og standa skil á 

virðisaukaskatti af þjónustunni. Þegar þjónusta er seld til aðila sem ekki hafa búsetu 

eða starfsstöð á Íslandi telst hún einnig til undanþeginnar veltu, þegar hinn erlendi aðili 

nýtir þjónustuna að öllu leyti erlendis. Ef hinn erlendi aðili kaupir þjónustu sem veitt er 

hér á landi og hann nýtir hana bæði hér á landi og erlendis þá telst hún hins vegar ekki 

til skattskyldrar veltu, ef viðkomandi aðili er í slíkri starfsemi sem væri skráningarskyld 

samkvæmt 5. gr. vskl. hér á landi og því hefði hann innskattsheimild samkvæmt 15. gr. 

16. gr. Í því samhengi er áhugavert að skoða lögfræðiráðgjöf til erlendra banka í kjölfar 

fjármálahrunsins. Þýskar lánastofnanir voru langstærstu lánadrottnar íslenskra banka 

og fjárfestingarfélaga fyrir hrun og nam skuld íslenskra fjármálafyrirtækja stuttu fyrir 

fall bankanna um 2,3 ma. kr. en sú fjárhæð margfaldaðist á næstu árum.276 Íslenskar 

lögmannsstofur sáu gjarnan um hagsmunagæslu þýskra banka gegn þrotabúum. 

Samkvæmt framangreindri reglu er ljóst að innheimta skal virðisaukaskatt og standa 

skil á lögfræðiþjónustu seldri til erlendra banka enda er þjónusta banka, sparisjóða og 

annarra lánastofnana undanþegin virðisaukaskatti samkvæmt 10. tölul. 3. mgr. 2. gr. 

sbr. 5. gr. vskl. Samkvæmt  upplýsingum frá skattasérfræðingum innan vébanda KPMG 

heyrði það hins vegar til sérstakra undantekninga að téðar lögmannstofur innheimtu 

virðisaukaskatt af slíkri þjónustusölu. Slík vinnubrögð verður að telja afar bagaleg með 

vísan til starfsemi þjónustusala.  

Í frumvarpinu er tekið dæmi um það að sú staða geti komið upp að íslenskur 

aðili sem selur rafræna þjónustu til aðila, sem hvorki hefur búsetu né starfsstöð hér á 

landi, verði gert að skila virðisaukaskatti bæði þar sem kaupandi hefur búsetu og hér á 

landi – ef þjónustan fellur ekki undir skilgreininguna. Það hefur í för með sér að téð 

þjónusta er tvískattlögð og raskar það samkeppnisstöðu fyrirtækja. Að sama skapi geta 

                                                
276 Þórður Snær Júlíusson, ,,Þýskir kröfuhafar tapa mest” Viðskiptablaðið (Reykjavík 13. desember 
2010) <http://www.vidskiptabladid.is/frettir/y769skir-krofuhafar-tapa-mest/60199/> skoðað 7. maí 
2016. 
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komið upp þau tilvik að enginn virðisaukaskattur er lagður á sömu þjónustu þegar hún 

er keypt erlendis frá til að nota hér á landi.277 

6.4.1. D. liður 1. mgr. 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. 

Ákvæði d.liðar 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. um að rafrænt afhent þjónusta teljist til 

undanþeginnar veltu var lögfest með lögum nr. 163/2010 um rafræna þjónustusölu og 

eftirlit vegna áætlana. 278  Frumvarpið fól í sér nokkrar breytingar á lögum um 

virðisaukaskatt. Það hafði legið fyrir í nokkurn tíma að endurskoðun laganna væri þörf 

til þess að styrkja framkvæmd þeirra en örar breytingar höfðu átt sér stað á öllum 

sviðum efnahagslífsins og sérstaklega hvað varðaði rafræna sölu á þjónustu og vörum. 

Þróunin leiddi af sér nýjar söluaðferðir og aukin viðskipti milli landa og því var þörf á 

því að aðlaga meðal annars lög um virðisaukaskatt. Tilgreint var sérstaklega í 

frumvarpinu að aðeins væri um að ræða fyrsta áfangann við endurskoðun laganna. 279 

Má því vænta þess að lögin sæti endurskoðun m.t.t. þróunar og eftir því sem 

framkvæmdin gefur tilefni til.  

  Í febrúar 2014 skipaði fjármála- og efnahagsráðherra stýrihóp vegna 

endurskoðunar á virðisaukaskattskerfinu þar sem tilgreindir voru fimm verkþættir. Í 

ljósi mikilvægis virðisaukaskatts og vörugjalda sem tekjustofna ríkissjóðs þótti brýnt 

að huga reglubundið að endurskoðun á lagaumhverfi þessara skatta og var sérstaklega 

vísað til þeirrar umbyltingar sem hefði átt sér stað síðastliðin ár hvað rafræn viðskipti 

varðar.280 Í upphafi árs 2015 var tilkynnt að endurskoðun á lögum og reglugerðum 

vegna kaupa á þjónustu erlendis frá væri meðal annars til skoðunar í næstum skrefum í 

átt að einfaldara virðisaukaskattskerfi.281 Í september 2015 skilaði stýrihópurinn fyrsta 

áfanga í endurskoðun virðisaukaskattskerfisins.282 Því er ljóst að vinnu stýrihópsins 

miðar áfram og má því eiga von á tillögum á næstu misserum hvað varðar rafrænt 

afhenta þjónustu. 

                                                
277 Alþt. 2010-2011, A-deild, þskj. 227 – 208. mál, 2. kafli, um 4. gr., mgr. 2.  
278 Alþt. 2010-2011, A-deild, þskj. 659 – 208. mál.  
279 Alþt 2010–2011, A-deild, þskj. 227 – 208. mál, 2 kafli, um 4. gr., mgr. 1.   
280 Fjármála- og efnahagsráðuneyti, ,,Virðisaukaskattur og vörugjöld endurskoðuð” (Fjármála- og 
efnahagsráðuneyti 21. febrúar 2014) <https://www.fjarmalaraduneyti.is/frettir/nr/17715> skoðað 7. 
maí 2016. 
281 Fjármála- og efnahagsráðuneyti, ,,Næstu skref í átt til einfaldara kerfis” (Fjármála- og 
efnahagsráðuneyti 2 mars 2015) <https://www.fjarmalaraduneyti.is/frettir/nr/19064> skoðað 7. maí 
2016 
282 Fjármála- og efnahagsráðuneyti, ,,Greinargerð starfshóps um virðisaukaskatt af ferðaþjónustu o.fl.” 
(Fjármála- og efnahagsráðuneyti september 2015) 
<https://www.fjarmalaraduneyti.is/media/frettatengt2015/Greinargerd-starfshops-um-ferdathjonustu-
og-virdisaukaskatt.pdf> skoðað 7. maí 2016. 



 59 

Í fyrrnefndu frumvarpi var einnig lagt til að skilgreint yrði sérstaklega í lögunum 

hvað teldist vera útflutningur á rafrænt afhentri þjónustu og væri þar af leiðandi 

undanþegin skattskyldri veltu.283 Með lögunum var ætlanin að tryggja það að tiltekin 

rafrænt afhent þjónusta myndi ekki teljast til skattskyldrar veltu þegar kaupandinn væri 

erlendur aðili sem væri ekki með starfsemi hér á landi. Jafnframt átti að tryggja það að 

kaup á sömu þjónustu sem nýtt væri hér á landi væri virðisaukaskattsskyld.284 

Fyrir breytingarnar hafði þáverandi d. liður 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. 

ákvæðisins þótt óskýr, þ.e. sú breyting sem gerð var með lögum nr. 115/1997 þar sem 

tilgreint var að tölvuþjónusta, önnur gagnavinnsla og upplýsingamiðlun teldist til 

undanþeginnar veltu. Orðalag ákvæðisins þótti óljóst og ýmis rafrænt afhent þjónusta 

hafði ekki verið talin falla undir ákvæðið samkvæmt túlkun á því sem mótast hafði í 

framkvæmd. Afleiðingarnar voru bæði þær að í vissum tilvikum var rafræn 

þjónustusala tvískattlögð en á öðrum sviðum rafrænnar þjónustu var hins vegar engin 

skattlagning.285 Þessum nýju og óþekktu vandamálum sem komu í kjölfar örrar þróunar 

á sviði rafrænna viðskipta og þjónustusölu þurfti að bregðast við. Lagaumhverfi 

Evrópusambandsins hafði þróast verulega hvað rafræn viðskipti og virðisaukaskatt 

varðaði í því skyni að stuðla að bættum viðskiptaháttum og styrkari skattframkvæmd í 

rafrænum viðskiptum.286 Þessi í stað var ákvæði d. liðar 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. 

breytt í eftirfarandi: 

Rafrænt afhent þjónusta; þjónusta þessi telst ávallt nýtt þar sem kaupandi 
þjónustunnar hefur búsetu eða starfsstöð; sama gildir um sölu gagnavera á 
hvers kyns blandaðri þjónustu til kaupenda sem búsettir eru erlendis og 
hafa ekki fasta starfsstöð hér á landi.  

Með framangreindu ákvæði var ,,tölvuþjónusta” tekið út í stað framangreindrar 

skilgreiningar á rafrænni þjónustu og önnur gagnavinnsla og upplýsingamiðlun var 

færð undir sérfræðiþjónustu samkvæmt c. lið 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. Með því var 

tryggt bæði að tiltekin rafrænt afhent þjónusta teldist ekki til skattskyldrar veltu og að 

kaup á sömu þjónustu yrði virðisaukaskattsskyld hér á landi. Breytingin hafði einnig 

þýðingu hvað varðar gagnaver, þ.e. hvað teldist til rafrænt afhentrar þjónustu hjá þeim 

                                                
283 Alþt. 2010-2011, A-deild, þskj. 227 – 208. mál, 2 kafli, mgr. 1., 1. málsl. 
284 sama heimild kafli 1., mgr. 2.  
285 sama heimild kafli 2., mgr. 1., 2-3. málsl. 
286 sama heimild kafli 2., mgr. 1., 4-5. málsl. 
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hér á landi en um það hafði verið fjallað töluvert á þessum tíma. Um gagnaver verður 

fjallað nánar í kafla 6.287 

5.4.2. 1. mgr. 35. gr. vskl.  

