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1 Inngangur 

Þegar kemur að sölu á þjónustu er ýmislegt sem þarf að hafa í huga, eins og rakið verður í 

þessari ritgerð. Ekki síst þar á meðal er að þjónustusalan kann að vera skattskyld. Í 1. gr. 

virðisaukaskattslaga, nr. 50/1988 (hér eftir vísað til sem vskl.), er kveðið á um að greiða skuli 

í ríkissjóð virðisaukaskatt af viðskiptum innan lands á öllum stigum, þ.á m. af sölu á allri 

vinnu og þjónustu, hvaða nafni sem hún nefnist, sbr. 2. mgr. 2. gr. vskl. Þurfa seljendur 

þjónustu því að gæta þess að réttum skatti sé skilað til yfirvalda. Því ber þó að halda til haga 

að seljendur þjónustu eru í raun ekki þeir sem verið er að skattleggja. Er það megineinkenni 

virðisaukaskatts sem fjölstigaskattur, og þaðan sem skatturinn dregur nafn sitt, að tilgangur 

hans er að skattleggja „virðisauka“. Á skatturinn því ekki að leggjast á atvinnurekendur sem 

kaupa aðföng og selja virðisaukaskattskylda þjónustu, heldur á neytendur þjónustunnar. Af 

þessum sökum má segja að virðisaukaskattur sé „hlutlaus“ fyrir atvinnurekendur, þ.e. þeir 

innheimta einungis skattinn og skila honum í ríkissjóð en eru ekki endanlegir gjaldendur 

skattsins. 

Einnig þarf að hafa í huga við sölu á þjónustu að skv. 1. gr. vskl., og í samræmi við 

meginreglur þjóðaréttar, þá leggja íslensk yfirvöld aðeins virðisaukaskatt á neyslu sem á sér 

stað hér á landi. Andlag skattlagningar er neysla á þjónustu, en ekki sala atvinnurekandans á 

henni, og því ljóst að þegar kemur að sölu á þjónustu til erlendra aðila er ekki nægilegt að 

skoða hvar þjónustan er seld, heldur verður að athuga hvar hennar er neytt. Sé þjónustunni 

neytt utan Íslands er ljóst að skattleggja ber hana þar. 

Koma þá til sögunnar reglur virðisaukaskattslaga sem undanþiggja sölu á þjónustu þegar 

hún er nýtt utan Íslands. Eru þessar reglur viðfangsefni ritgerðarinnar. Til að tryggja eðlilega 

virkni virðisaukaskatts á þjónustusölu yfir landamæri þarf seljandi slíkrar þjónustu að vera 

algerlega laus undan áhrifum virðisaukaskatts, þar sem andlag skattlagningarinnar er komið út 

fyrir lögsögu Íslands og forsenda skattlagningarinnar því brostin. Er í þessu tilliti ekki nóg að 

skoða reglur sem gilda á Íslandi heldur er einnig æskilegt að skoða reglur þær sem gilda í 

nágrannaríkjum okkar þar sem ósamræmi á milli skattkerfa að þessu leyti gæti leitt til 

óeðlilegrar skattlagningar.  

Í þessari ritgerð verða fyrst skoðaðar reglur núgildandi virðisaukaskattslaga um skattalega 

meðferð á þjónustu seldri til erlendra aðila. Mun sú athugun lúta að aðilum þeim sem reglunar 

beinast að, þeim tegundum þjónustu sem falla þar undir, og skilyrði fyrir því að þjónusta sé 

undanþegin skattskyldu vegna þess að hún sé utan íslenskrar lögsögu. Verða einnig athuguð 

alþjóðleg sjónarmið sem snúa að sölu á þjónustu yfir landamæri og meginreglur alþjóðlegrar 
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þjónustusölu sem finna má í reglum Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD), 

Evrópusambandsins (ESB), og Noregi. Að lokum verður minnst á greinargerð starfshóps um 

kaup og sölu á vöru og þjónustu milli landa og íslenskur réttur borinn saman við reglur sem 

ríkja í nágrannalöndum okkar. 

 

2 Skattlagning á Íslandi 

2.1 Sögulegt samhengi 

Það er gamall vandi og nýr að ríkisvaldið þarfnast fjármagns til að athafna sig. Þannig hefur 

fjársöfnun stjórnvalda löngum verið bitbein ráðamanna. Hefur umræðan í kringum skatta 

undanfarnar aldir gjarnan verið illvíg og margslungin. Nú til dags telst það sjálfsagt að allir 

sem vilja taka þátt í nútímasamfélagi skili sanngjörnum skerfi í ríkissjóð. Á sama tíma er þó 

oftast óvinsælt að mæla fyrir aukinni skattálagningu og reglulega koma fram hatrammar 

deilur um það að hvaða leyti skattheimta sé nauðsynleg og hvernig skatttekjum ríkissjóðs 

skuli best varið. Er skattaréttur því, eins og flest svið lögfræðinnar, að öllu jöfnu plagaður af 

pólitískum deilumálum. 