Eins og áður var greint frá ber að greiða virðisaukaskatt af allri aðkeyptri þjónustu 

erlendis frá sem upp er talin í 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl., sé hún til notkunar hér á 

landi að hluta eða öllu leyti, sbr. 1. mgr. 35. gr. vskl. Í 2. mgr. 35. gr. er þó kveðið á um 

að aðili sem er skráður samkvæmt 5. gr. vskl., sé undanþeginn frá greiðslu 

virðisaukaskatts ef hann geti að fullu talið virðisaukaskatt vegna kaupanna til innskatts, 

sbr. 3. og 4. mgr. 15. gr. og 1. mgr. 16. gr. vskl.  

 Í 2. málsl. 1. mgr. 35. gr. er að finna sérstaka reglu hvað varðar rafrænt afhenta 

þjónustu. Reglan nær þó aðeins til rafrænt afhentrar þjónustu til þeirra sem ekki eru 

skráningarskyldir samkvæmt 5. gr. vskl. (Fyrirtæki til neytenda (e. B2C)). Verður nú 

vikið að umfjöllun um þá reglu og þar á eftir að þeirri reglu sem gildir um aðkeypta 

rafrænt afhenta þjónustu erlendis frá til fyrirtækja (Fyrirtæki til fyrirtækis (e. B2B).    

 

6.4.2.1. Fyrirtæki til neytenda (e. B2C)	
Þegar aðili með heimilisfesti eða fasta starfsstöð erlendis selur rafrænt afhenta þjónustu 

skv. d-lið 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. til aðila sem er ekki skráður á virðisaukaskattsskrá 

skv. 5. gr. vskl. hér á landi og er heimilisfastur á Íslandi eða með fasta starfsstöð, skal 

seljandi þjónustunnar innheimta virðisaukaskatt og standa skil á. Er það breyting frá 

því sem áður var þar sem greiðsla virðisaukaskatts vegna kaupa á rafrænni þjónustu 

erlendis frá hvíldi á hinum íslenska kaupanda, ef hann var ekki skráður á 

virðisaukaskattsskrá skv. 5. gr., sbr. einnig 15. og 16. gr. vskl. 

Grundvallaðist breytingin meðal annars á því að eftirlit með skattskilum vegna 

kaupa á rafrænni þjónustu erlendis frá voru talin erfið, þar sem bæði greiðslan og 

þjónustan sjálf fór fram með rafrænum hætti.288 Misbrestur væri á því að skattinum væri 

skilað en það var rakið til þess að almenningi hér á landi væri að öllum líkindum 

almennt ekki ljós sú skylda sem á honum hvílir.289 Eðli málsins samkvæmt hafði það í 

för með sér tapaðar skatttekjur fyrir ríkissjóð. Breytingin var að norskri fyrirmynd en í 

                                                
287 Alþt. 2010-2011, A-deild, þskj. 227 – 208. mál, kafli 2., mgr. 1.  
288 Alþt. 2010-2011, A-deild, þskj. 1465 – 824. mál, kafli 2, mgr. 3. 
289 Alþt. 2010-2011, A-deild, 898. mál, umsögn tekju- og skattaskrifstofu Fjármálaráðuneytisins um 
frumvarp efnahags- og skattanefndar um beytingu á lögum nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, lögum nr. 
97/1987, um vörugjöld og tollalögum nr. 88/2005, með síðari breytingum, erindi nr. Þ 139/3083 
aðgengilegt á vef Alþingis. 
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júlí sama ár hafði sambærileg regla verið lögfest í Noregi um skyldu þjónustusala til 

innheimtu og greiðslu virðisaukaskatts. Grófir útreikningar norskra skattyfirvalda 

áætluðu auknar tekjur ríkissjóðs vegna breytingarinnar og mætti því reikna með 

einhverjum tekjum í ríkissjóð hér á landi vegna þessa.290 

Framangreint ákvæði um skyldu þjónustusala til þess að innheimta og standa skil 

á virðisaukaskatti af þjónustu fluttri inn til Íslands kom í lögin með lögum nr. 121/2011. 

Þá var bætt við fjórum nýjum málsliðum við 35. gr. vskl. : 

Þó skal aðili með heimilisfesti eða fasta starfsstöð erlendis sem selur 
rafrænt afhenta þjónustu skv. d-lið 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. til aðila sem er 
ekki skráður skv. 5. gr. og er heimilisfastur eða með fasta starfsstöð hér á 
landi innheimta og skila virðisaukaskatti af þeirri þjónustu hér á landi. 
Þjónusta þessi telst ávallt nýtt þar sem kaupandi þjónustunnar hefur búsetu 
eða starfsstöð. Seljandi skal ótilkvaddur tilkynna starfsemi sína rafrænt á 
því formi sem ríkisskattstjóri ákveður. Aðilar sem selja rafrænt afhenta 
þjónustu fyrir 1.000.000 kr. eða minna á hverju 12 mánaða tímabili skulu 
undanþegnir skattskyldu. 

Með ákvæðinu var ætlan að jafna samkeppnisstöðu íslenskra og erlendra aðila sem selja 

rafræna þjónustu hér á landi og auka tekjur ríkissjóðs en talið er að rúmlega 25% 

íslenskra heimila eigi í viðskiptum við erlendar efnisveitur á borð við Netflix, Google 

Play, Spotify, iTunes o.fl.291 Breytingin var lögð fram samhliða frumvarpi til breytingar 

á lögum um ríkisfjármál, sbr. lög nr. 73/2011 og þá breytingu sem gerð var á d-lið 10. 

tölul. 1. mgr. 12. gr. með lögum nr. 163/2010 um rafræna þjónustusölu og eftirlit vegna 

áætlana.292 D-liður. 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. eftir breytinguna fól í sér að rafrænt afhent 

þjónusta teldist alltaf nýtt þar sem kaupandi þjónustunnar hefði búsetu eða starfstöð. 

Þar af leiðandi ber sala á rafrænt afhentri þjónustu ekki virðisaukaskatt ef hún er seld 

til aðila sem eru búsettir eða hafa starfsstöð erlendis.  

 Framangreind breyting hefur í för með sér að erlendum aðila sem selur hingað 

á land rafrænt afhenta þjónustu er skylt að tilkynna starfsemi sína rafrænt á því formi 

sem ríkisskattstjóri ákveður sbr. 5. málsl. 1. mgr. og 3. mgr. 35. gr. vskl. Þess má hins 

vegar geta að skoðun á vefsvæði Ríkisskattstjóra, www.rsk.is, leiddi í ljós að ekki er 

boðið upp á enskt viðmót hvað varðar slíka skráningu. Slíkt kann að vera tæknileg 

                                                
290 sama heimild mgr. 7. 
291 Alþt. 2014-2015, A-deild, 2. mál, umsögn Félags rétthafa í sjónvarps- og kvikmyndaiðnaði um 
breytingu á lögum nr. 50/1988 um virðisaukaskatt o.fl., erindi nr. Þ 144/657 aðgengilegt á vef Alþingis. 
292 sama heimild. Talið er að rúmlega 25% íslenskra heimila eigi í viðskiptum við erlendar efnisveitur á 
borð við Netflix, Google Play, Spotify, iTunes o.fl.  
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hindrun fyrir þá erlendu aðila sem í slíkum viðskiptum standa. Aukinheldur verður að 

telja það til þess fallið að fæla erlenda aðila frá því að bjóða formlega þjónustu sína hér 

á landi nema þeir hafi sérstakan umboðsmann hér á landi, sem felur bæði í sér aukinn 

kostnað og fyrirhöfn fyrir viðkomandi.293  

 

6.4.2.2. Fyrirtæki til fyrirtækis (e. B2B)	
Líkt og fram kom í kaflanum hér á undan nær sérregla 2. málsl. 1. mgr. 35. gr. vskl. 

aðeins til aðkeyptrar rafrænt afhentrar þjónustu erlendis frá til handa aðila sem ekki eru 

skráðir samkvæmt 5. gr. vskl. Meginregla 1. mgr. 35. gr. vskl. kveður á um að aðili sem 

kaupir þjónustu samkvæmt 10. tölul. 1. mgr. 12. gr., sbr. d. liður 10. tölul. 1. mgr. 12. 

gr. vskl. erlendis frá greiði virðisaukaskatt af andvirði hennar enda sé þjónustan notuð 

hér á landi að hluta til eða öllu leyti. Í 2. mr. 35. gr. vskl. er skráningarskyldum aðilum 

samkvæmt 5. gr. vskl. veitt undanþága frá 1. mgr. 35. gr. um skil á virðisaukaskatti af 

aðkeyptri þjónustu erlendis frá. Það á þó aðeins við ef hann gæti að fullu talið 

virðisaukaskatt vegna kaupanna til innskatts, sbr. 3. og 4. mgr. 15. gr. og 1. mgr. 16. gr. 

vskl.   

 Af framangreindu er ljóst að fyrirtæki sem eru skráningarskyld samkvæmt 5. 

gr. vskl. þurfa ekki að greiða virðisaukaskatt af andvirði rafrænt afhentrar þjónustu sem 

keypt er erlendis frá ef þau geta að fullu talið til innskatts vegna kaupanna. Fyrirtæki 

sem eru ekki skráð samkvæmt 5. gr. vskl., þurfa þess sömuleiðis ekki, enda á þá við 

regla 2. málsl. 1. mgr. 35. gr. vskl. og hinn erlendi aðili innheimtir og stendur skil á 

greiðslu virðisaukaskattsins. 

6.5. Hvað flokkast sem rafrænt afhent þjónusta? 
Rafrænt afhent þjónusta sem fellur ekki undir hugtakið í skilningi virðisaukaskattslaga 

telst til skattskyldrar veltu hér á landi. Sé þjónusta hins vegar veitt erlendis þá er hún 

undanþegin skattskyldri veltu samkvæmt 1. málsl. 1. tölul. 12. gr. laganna. Frá því er 

að finna undanþágu ef þjónustan er veitt hér á landi en seld til aðila sem er búsettur 

erlendis sem nýtir hana að hluta til eða öllu leyti þar, sbr. 3. málsl. 10. tölul. 1. mgr. 12. 

gr. vskl., sbr. 15. og 16. gr. vskl.  

Í frumvarpinu er vísað til laga nr. 30/2002 um rafræn viðskipti og rafræna 

þjónustu í tengslum við skilgreiningu á hugtakinu rafræn þjónusta. Sama hugtak var 

                                                
293 Menntamálaráðuneyti, ,,Streymiþjónusta á Íslandi fyrir kvikmyndir, sjónvarpsefni og tónlist” 
(Menntamálaráðuneyti júní 2014) 
<https://www.menntamalaraduneyti.is/media/frettir2014/Streymithjonusta-a-Islandi-fyrir-kvikmyndir,-
sjonvarpsefni-og-tonlist,-skyrsla-fyrir-vef.pdf> skoðað 20. apríl 2016. 
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notað við breytingu á virðisaukaskattslögunum en öll umfjöllun um ákvæðið í 

frumvarpinu miðar við það hvað fellur undir hugtakið í skilningi virðisaukaskattslaga. 

Að sama skapi er vísað til tilskipunar Evrópusambandsins 2006/112/EB og að 

skilgreining hennar hafi verið fyrirmynd íslenska ákvæðisins. Þar er einnig notast við 

hugtakið ,,rafrænt afhent þjónusta” (e. electronically supplied services) en hugtakið er 

nánar skilgreint í viðauka við tilskipunina.  

 Í frumvarpinu er ekki að finna skilgreiningu á því hvað telst til rafrænt afhentrar 

þjónustu en tilgreint er að ýmis þjónusta gagnavera teljist til rafrænt afhentrar þjónustu 

sem er undanþegin skattskyldri veltu og er aðstöðuleiga ekki talin falla þar undir og 

telst hún þar með til skattskyldrar veltu.294 Vísast til kafla 7 er varðar umfjöllun um 

gagnaver að öðru leyti.  

Eins og fyrr segir kveður d. liður. 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. á um að rafrænt afhent 

þjónusta sé undanþegin skattskyldri veltu. Rafrænt afhent þjónusta getur falið í sér 

margskonar þjónustu og fjölmargt getur fallið þar undir. Þær athugasemdir komu fram 

við frumvarp það er varð að lögum nr. 163/2010 að skilgreina þyrfti ítarlegar hugtakið 

rafrænt afhent þjónusta, þ.e. hver slík þjónusta gæti verið. Vísað var til þess að í 

athugasemdum með frumvarpinu væri tilvísun til laga nr. 30/2002 hvað varðaði 

skilgreiningu á hugtakinu. Þá væri þess svo getið í greinargerð með frumvarpinu að 

orðalag ákvæðisins væri að fyrirmynd virðisaukaskattstilskipunar Evrópusambandsins 

2006/112/EB. Var það mat umsagnaraðila að ekki væri ljóst hvort hugtakið bæri að 

túlka á grundvelli framangreindra laga um rafræn viðskipti eða í samræmi við tilskipun 

Evrópusambandsins. Vísað var til þess að skilgreining hugtaksins rafrænt afhent 

þjónusta samkvæmt tilskipuninni væri mun þrengri en skilgreining laga nr. 30/2002.295 

Ekki virðist hafa verið tekið mið af framangreindum athugasemdum þar sem ákvæðið 

hélst óbreytt í meðförum þingsins.  

Í framkvæmd hefur ekki reynt mikið á það hvað teljist til rafrænt afhentrar 

þjónustu á grundvelli d. liðar 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. Áður en fyrrgreindur 

stafliður 10. töluliðs tók breytingum með lögum nr. 163/2010 var kveðið á um að undir 

d. lið félli tölvuþjónusta, önnur gagnavinnsla og upplýsingamiðlun. Í ákvarðandi bréfi 

ríkisskattstjóra nr. 1050/2004296 laut fyrirspurn aðila að því hvort að honum bæri að 

                                                
294 Alþt. 2010-2011, A-deild, þskj. 227 – 208. mál, almennar athugasemdir við 4. gr., mgr.  5.  
295 Alþt. 2010-2011, A-deild, 208. mál,  umsögn Deloitte um breytingu á lögum nr. 50/1988 um 
virðisaukaskatt o.fl, erindi nr. Þ 144/125 aðgengilegt á vef Alþingis. 
 
296 Ákvarðandi bréf nr. 1050/2004, 4. maí 2004 
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innheimta virðisaukaskatt af sölu á þjónustu til söluaðila erlendis. Íslenska fyrirtækið 

var með vefsíðu sem hinn erlendi aðili seldi vörur sínar í gegnum. Greiðslur fyrir 

vörurnar voru til hins íslenska fyrirtækis og í gegnum íslenskt kortafyrirtæki. 

Afhending vörunnar var í höndum seljanda sem var með heimilisfesti utan Íslands. 

Skilgreindi fyrirspyrjandi þjónustu sína sem ,,markaðssetningu, ráðgjöf og miðlun 

upplýsinga til eiganda og seljanda vörunnar svo og móttaka greiðslna frá 

kreditkortafyrirtækjum”. Ríkisskattstjóri taldi framangreinda upptalningu á þjónustu 

ekki heyra undir neinn staflið 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. samkvæmt beinni 

textaskýringu en reifaði sjónarmið í tengslum við c. og d. lið. 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. 

vskl. Vísað var til þess að þegar d. liður ákvæðisins hefði verið lögfestur með lögum 

nr. 117/1997 hefði ekki verið að finna umfjöllun í greinargerð um það hvaða þjónusta 

teljist falla undir d. lið ákvæðisins. Um túlkun á ákvæðinu kom eftirfarandi fram: 

Hvað varðar túlkun á því hvaða þjónusta telst upplýsingamiðlun í skilningi 
d liðar 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vsk-laga þá er það mat ríkisskattstjóra að 
líta beri til skýringa í sérlögum á því hvað felist í hugtakinu 
upplýsingamiðlun svo og til þess hvernig hugtakið hefur verið túlkað í 
þessu samhengi í dönskum rétti. Í dönskum rétti er miðað við að í 
upplýsingamiðlun felist að upplýsingar séu afhentar frá einum aðila til 
annars án þess að þeim sé breytt eða unnið með þær af hálfu þess sem 
miðlar þeim. Í íslenskum lögum virðist almennt miðað við svipaða 
skilgreiningu á upplýsingamiðlun og í almennum athugasemdum í 
greinargerð með lögum nr. 51/2003, um breyting á stjórnsýslulögum nr. 
37/1993 (rafræn stjórnsýsla) er að finna svipaða nálgun að því er varðar 
rafræna miðlun upplýsinga þ.e. að með rafrænni miðlun upplýsinga sé átt 
við að upplýsingum sé miðlað með rafboðum án þess að til staðar sé 
nokkur vinnsla eða möguleiki á geymslu upplýsinga. 

Með vísan til framangreinds var það mat ríkisskattstjóra að þjónusta viðkomandi 

fyrirtækis gæti ekki talist upplýsingamiðlun í skilningi d. liðar 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. 

Af framangreindri ákvörðun skattstjóra má ráða að milliganga vefverslana milli 

kaupanda vöru eða þjónustu og seljanda teljist ekki til upplýsingamiðlunar og þar með 

til undanþeginnar veltu samkvæmt. d. lið 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl., eins og hann 

hljóðaði á þeim tíma, sbr. c. og d. liður 10. tölul. 2. mgr. 12. gr. núgildandi laga. Eftir 

þær breytingar sem urðu á vskl. árið 2010 má þó ætla að framangreind þjónustusala 

falli undir rafrænt afhenta þjónustu skv. d. lið 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl., enda er um 

að ræða kaup á þjónustu frá erlendum aðila sem stundar ekki starfsemi hér á landi. 
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Í ákvarðandi bréfi ríkisskattstjóra nr. 1066/2006297 var fjallað um skyldu félags 

til að innheimta virðisaukaskatt við sölu tiltekinnar þjónustu sem félagið hugðist veita 

á internetinu. Tilgreint var að þjónusta félagsins myndi felast í því að gefa eigendum 

fasteigna hvaðanæva að úr heiminum kost á því að skrá eignina sína í sérstakt forrit á 

vefsíðu félagsins þar sem skráð væri staðsetning, stærð, leigufjárhæð o.fl., Tekið var 

sérstaklega fram að útleiga eigna færi ekki fram í gegnum vefsíðuna. Velti aðili því 

fyrir sér hvort að umrædd þjónusta féli undir d.-lið 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. þegar 

hún væri veitt erlendum kaupanda sem hvorki væri búsettur hér á landi né með 

starfsstöð og teldist því til undanþeginnar veltu. Var það mat ríkisskattstjóra að 

framangreind upplýsingamiðlun félli undir ákvæðið eins og það hljóðaði á þeim tíma.  

Þá ályktun má draga af framangreindum rökstuðningi ríkisskattstjóra að ef 

innlendur aðili myndi setja inn auglýsingu í tengslum við fasteign sem væri staðsett hér 

á landi yrði slíkt talið til skattskyldrar veltu enda almennt talið að þjónusta í tengslum 

við fasteignir telst nýtt þar sem fasteignin er staðsett, í því tilviki, á Íslandi. Þegar um 

er að ræða fasteignir sem eru staðsettar erlendis teljast þær aðeins til undanþeginnar 

veltu þegar kaupandinn er ekki með starfsstöð né búsetu hér á landi. Sé hins vegar 

kaupandi þjónustunnar með starfsstöð eða heimilisfesti hér á landi telst þjónustan til 

skattskyldrar veltu.  

Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 159/2015 298  var meðal annars deilt um 

virðisaukaskatt vegna kaupa kæranda, sem var verðbréfafyrirtæki, á tölvuþjónustu og 

vegna áskriftargjalda að erlendri upplýsinga- og fréttaveitu árið 2011 frá félögunum Z 

Inc. og N. Deiluefnið sneri þó ekki beint að tegund þeirra þjónustu sem meðal annars 

var til skoðunar en fjallað var lítillega um hana í úrskurði ríkisskattstjóra. Við mat 

ríkisskattstjóra á eðli þeirra þjónustu sem um ræddi kvaðst ríkisskattstjóri horfa til 

,,eðlis þjónustunnar, þeirra hagsmuna sem þjónustan varðaði, skýringa kæranda, 

innihalds reikninga og eftir atvikum samninga”. Skýringar kæranda á framangreindri 

þjónustu voru eftirfarandi: 

Samkvæmt skýringum kæranda veitti Z Inc. kæranda tölvuþjónustu, þ.e. 
þjónustan fólst í þróun og uppsetningu á tölvukerfi til nota í starfsemi 
kæranda. Í vinnuskýrslum sem fylgdu reikningum til ríkisskattstjóra mun 
hafa komið fram að um væri að ræða ýmis verkefni fyrir kæranda, 
uppfærslu á kerfum og samskipti við starfsmenn kæranda. Í tilfelli N var 
samkvæmt skýringum kæranda um að ræða áskriftargjöld að upplýsinga- 

                                                
297 Ákvarðandi bréf nr. 1066/2006, 24. maí 2006 
298 Úrskurður yfirskattanefndar nr. 159/2015. 
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og fréttaveitu. Af hálfu kæranda er byggt á því að hér sé um að ræða 
rafrænt afhenta þjónustu í skilningi d-liðar 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. laga 
nr. 50/1988, sbr. 4. gr. laga nr. 163/2010. 

Var það mat ríkisskattstjóra, hvað framangreinda þjónustu varðaði, að hún félli undir 

d. lið 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. Því var óumdeilt í málinu að framangreind þjónusta 

umræddra aðila, þ.e. tölvuþjónusta og upplýsingamiðlun, teldist til rafrænt afhentrar 

þjónustu eins og ákvæðið hljóðaði á þeim tíma, þann 1. nóvember 2011. Af 

framangreindum úrskurði má draga ákveðnar ályktanir við túlkun á hugtakinu ,,rafrænt 

afhent þjónusta” og að við mat á því hvort að þjónusta falli þar undir sé litið til þeirra 

atriða sem ríkisskattstjóri tók til skoðunar, þ.e. eðlis þjónustunnar, hagsmuna, 

samninga, reikninga o.fl. Þá er einnig unnt að slá því föstu að tölvuþjónusta og 

áskriftargjöld af erlendri frétta- og upplýsingaveitu teljist til rafrænt afhentrar þjónustu 

í skilningi virðisaukaskattslaganna.  

6.6. Nýtingarstaður rafrænt afhentrar þjónustu 
Eins og fyrr segir var d. liður 1. mgr. 12. gr. vskl. lögfestur með lögum nr. 163/2010. 

Það sem rafrænt afhent þjónusta á sammerkt með öðrum stafliðum 10. tölul. 1. mgr. 12. 

gr. er að um er að ræða óáþreifanlega þjónustu (ekki sölu á áþreifanlegum vörum). 

Fyrirtæki sem selja og framleiða áþreifanlegar vörur hafa gjarnan verið flokkuð sem 

framleiðslufyrirtæki. Þau fyrirtæki sem bjóða hins vegar aðeins upp á óáþreifanlega 

vöru eru nefnd þjónustufyrirtæki.299 Almennt var fjallað um nýtingarstað þjónustu í 

kafla 2.3.6. þar sem breytingar urðu á túlkun skattyfirvalda hvað varðar nýtingarstað 

viðskiptahagsmuna. Samkvæmt d. lið 1. mgr. 12. gr. vskl. telst rafrænt afhent þjónusta 

ávallt nýtt þar sem kaupandi hennar hefur búsetu eða starfsstöð. Lögin gefa þó ekki 

nein fyrirmæli um það hvernig ákvarða skuli nýtingarstað þjónustu og þarf því að leita 

á önnur mið, svo sem til leiðbeiningarreglna OECD og framkvæmdar innan ESB.  

Í ákvarðandi bréfi ríkisskattstjóra nr. 876/1998 300  var um að ræða nokkur 

álitefni í tengslum við fjarskiptaþjónustu. Óskað var álits á því hvort og þá hver ætti að 

skila virðisaukaskatti af ýmiss konar fjarskiptaþjónustu á milli landa en um var að ræða 

íslenskt fyrirtæki sem seldi símakort. Tekið var dæmi um fyrirtæki sem skráð væri á 

Íslandi og seldi annars vegar þjónustu til: 

                                                
299 Samtök verslunar og þjónustu, ,,Þjónustugæði. Samkeppnisforskot og velgengni” (Impra 
nýsköpunarmiðstöð, Iðntæknistofnun 2006) 
<http://www.nmi.is/media/15067/%C3%9Ej%C3%B3nustug%C3%A6%C3%B0i.pdf><skoðað 9. apríl 
2016. 
300 Ákvarðandi bréf ríkisskattstjóra nr. 876/1998, 31. ágúst 1998. 
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 a) erlendra aðila til að greiða fyrir símtöl innanlands og til útlanda og: 

b) innlendra og erlendra aðila sem nýttu þjónustuna erlendis. 

Ríkisskattstjóri vísaði til þess að sala til innlends aðila teldist alltaf veitt hér á landi og 

þar að leiðandi virðisaukaskattsskyld enda hefði kaupandi hér starfsstöð eða búsetu sbr. 

10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. Hvað erlenda kaupendur varðaði skipti hins vegar máli 

hvort þeir hefðu innskattsheimild skv. 15. og 16. gr. vskl., starfsemi sinnar vegna skv. 

5. gr. vskl. ef hún væri skráningarskyld hér á landi, þá teldist salan til undanþeginnar 

veltu, sbr. 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. Því þyrfti að rukka og standa skil á 

virðisaukaskatti af sölu til bæði innlends og erlends aðila nema undanþága 3. málsl. 10. 

tölul. 1. mgr. 12. gr. ætti við um þá síðarnefndu. Ríkisskattstjóri tók þó sérstaklega fram 

að fjarskiptaþjónusta væri þess eðlis að erfitt væri að skera úr um afhendingarstað 

hennar með hefðbundnum hætti, afhending þjónustunnar jafnvel hefjist á einum stað en 

ljúki í öðru landi. Þar af leiðandi þyrfti að horfa frekar til þess hvar starfsstöð seljanda 

væri til að ákvarða afhendingarstað. 

 Þá laut fyrirspurn aðila að því hvort að fyrirtæki skráð erlendis, sem seldi 

símkort til Íslendinga, til notkunar hvar sem er í heiminum, þyrfti að innheimta 

virðisaukaskatt. Ríkisskattstjóri vísaði til þess að í umræddu tilviki væri ekki um að 

ræða þjónustu veitta hér á landi og því þyrfti hinn erlendi aðili ekki að innheimta og 

rukka virðisaukaskatt. Hins vegar þyrftu íslenskir kaupendur þjónustunnar að greiða 

virðisaukaskatt vegna kaupanna, njóti þeir ekki innskattsheimildar, sbr. 35. gr. vskl. 

Sömu röksemdir voru við fyrirspurn aðila sem sneri að fyrirtæki skráðu erlendis sem 

seldi íslenskum kaupanda þjónustu á internetinu sem fólst í símtalaflutningum til 

útlanda í gegnum internetið og er varðar aðgang að spjallrás í gegnum internetið. 

Hvorug þjónustan teldist afhent hér á landi heldur erlendis og því væri skyldan á 

kaupanda þjónustunnar að innheimta og greiða virðisaukaskatt af kaupunum skv. 35. 

gr. vskl.  

 Í ákvarðandi bréfi ríkisskattstjóra nr. 933/00 301  var óskað eftir áliti 

ríkisskattstjóra á því hvort sala innlends símafyrirtækis á tæknibúnaði sínum til erlends 

símafyrirtækis, svo viðskiptavinir þess síðarnefnda gætu hringt til Íslands, teldist til 

skattskyldrar veltu og þeim væri skylt að innheimta og standa skil á virðisaukaskatti. 

Aftur ítrekaði ríkisskattstjóri þau flóknu sjónarmið sem til staðar eru við mat á því hvar 

fjarskiptaþjónusta telst afhent með vísan til eðlis þjónustunnar og að um hana giltu 

                                                
301 Ákvarðandi bréf ríkisskattstjóra nr. 933/00, 19. janúar 2000. 
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sérstök sjónarmið. Var það mat ríkisskattstjóra að þjónustan væri bæði veitt og nýtt hér 

á landi og gæti þá ekki talist nýtt að öllu leyti erlendis. Slík fjarskiptaþjónusta teldist 

því til ekki til undanþeginnar veltu nema kaupandinn gæti, starfsemi sinnar vegna, sbr. 

5. gr. vskl., talið virðisaukaskatt vegna þjónustukaupanna til innskatts, sbr. 15. og .16. 

gr. vskl. Fyrirspurn viðkomandi laut einnig að því hvort innlent símafyrirtæki, sem 

keypti aðgang að tæknibúnaði erlends fyrirtækis til þess að veita ódýrari símtöl erlendis, 

þyrfti að innheimta og standa skil á virðisaukaskatti af þeirri þjónustu. Ríkisskattstjóri 

vísaði til þess að fjarskiptaþjónusta teldist nýtt þar sem hún væri veitt, á starfsstöð 

seljanda og því féllu kaupin utan íslenskrar lögsögu. Hins vegar væri sala fyrirtækja á 

fjarskiptaþjónustu til innlendra aðila ávallt skattskyld, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 12. gr. 

laganna.   

 Í kafla 5.5 var reifað ákvarðandi bréf ríkisskattstjóra nr. 1066/2006. Var um að 

ræða íslenska vefsíðu sem erlendir fasteignaeigendur gátu skráð eign sína á og auglýst 

hana til leigu. Að mati ríkisskattstjóra var um að ræða þjónustu sem varðaði eignir 

erlendis og þegar hún væri veitt kaupanda sem hvorki væri búsettur hér á landi né með 

starfsstöð, teldist hún ekki til skattskyldrar veltu. Þjónusta sem varðar fasteignir teldist 

nýtt þar sem fasteignin væri staðsett og þar af leiðandi ef um væri að ræða erlendar 

eignir og erlenda þjónustukaupa þyrfti ekki að innheimta og standa skil á 

virðisaukaskatti á þeirri þóknun sem erlendi aðilinn greiddi íslenska fyrirtækinu fyrir 

þjónustuna.  

Í framangreindum álitum áréttar ríkisskattstjóri að vegna eðlis 

fjarskiptaþjónustu þurfi að líta til þess hvar starfsstöð seljanda sé við ákvörðun á því 

hvað teljist sem afhendingarstaður. Það er hins vegar ólíkt því sem við á varðandi 

rafrænt afhenta þjónustu. Samkvæmt ákvæði d. liðar 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl., telst 

rafrænt þjónusta nýtt þar sem kaupandi hefur búsetu eða starfsstöð. Varðandi 

fjarskiptaþjónustu er því litið til starfsstöð seljanda en rafrænt afhenta þjónustu til 

starfsstöð kaupanda.  

6.7. Fyrirtæki í blandaðri starfsemi 
Með blandaðri starfsemi er átt við skráningarskylt fyrirtæki skv. 5. gr. vskl. sem hefur 

einnig með höndum starfsemi sem virðisaukaskattur tekur ekki til samkvæmt 2. gr. 

vskl.302 Um innskattsfrádrátt fyrirtækja í blandaðri starfsemi gilda sérstakar reglur, sbr. 

2. og 4. mgr. 16. gr. vskl. og II. kafli reglugerðar nr. 192/1993 um innskatt. Þegar þannig 

                                                
302 Alþt. 1987-1988, A-deild, þskj. 781 – 431. mál, kafli 8.4, mgr. 7, málsl. 1.. 
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stendur á, fá fyrirtækin ekki að draga frá innskatt af aðföngum þess hluta rekstrarins 

sem fellur utan ramma virðisaukaskattsins. 303 Í einföldu máli þýðir það að fyrirtæki 

sem eru í blandaðri starfsemi hafa bara frádráttarrétt hvað varðar skattskylda starfsemi 

en ekki reikninga sem varða undanþegna starfsemi fyrirtækisins. Þegar reikningar 

tengjast starfseminni í heild þarf að hlutfalla innskattsheimildina í samræmi við 

nýtingu, sbr. 5. gr. fyrrnefndar reglugerðar. 

 Svo getur staðið á að skattskyldir aðilar selji margþætta þjónustu. Þjónustu sem 

kann að vera notuð að hluta til á Íslandi og að hluta til erlendis. Í slíkum tilvikum þarf 

að skipta þjónustunni upp svo ekki komi til tvískattlagningar. Þegar þjónustan telst nýtt 

að öllu leyti erlendis telst afhending á henni ekki til skattskyldrar veltu og fellur undir 

10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. Ef þjónustan er nýtt hérlendis að einhverju leyti er hún 

alltaf virðisaukaskattsskyld nema erlendur kaupandi þjónustunnar sé í starfsemi sem 

væri skráningarskyld skv. 5. gr. vskl. hér á landi og nyti þá innskattsréttar skv. 15. og 

16. gr. vskl.304  

Í samræmi við framangreinda reglu geta verið álitaefni hvað rafrænt afhenta 

þjónustu varðar. Til að mynda er starfsemi safna og bókasafna hér á landi undanþegin 

virðisaukaskatti samkvæmt 4. tölul. 3. mgr. 2. gr. vskl. Flest bókasöfn eru þó skráð á 

virðisaukaskattsskrá enda kunna þau að hafa undir höndum virðisaukaskattsskylda 

starfsemi einnig svo sem sölu póstkorta eða annarra vara. Samkvæmt framangreindu 

lagaákvæði er kveðið á um að þegar rafrænt afhent þjónusta sé seld hingað til lands 

þurfi þjónustusali ekki að innheimta og standa skil á greiðslu virðisaukaskatts þegar 

þjónustukaupi er skráningarskyldur skv. 5. gr. vskl. Ef bókasafn kaupir aðgang að 

erlendum gagnagrunni í tengslum við starfsemi sína sem er undanþegin virðisaukaskatti 

má velta upp hvort að framangreind skráning bókasafns á virðisaukaskattsskrá sem 

kemur starfsemi bókasafnsins ekki við, jafngildi þeirri skráningu sem vísað er til í. Ef 

svo er ber hinum erlenda söluaðila rafrænt afhentu þjónustunnar ekki að skrá sig hér á 

landi og standa skil á greiðslu virðisaukaskatts. Framangreint er ekki ljóst samkvæmt 

gildandi reglum og því mikilvægt að útfært sé nánar hvernig með skal fara. 

  

                                                
303 Ríkisskattstjóri (n. 10) 9. 
304 Sjá ákvarðandi bréf ríkisskattstjóra nr. 1075/2008, 22. febrúar 2008 
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7. Starfsemi gagnavera 

7.1. Almennt um gagnaver 

Gagnaver er almennt heiti á sérbyggðri aðstöðu sem hýsir 
upplýsingavinnslu- og fjarskiptabúnað. Hugtakið nær yfir húsnæði ásamt 
raflögnum, kælingu, netkerfi og fjarskiptatengingar en getur einnig átt við 
þá upplýsingavinnslu og aðra starfsemi sem fram fer í húsnæðinu, 
sérfræðiþjónustu sem veitt er af starfsmönnum gagnaversins og rafræna 
þjónustu sem afhent er til þeirra sem afhent er til þeirra. 305  

Tækniþróun síðustu áratuga hefur haft í för með sér að gagnaversiðnaður fer sívaxandi. 

Eins og sjá má á framangreindri skilgreiningu felst þjónusta gagnavera ekki aðeins í 

hýsingu gagna. 306 Stór alþjóðleg fyrirtæki sýndu því mikinn áhuga fyrir nokkrum 

árum að setja á stofn gagnaver hér á landi enda gott og hagkvæmt aðgengi að orku auk 

hagstæðrar veðráttu.   

 Með lögum nr. 163/2010307 voru samþykktar breytingar á vskl. í því skyni að 

jafna samkeppnisstöðu gagnavera gagnvart öðrum löndum innan ESB. 308  Með 

breytingunni var ætlað að afmarka betur hvað teldist til afhendingar á rafrænni 

þjónustu hjá gagnaverum hér á landi og með lögfestingu ákvæðisins myndi tiltekin 

þjónusta gagnavera falla undir d. lið 1. mgr.  10. tölul. 12. gr. vskl. 309 Í greinargerð 

með lögunum var starfsemi gagnavera skipt í átta þætti310 en þjónusta gagnavera var 

talin fela í sér bæði rafrænt afhenta þjónustu sem væri undanþegin skattskyltri veltu og 

hins vegar aðstöðuleigu sem bæri virðisaukaskatt.311 Með aðstöðuleigu var átt við 

útleigu á rými, sem ekki telst til fasteignaleigu skv. 8. tölul. 3. mgr. 2. gr. vskl., þar 

sem þjónusta gagnavera fæli meðal annars í sér samnýtingu á grunngerð (rafmagn, 

kæling o.þ.h.) og fjarskiptakerfum. Var talið að þegar þjónustan varðaði eingöngu 

hýsingu slíkra þátta mætti jafna þjónustunni við aðstöðuleigu. 312  Önnur þjónusta 

gagnavera sem tilgreind var í frumvarpinu væri undanþegin skattskyldri veltu enda 

hún talin fela í sér rafrænt afhenta þjónustu skv. d. lið. 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl.313  

                                                
305 Alþt. 2010-2011, B-deild, þskj. 632 – 397. mál. 
306 Alþt. 2010-2011, B-deild, þskj. 1128 – 397. mál., mgr. 4. 
307 Alþt. 2010-2011, A-deild, þskj. 643 – 208. mál 
308 Alþt. 2010-2011, A-deild, þskj. 227 – 208. mál 
309 sama heimild 1 kafli, mgr. 2.  
310 sama heimild, um 4. gr., mgr. 4.  
311 sama heimild um 4. gr., mgr. 5., málsl. 1. 
312 sama heimild um 4. gr., mgr. 5., málsl. 5. 
313 sama heimild um 4. gr., mgr. 5., málsl. 6. 
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Við þinglega meðferð frumvarpsins voru framangreindar breytingar harðlega 

gagnrýndar meðal umsagnaraðila hvað varðar aðgreiningu hýsingarþjónustu og 

gagnavinnslu. 314 Aðgreiningin fæli í sér mismunun milli þjónustuveitenda og kynni að 

vera vandkvæðum bundið í framkvæmd.315 Reglurnar fælu í sér að við innflutning 

netþjóna og sölu á þjónustu gagnavera úr landi til erlendra viðskiptavina byggju íslensk 

gagnaver og viðskiptavinir þeirra við tvísköttun, 316  enda þyrftu þau að greiða 

óafturkræfan virðisaukaskatt af innflutningi tölvubúnaðar ef þau væru ekki með 

starfsemi hér á landi.317 Téðar breytingar voru taldar flækja lögin að óþörfu318 en með 

því að telja hýsingu gagnavera til skattskyldrar veltu væri ekki komið til móts við kröfur 

gagnavera er varðar virðisaukaskatt.319 

 Í nefndaráliti efnahags- og skattanefndar kom fram að þjónusta gagnavera sem 

fæli í sér hýsingu yrði aldrei talin til útflutnings enda væri hún að fullu veitt og hennar 

notið hér á landi. 320  Þrátt fyrir framagreint var lögð fram breytingartillaga á 

skilgreiningu d. liðs. 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. Tekin var ákvörðun um afnema þyrfti 

virðisaukaskatt af hýsingu gagnavera til þess að gera Ísland að samkeppnishæfum 

kosti.321 Breytingarnar á lögunum gerðu það að verkum að þegar kaupendur þjónustu 

gagnavera væru búsettir erlendis og hefðu ekki fasta starfsstöð hér á landi þá væri 

virðisaukaskattur ekki lagður á rafrænt afhenta þjónustu til þeirra.322 Í öðru lagi var 

virðisaukaskattur ekki lagður á blandaða þjónustu gagnavera til kaupenda sem búsettir 

eru erlendis og hafa ekki fasta starfsstöð á Íslandi.323 Í þriðja lagi kom inn nýtt ákvæði, 

42. gr. A vskl. þar sem innflutningur á netþjónum og öðrum tengdum búnaði var 

undanþeginn virðisaukaskatti þegar ekki væri fyrir hendi föst starfsstöð á Íslandi 

                                                
314 Alþt. 2010 – 2011, A-deild, 208. mál, umsögn Samtaka íslenskra gagnavera við frumvarpið, erindi 
nr. Þ 139/899 aðgengilegt á vef Alþingis. 
315 Alþt. 2010 – 2011, A-deild, 208. mál, umsögn Samtaka atvinnulífsins við frumvarpið, erindi nr. Þ 
139/897 aðgengilegt á vef Alþingis.  
316 Alþt. 2010 – 2011, A-deild, 208. mál, umsögn Samtaka íslenskra gagnavera við frumvarpið, erindi 
nr. Þ 139/899 aðgengilegt á vef Alþingis. 
317 Tekið var dæmi til samanburðar um áhrif reglnanna í umsögninni. Ef þýskur aðili hygðist eiga 
tölvubúnað annað hvort hér á landi eða í Bretlandi þyrfti að greiða óafturkræfan virðisaukaskatt ef hann 
flytti tölvubúnaðinn til Íslands en ekki ef hann staðsetti hann í Bretlandi.  
318 Alþt. 2010 – 2011, A-deild, 208. mál, umsögn Viðskiptaráðs Íslands við frumvarpið, erindi nr. 
139/909 aðgengilegt á vef Alþingis. 
319 Alþt. 2010 – 2011, A-deild, 208. mál, umsögn Félags löggiltra endurskoðenda, erindi nr. 139/961 
aðgengilegt á vef Alþingis 
320 sama heimild mgr. 5.  
321 Alþt. 2010 – 2011, A – deild, þskj. 582 – 208. mál. 
322 Alþt. 2010 – 2011, A – deild, þskj. 227 – 208. mál, athugasemdir við 4. gr, mgr. 2.  
323 Alþt. 2010 – 2011, A – deild, þskj. 582 – 208. mál. 
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samkvæmt 4. tölul. 1. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt eða þegar eigendur þeirra væru 

heimilisfastir í öðru aðildarríki á Evrópska efnahagssvæðinu, aðildarríki stofnsamnings 

Fríverslunarsamtaka Evrópu eða í Færeyjum. Í 2. mgr. 42. gr. A. vskl. var svo að finna 

skilyrði framangreindrar undanþágu.  

 

7.2.1 Rannsókn Eftirlitsstofnunar EFTA 

Eftirlitsstofnun ESA var tilkynnt um téðar breytingar þann 2. september 2011 en þá 

höfðu þær þegar tekið gildi hér á landi þann 1. maí 2011. Í fortilkynningarferli hafði 

ESA dregið í efa að breytingar á vskl. væru í samræmi við EES-samninginn324 sbr. 1. 

mgr.  661. gr. eesl. og 3. mgr.  1. gr. bókunar 3. við samninginn um ríkisaðstoð. 325 

Bráðabirgðaniðurstaða ESA var birt þann 16. janúar 2013. Samkvæmt 

niðurstöðunni taldi ESA tvær að framangreindum breytingum á vskl. fela í sér 

ríkisaðstoð. Það að undanþiggja blandaða þjónustu virðisaukaskatti við útflutning úr 

landi og undanþiggja innflutning á netþjónum frá Færeyjum og öðrum EES-ríkjum 

virðisaukaskatti taldi ESA hvort tveggja fela í sér ríkisaðstoð. 326 Í kjölfarið hóf ESA 

formlega rannsókn á grundvelli bráðabirgðaniðurstöðunnar, sbr. 2. mgr. 1. gr. I. hluta 

bókunar 3, þann 16. janúar 2013. 

 

7.2.2. Breytingar í kjölfar rannsóknar ESA 

Með lögum nr. 24/2013 voru gerðar breytingar á virðisaukaskattslögunum til að mæta 

fram komnum athugasemdum ESA er lutu að því að reglurnar fælu í sér sértækar 

ráðstafanir í skilningi reglna EES um ríkisaðstoð.327 Seinni málsliður d. liðar 10. tölul. 

1. mgr. 12. gr. vskl. sem undanþáði sölu gagnavera á blandaðri þjónustu til erlendra 

kaupenda var felldur á brott auk 42. gr. A. vskl. um innflutning á netþjónum og tengdum 

búnaði.328  

Þess í stað voru gerðar breytingar á 43. gr. vskl. sem kveður á um heimild 

fjármálaráðherra til að ákvarða með reglugerð að endurgreiða megi virðisaukaskatt af 

vörum sem aðilar, búsettir erlendis, kaupa hér á landi og fara með úr landi.329 Breytingin 

                                                
324,,Auglýsing eftir athugasemdum sem varðar ríkisaðstoð í tengslum við tilteknar breytingar á lögum 
nr. 50/1988 um virðisaukaskatt sem gilda um viðskiptavini gagnavera” (18. apríl 2013) 23 EES-
viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, 1-2.  
325 Samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið (EES samningurinn) bókun 3 
326 sama heimild (n. 324)  
327 Alþt. 2012-2013, A-deild, þskj. 918 – 542. mál. 
328 Alþt. 2012-2013, A-deild, þskj. 918 – 542. mál., almennar athugasemdir, mgr. 7. 
329 sama heimild, almennar athugasemdir, mgr. 7. 
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fól í sér að ráðherra gæti einnig sett reglugerð um endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna 

innflutnings erlendra fyrirtækja á vörum, sem og reglur um kaup á vörum og þjónustu 

innanlands. Með þessum breytingum væri gert ráð fyrir að réttur til endurgreiðslu 

virðisaukaskatts vegna innflutnings lyti sömu skilyrðum og ferlum og við útflutning sbr. 

reglugerð nr. 288/1995 um endurgreiðslu virðisaukaskatts til erlendra fyrirtækja.330 

Breytingarnar voru að norskri fyrirmynd en í virðisaukaskattslöggjöf þeirra væri að 

finna sambærileg ákvæði sem hefðu verið í gildi án athugasemda.331 Með því að afnema 

ívilnanir var meðferð á virðisaukaskatti erlendra viðskiptavina hvað rafræna þjónustu 

varðaði færð í samræmi við meginregluna í íslenskum virðisaukaskattslögum. 332 

Breytingartillagan var samþykkt 13. mars 2013.333 

 Formlegri rannsókn ESA lauk þann 8. maí 2014.334 Í niðurstöðunni voru staðfest 

þau sjónarmið sem stofnunin hafði áður sett fram. Ákvæði 4. og 12. gr. laga nr. 163/2010 

sem veittu undanþágu frá virðisaukaskatti vegna innflutnings kaupenda á netþjónum og 

tengdum búnaði, sem ekki voru heimilisfastir á íslandi og nota skyldi í íslenskum 

gagnaverum, var talið fela í sér ríkisaðstoð.335 Eins var það talin ríkisaðstoð að leggja 

ekki virðisaukaskatt á blandaða þjónustu sem veitt var í viðskiptum íslenskra gagnavera. 

Lagabreytingarnar töldust sértækar ráðstafanir sem féllu ekki undir almennt eðli og 

samhengi íslenska virðisaukaskattskerfisins.336 Vísað var sérstaklega til þess að sértæk 

skattaráðstöfun gæti verið ,,réttlætanleg af röklegu samhengi skattkerfisins.” 

Ráðstafanir sem er ætlað að undanþiggja fyrirtæki í tiltekinni atvinnugrein, hvort sem 

er að hluta til eða að öllu leyti, frá gjöldum vegna venjubundinnar beitingar almenna 

kerfisins geta talist til ríkisaðstoðar ef undanþágan er ekki rökstudd með vísan til eðlis 

og samhengis skattkerfisins. Var það talið falla undir eðli og röklegt samhengi 

virðisaukaskattkerfisins að leggja ekki virðisaukaskatt á blandaða þjónustu sem væri 

stoðþjónusta rafrænt afhentrar þjónustu íslenskra gagnavera til erlendra kaupenda.337 

ESA taldi breytingarnar hafa verið samþykktar með því efnahagslega og pólitíska 

markmiði að fá erlend fyrirtæki í viðskipti við íslensk gagnaver en slíkt væri ekki hluti 

                                                
330 sama heimild, athugasemdir við 3. gr., mgr. 1.  
331 Alþt. 2012 – 2013, B-deild, 542. mál, 73. fundur (Katrín Júlíusdóttir) [16:49] skoðað 19. apríl 2016.  
332 Alþt. 2012 – 2013, B-deild, 542. mál, 73. fundur (Katrín Júlíusdóttir) [16:56] skoðað 19. apríl 2016.  
333 Alþt. 2012 – 2013, B-deild, þskj. 918 – mál 542. Atkvæðagreiðsla 48472.  
334 Ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA um tilteknar breytingar á lögum nr. 50/1988 um virðisaukaskatt 
sem gilda um viðskiptavini íslenskra gagnavera 8. maí 2014 nr. 125/14/COL. 
335 sama heimild 1 gr.  
336 sama heimild kafli 1.3.1. og 1.3.2.  
337 sama heimild mgr. 62. – 63. 
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af röklegu samhengi og almennu eðli neysluskattskerfisins.338 Íslenskum stjórnvöldum 

var því gert að endurheimta veitta aðstoð á gildistíma laganna innan fjögurra mánaða 

frá birtingu ákvörðunarinnar.339 

 

7.2.3. Mat á áhrifum vskl. á starfsemi gagnavera 

Niðurstöður ESA undirstrika hversu mikilvægt það er að fyrir ríki að fara á þess leit við 

ESA að tilkynna fyrirhugaðar breytingar og fá samþykki áður en aðgerðum, sbr. 3. mgr. 

61. gr. EES-samningsins, svo sem lögfestingu skattaívilnana til handa einstaka 

fyrirtækjum, er hrundið í framkvæmd.  

 Þær breytingar sem gerðar voru með lögum nr. 24/2013 gera það að verkum að 

innheimta ber virðisaukaskatt af hluta sölu gagnavera til erlendra viðskiptavina eins og 

raunin var áður en lög nr. 163/2010 tóku gildi. Hýsing eða aðstöðuleiga, eins og fjallað 

var um í kafla 7.2, telst því aftur til skattskyldrar veltu en téðum aðilum er þó fært að 

sækja um endurgreiðslu á virðisaukaskatti á grundvelli 43. gr. vskl. Um rétt til 

endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna innfluttra vara gilda nú sömu reglur og við 

endurgreiðslu vegna kaupa á vöru og þjónustu hér á landi.  

Viðskiptavinir gagnavera sem búsettir eru erlendis og hyggjast flytja inn 

netþjóna eða búnað sem tengist þeim þurfa að greiða virðisaukaskatt af innflutningnum 

sbr. 35. gr. vskl., eins er varðar aðkeypta þjónustu af íslenskum gagnaverum, en geta 

sótt um endurgreiðslu á grundvelli reglugerðar nr. 288/1995. Á það við þrátt fyrir að 

keypt þjónusta erlendra aðila teljist nýtt hér á landi. Þá má benda á að endurgreiðslur til 

erlendra viðskiptavina gagnavera er bundin við að þeir séu m.a. í virðisaukaskattsskyldri 

starfsemi. Þar af leiðandi er skattumhverfið hér á landi ekki ákjósanlegt fyrir stofnanir 

eins og banka enda sitja þeir uppi með greiðslu virðisaukaskatts. 

  

  

                                                
338sama heimild mgr. 72. 
339 sama heimild 2-4 gr. 
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8. Niðurstöður 
Það liggur ljóst fyrir að skattlagning rafrænt afhentrar þjónustu getur verið nokkuð 

flókin. Lykilmáli skiptir að ákvarða hver á skattlagningarréttinn, hvort hann er í lögsögu 

seljanda eða kaupanda og hverjum ber að standa skil á greiðslu virðisaukaskatts. Við 

mat á því skiptir nýtingarstaður þjónustunnar höfuðmáli. 

 Hugtakið rafrænt afhent þjónusta er ekki skilgreint í vskl. Aðeins er tilgreint að 

rafrænt afhent þjónusta teljist ávallt nýtt þar sem kaupandi hennar hefur búsetu eða 

starfsstöð. Fjallað hefur verið um þá vankanta að ekki sé að finna sérstaka skilgreiningu 

á hugtakinu og vísað sé í sérlög og tilskipun ESB til skýringar ákvæðisins. Þá er ekki 

að finna neinar leiðbeiningarreglur sem hægt er að hafa til hliðsjónar við ákvörðun á 

nýtingarstað þjónustu. Óhætt er að fullyrða að túlkun skattyfirvalda, hvað varðar 

nýtingarstað þjónustu, verði seint talin gefa góðar vísbendingar. Því hafði verið slegið 

föstu í úrskurðarframkvæmd að þjónusta sem flutt væri úr landi og varðaði hagsmuni 

erlendra aðila hér á landi teldist nýtt hér á landi að einhverju leyti. Mætti því eðli 

málsins samkvæmt álykta sem svo að þjónusta flutt úr landi í tengslum við hagsmuni 

erlendra aðila erlendis teljist ekki nýtt hér á landi og því undanþegin virðisaukaskatti. 

Árið 2012 tóku skattyfirvöld nýjan pól í hæðina með úrskurði yfirskattanefndar nr. 

591/2012.  Ekki var lengur aðeins horft til þess hvar viðskiptahagsmunir voru staðsettir. 

Greina þyrfti á milli þess þegar aðkeypt þjónusta varðaði fyrirliggjandi eignir eða t.d. 

fjárfestingartækifæri. Aðeins í fyrrnefnda tilvikinu, þegar um er að ræða fyrirliggjandi 

eignir, telst þjónustan nýtt að öllu leyti erlendis. Viðskiptahagsmunir af aðkeyptri 

þjónusta í tengslum við fjárfestingartækifæri erlendis teldist hins vegar alltaf nýtt hér á 

landi að hluta til. Gengið er út frá því að í ljósi þess að þjónustukaupi er fyrirtæki hér á 

landi teljist þjónustan ávallt nýtt hér að einhverju leyti. Það má skilja sjónarmið 

skattyfirvalda að hluta til hvað varðar framangreinda breytingu í túlkun enda verður að 

telja vafasama túlkun að horfa eingöngu þröngt á viðskiptahagsmuni. Engu að síður er 

framangreind túlkun í ósamræmi við eldri framkvæmd og hefur veruleg áhrif á stöðu 

skattaðila í téðum aðstæðum. Slíka framkvæmd á túlkun skattareglna verður að telja 

vafasama með vísan til þeirra ströngu skilyrða sem til þeirra eru gerð. Frá því 

framangreindur úrskurður féll hafa skattyfirvöld viðhaldið framangreindri túlkun og 

mótað hana til. Líkt og staðfest var í úrskurði 19/2016 skiptir nú höfuðmáli hvort sú 

þjónusta sem var aflað sé þáttur í ákvarðanatöku aðila um fjárfestingu og í þeim 

tilvikum teljist þjónustan alltaf nýtt hér á landi að hluta til.  
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 Reglur Íslands, Noregs og ESB hvað varðar rafrænt afhenta þjónustu eru allar 

nokkuð í samræmi við leiðbeiningarreglur OECD. Annars vegar er greint á milli þess 

þegar rafrænt afhent þjónusta er seld til neytenda og hins vegar til fyrirtækja. Í báðum 

tilvikum ber að standa skil á greiðslu virðisaukaskatts þar sem þjónustan er nýtt í 

samræmi við regluna um áfangastað. Það sem skilur að þessar tvær reglur er hins vegar 

hverjum ber að inna téða greiðslu af hendi.  

Hjá framangreindum aðilum er skattlagning rafrænt afhentrar þjónustu á milli 

fyrirtækja (e. B2B) skattlögð í lögsögu þjónustukaupa. Öll notast þau við ,,reverse 

charge mechanism” þar sem skyldunni til greiðslu virðisaukaskatts er varpað frá 

þjónustusala til þjónustukaupa og því þarf þjónustusali ekki að skrá sig í ríki 

þjónustukaupa. Svo þjónustusala sé unnt að afhenda þjónustu án þess að innheimta 

virðisaukaskatt þarf hann að vita hvort þjónustukaupi er fyrirtæki og hvar það er 

staðsett. Í leiðbeiningarreglum OECD er lagt til að horft sé til fyrirliggjandi 

viðskiptasamninga í víðtækri merkingu. Í vskt. ESB er skylda lögð á þjónustukaupa að 

veita þjónustusala upplýsingar um virðisaukaskattsnúmer sem þjónustusala ber að 

sannreyna en svo slíkt sé mögulegt er aðildarríkjum gert skylt að hafa slíkar upplýsingar 

aðgengilegar á rafrænan hátt. Hvað Ísland varðar er kveðið á um það í reglugerð 

194/1994 að svo þjónustan teljist til undanþeginnar veltu þarf annað skilyrði 1. gr. 

reglugerðarinnar að vera uppfyllt. Annað hvort þarf þjónustan að vera nýtt erlendis að 

öllu leyti, en rafrænt afhent þjónusta telst ávallt nýtt þar sem kaupandi þjónustunnar er, 

eða þjónustusali þarf að krefja þjónustukaupa um vottorð frá þar til bærum yfirvöldum 

í heimalandi hans þar sem fram kemur hvernig atvinnurekstur hann hefur með höndum. 

Svo slíkt sé mögulegt þarf þjónustusali að geta staðsett kaupanda rafrænt afhentrar 

þjónustu. Engar leiðbeiningarreglur eru um það hvernig fara beri að við slíkt og því 

mikilvæg að tekið verði tillit til þess við endurskoðun virðisaukaskattkerfisins og settar 

leiðbeiningarreglur þjónustusölum til auðveldunar. 

Þegar rafrænt afhent þjónusta er seld til neytenda (e. B2C) kveða 

leiðbeiningarreglur OECD á um að skattlagningarréttur sé í lögsögu þjónustukaupa en 

þjónustusala beri að innheimta og standa skil á greiðslu virðisaukaskatts. Því þurfi ríki 

að gefa skýrar leiðbeiningar fyrir þjónustusala hvaða upplýsingum þeim ber að útvega 

frá þjónustukaupa svo þjónustusala sé unnt að staðsetja þjónustukaupa og standa skil á 

greiðslu virðisaukaskatts í lögsögu hans. Eins er lagt til að ríki bjóði slíkum aðilum upp 

á einfalt skráningarkerfi sem auðveldar þjónustusölum að standa skil á greiðslu 

virðisaukaskatts. Innan ESB telst nýtingarstaður rafrænt afhentrar þjónustu þar sem 
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þjónustukaupi er með heimilisfesti eða býr að jafnaði en við staðsetningu 

þjónustukaupa þarf þjónustusali að reiða sig á þær upplýsingar sem hann hefur um 

þjónustukaupa, svo sem greiðslufang, ip-tölu eða bankaupplýsingar. Í reglugerð 

1042/2013 er svo nánar kveðið á um leiðbeiningar við það hvernig staðsetja eigi 

þjónustukaupa í slíkum viðskiptum.  

Bæði í ESB og Noregi er notast við einföld skráningarkerfi til handa 

fyrirtækjum utan lögsögu ESB og Noregs. Í ESB er við lýði svokallað MOSS kerfi sem 

gerir það að verkum að þjónustusalar sem selja rafrænt afhenta þjónustu til neytenda 

staðsettra innan ESB geta skráð sig í MOSS. Kerfið er bæði fyrir þjónustusala utan ESB 

og innan en skráningarferlið er mismunandi eftir því hvor á í hlut. Aðildarríki utan ESB 

geta til að mynda valið sér ríki innan ESB sem þau skrá sig í og gera það hjá 

skattyfirvöldum í viðkomandi ríkjum. Ríkjum innan ESB er hins vegar gert skylt að 

skrá sig í því ríki sem þeir hafa starfstöð. Áþekkt kerfi er í Noregi, VOES, sem gerir 

þjónustusölum sem selja rafrænt afhenta þjónustu til neytenda innan Noregs, kleift að 

skrá sig í hið einfalda kerfi. Sérstök vefsíða er þeim til handa þar sem ítarlegar 

upplýsingar eru um virðisaukaskattsskyldu á rafrænt afhenta þjónustu í Noregi. 

Skráning fer fram á vefsíðunni sjálfri auk þess sem ársfjórðungsleg skil á 

virðisaukaskatti fara fram í gegnum síðuna.  

Hér á landi er ekki að finna sambærileg kerfi og eru í Noregi eða ESB. Í 

virðisaukaskattslögum er gert ráð fyrir að erlendir aðilar sem selji rafrænt afhenta 

þjónustu til neytenda hér á landi tilkynni starfsemi sína ótilkvaddir, rafrænt, á því formi 

sem ríkisskattstjóri ákveður. Upplýsingar um virðisaukaskatt eru af skornum skammti 

undir ensku viðmóti vefsíðu Ríkisskattstjóra, www.rsk.is, en þar er hvorki hægt að skrá 

sig rafrænt á einfaldan hátt né að skrá sig yfirhöfuð. Aukinheldur er ekki hægt að fletta 

upp virðisaukaskattsnúmerum en slíkt er mögulegt undir íslensku viðmóti vefsíðunnar. 

Þess má geta að á vefsíðu ESB, www.europa.eu, er að finna tengil á íslenskt viðmót 

síðunnar til uppflettingar fyrir erlenda aðila og því nauðsynlegt fyrir þá aðila að hafa 

orðabók sér við hönd ef uppflettingin á að skila árangri. Eins er ljóst að erlendir 

seljendur rafrænt afhentrar þjónustu sem selja hana til neytenda hér á landi þurfa annað 

hvort að hafa sérstakan umboðsmann sem sér um skil á virðisaukaskatti eða setja hér 

upp dótturfélag eða útibú með tilheyrandi flækjustigi og auknum kostnaði. 

Það var árið 2011 að skyldan var færð frá þjónustukaupa til þjónustusala að 

standa skil á greiðslu virðisaukaskatts af rafrænt afhentri þjónustu sem seld var hingað 

til lands en misbrestur var á því að skattinum væri skilað. Við skoðun á ríkisreikningi, 
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þar sem tekjur og gjöld ríkisins eru sundurliðuð ár hvert, bæði fyrir og eftir 

breytingunna má sjá aukningu í tekjum ríkissjóðs hvað þennan lið varðar. Fyrst árið 

2008340 voru birtar sérstaklega virðisaukaskattstekjur af aðkeyptri þjónustu erlendis frá 

en námu þær 1.120 millj. kr. það ár. Árið 2009341 var 11% lækkun og voru heildartekjur 

997 millj. kr., 2010342 1.219 millj. kr. og 2011343 1.923 millj. kr eða 57% hækkun milli 

ára. Tekjur ríkissjóðs af virðisaukaskatti vegna aðkeyptrar þjónustu erlendis frá héldu 

áfram að aukast árið 2012344 en þá voru þær 2.893 millj. kr., 50,4% meira en árinu áður. 

Af framangreindu er ljóst að frá því að skyldan var færð til þjónustusala hefur aukning 

orðið á tekjum ríkissjóðs en hafa skal í huga að burtséð frá breytingunni kynni afkoman 

samt sem áður til með að vera hærri með vísan til aukningar á viðskiptum íslendinga 

með rafrænt afhenta þjónustu. Það liggur ljóst fyrir að framangreind breyting er í rétta 

átt en engu að síður er framkvæmdin hér á landi hvað þetta varðar langt á eftir því sem 

gengur og gerist innan ESB og í Noregi. Framkvæmdin eins og hún er í dag er til þess 

fallin að fæla þjónustuveitendur rafrænt afhentrar þjónustu frá því að bjóða upp á 

þjónustu sína hér á landi og við því ber að bregðast. Nauðsynlegt er fyrir skattyfirvöld 

að bregðast við þeirri hröðu þróun sem á sér stað meðal rafrænna viðskipta og setja á 

stofn sambærilegt skráningarkerfi eins og Noregur gerði fyrir fimm árum. Norska kerfið 

er að fullum fetum í samræmi við þær leiðbeiningar sem OECD leggur til með í nýjum 

leiðbeiningarreglum sínum frá 2015. Það verður að telja bagaleg framkvæmd hér á 

landi að lögfesta ákvæði þess efnis að erlendum seljendum beri að tilkynna starfsemi 

sína til ríkisskattstjóra rafrænt á þar til gerðu formi sem nú fimm árum frá breytingunni 

er ekki ennþá til staðar á vefsvæði ríkisskattstjóra. Það lá ljóst fyrir við lögfestingu 

ákvæðisins að setja þyrfti upp tölvukerfi vegna skráningar erlendra aðila og greiðslu 

þeirra á virðisaukaskatti en var það talið rúmast innan fjárheimilda 

                                                
340 Fjársýsla ríkisins, ,,Ríkisreikningur 2008. Heildaryfirlit” (Fjársýsla ríkisins júní 2009) 34 
<http://www.fjs.is/media/rikisreikningur/RR-2008-R.pdf> skoðað 10. maí 2016. 
341 Fjársýsla ríkisins, ,,Ríkisreikningur 2009. Heildaryfirlit” (Fjársýsla ríkisins júní 2010) 34 
<http://www.fjs.is/media/rikisreikningur/Rikisreikn2009Heildaryfirlit.pdf> skoðað 10. maí 2016. 
342 Fjársýsla ríkisins, ,,Ríkisreikningur 2010. Heildaryfirlit” (Fjársýsla ríkisins júní 2011) 40 
<http://www.fjs.is/media/rikisreikningur/Rikisreikningur_Heildaryfirlit_2010.pdf> skoðað 10. maí 
2016. 
343 Fjársýsla ríkisins, ,,Ríkisreikningur 2011. Heildaryfirlit” (Fjársýsla ríkisins júní 2012) 38 
<http://www.fjs.is/media/rikisreikningur/Rikisreikningur-heildaryfirlit-2011.pdf> skoðað 10. maí 2016. 
344 Fjársýsla ríkisins, ,,Ríkisreikningur 2012. Heildaryfirlit” (Fjársýsla ríkisins júní 2013) 
<http://www.fjs.is/media/rikisreikningur/rikisreikningur2012.pdf> skoðað 10. maí 2016. 
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fjármálaráðuneytisins á þeim tíma.345 Nokkuð ljóst er að það hefur ekki gengið eftir og 

reglurnar aðeins settar að forminu til meðan framkvæmd þeirra er ómöguleg. 

Þegar þessar niðurstöður eru skrifaðar er komið fram í maí 2016. Tæplega fimm 

ár eru frá því fjármála- og efnahagsráðuneytið birti drög að nýrri reglugerð um 

virðisaukaskatt af sölu á þjónustu til erlendra aðila, kaupum á þjónustu erlendis frá, 

rafrænt afhentri þjónustu o.fl. sem er ætlað að koma í stað eldri reglugerðar frá árinu 

1990. Fyrir rúmum fimm árum lá það ljóst fyrir að stofnsetja þyrfti sérstakt kerfi hér á 

landi fyrir erlenda aðila sem selja hingað til lands rafrænt afhenta þjónustu. Hvorugt 

hefur gengið eftir. Fyrir rúmum fimm árum íhuguðu fjöldi stórfyrirtækja að staðsetja 

gagnaver sín hér á landi, fyrirtæki á borð við Microsoft og Apple, en af því hefur ekki 

orðið. Ástæðurnar verða að hluta til raktar til þeirrar óvissu sem ríkir hér á landi hvað 

varðar skattaleg álitaefni tengdum rafrænt afhentri þjónustu.  

 Samkvæmt upplýsingum frá fjármála- og efnahagsráðuneytinu er stefnt að því 

að vinnu við endurskoðun reglna um rafrænt afhenta þjónustu ljúki í júlí 2016.346 Eitt 

er víst og það er að ekki er fullnægjandi að setja reglur án þess að þeim sé hægt að 

fylgja í framkvæmd. Það verður spennandi að sjá hvaða tillögur verða lagðar fram til 

úrbóta á þeim álitaefnum sem greind hafa verið í þessari ritgerð. Líklegt verður að telja 

að horft verði til norskrar framkvæmdar eins og svo oft áður. Hvað 

virðisaukaskattlagningu á rafrænt afhentri þjónustu er það jákvætt enda norðmenn 

fremstir meðal jafningja á því sviði. 

  

                                                
345Alþt. 2010-2011, 898. mál, umsögn Fjármálaráðuneytis við frumvarpið, erindi nr. Þ 139/3038 
aðgengilegt á vef Alþingis.  
346 Hlynur Ingason, lögfræðingur, Fjármálaráðuneyti, tölvupóstur til höfundar (Reykjavík 9. maí 2016) 
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