Sögu skattalöggjafar á Íslandi má rekja lengra aftur en sögu miðstýrðs ríkisvalds. Hægt er 

að fara aftur til ársins 1097, tveimur öldum eftir landnám, þegar Gissuri Ísleifssyni tókst á 

löggjafarsamkomu Íslendinga, Alþingi, að lögleiða skattgreiðsluna tíund. Var fyrirmynd 

skattsins erlend en víða í öðrum löndum var skatturinn 10% tekjuskattur. Á Íslandi var hins 

vegar um að ræða 1% eignarskatt af skuldlausri eign. Var tilgangurinn að fjármagna farborða 

fátæklinga og greiða kostnað við trú og kirkju. Hverjum þeim sem átti að lágmarki 60 álnir 

vaðmáls var skylt að greiða tíund og þeir sem gátu það ekki þekktust sem ómagar. 

Tíundakerfið varði í margar aldir með ýmsum breytingum, sérstaklega eftir að landið komst 

undir erlenda valdstjórn, en var að lokum afnumið í áföngum á árunum 1877-1914.
1
 

Á þessum tíma, þ.e. frá árinu 1097 og fram til ársins 1877, voru skattar sem greiddir voru 

til konungs eða ríkisþarfa einu nafni kallaðir manntalsbókargjöld. Var þar um að ræða, ásamt 

konungstíund, konungsskatt sem var lausafjárskattur og átti rætur að rekja til Gamla sáttmála 

frá árinu 1262 við Noregskonung, gjaftollur greiddur af lausafé, lögmannstollur sem var 

greiddur af jarðnæði og tíundarbæru lausafé, manntalsfiskur sem var gjald á aðkomusjómenn 

sem komu til róðra, erfðafjárskattur, og fjórir tímabundnir skattar settir á 19. öld. Að auki 

þurftu þegnar að greiða gjöld til sveitarsjóða og söfnuðir þurftu að greiða ýmis flókin gjöld til 

                                                           
1
 Friðrik G. Olgeirsson: Í þágu þjóðar. Fyrra bindi, bls. 16-17. 
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presta sinna og kirkna.
2
 Þegar komið var fram að því er Alþingi var endurreist árið 1845 voru 

farnar að heyrast ýmsar óánægjuraddir í samfélaginu varðandi fyrirkomulag skattlagningar í 

ljósi þess að engar samræmdar reglur voru til og þrátt fyrir að beinir skattar væru ekki háir þá 

þóttu þeir á ýmsan hátt ósanngjarnir. Sumir skattar studdust við fornar venjur fremur en lög 

og lítið tillit tekið til gjaldþols skattgreiðenda.
3
 

Alþingi fékk löggjafarvald með stjórnarskránni árið 1874 og árið 1877 voru samþykkt 

þrjú frumvörp sem komu á nýju skattkerfi. Meginreglur nýja kerfisins voru í fyrsta lagi 

lögleiðsla á almennri skattskyldu. Í öðru lagi áttu sömu reglur að gilda um allt land. Loks í 

þriðja lagi bar að leggja á eftir efnum og ástæðum en það var ekki gert í gamla kerfinu.
4
 Má 

segja að þar með hafi verið komið á hinu nútíma skattkerfi sem enn er við lýði í dag.  

  

2.2 Fyrirkomulag skattlagningar á Íslandi 

2.2.1 Staða skattaréttar í fræðikerfi lögfræðinnar 

Hefðbundið er að flokka réttarreglur innan lögfræðinnar. Er þá ýmist hægt að flokka eftir 

réttarheimildum (settur réttur, fordæmi, venja, o.s.frv.), eftir formi reglnanna, hvort þær séu 

boð og bann reglur, hæfireglur, o.fl. Einnig er hægt að flokka reglur eftir andlagi þeirra, t.d. 

landbúnaður eða fiskveiðar, eða eftir efni reglnanna, þ.e. hvort þær mæli fyrir um réttindi 

og/eða skyldur, svo eitthvað sé nefnt. Eru slíkar flokkanir aðallega til hagræðis og til þess að 

gefa yfirsýn yfir fræðikerfi lögfræðinnar. Vert er að gera hér sérstaklega grein fyrir algengustu 

flokkuninni en það er að skipta réttarreglum eftir því hvort þær falli undir allsherjarrétt (heitið 

„opinber réttur“ er einnig notað um þennan flokk) eða einkarétt (einnig þekktur sem 

„einkamálaréttur“). Miðar greiningin við að í allsherjarrétti er opinber aðili annar aðili 

réttarsambands en í einkarétti ríkir, að meginstefnu til, jafnræði á milli aðila. Flokkun reglna í 

allsherjarrétt og einkarétt hefur þó fyrst og fremst fræðilega þýðingu að íslenskum rétti og 

engar efnislegar ályktanir verða dregnar af niðurröðun reglna í fræðikerfi lögfræðinnar. 

Að því sögðu er rétt að því sé haldið til haga að samkvæmt fyrrgreindri fræðilegri 

greiningu er skattaréttur hluti allsherjarréttar. Er hann þá annað hvort talinn vera sérstakt 

réttarsvið hliðstætt öðrum réttarsviðum, s.s. refsirétti eða stjórnsýslurétti, eða hann er talinn 

eiga undir stjórnsýslurétt sem sérstakur hluti stjórnsýsluréttar. Að minnsta kosti er hægt að 

fullyrða að skattaréttur eigi ýmsa samleið með stjórnsýslurétti en ítarlegar 

málsmeðferðarreglur er að finna í skattalögum. Eru kröfur skattalaga í raun oft „strangari“ en 

                                                           
2
 Friðrik G. Olgeirsson: Í þágu þjóðar. Fyrra bindi, bls. 17. 

3
 Friðrik G. Olgeirsson: Í þágu þjóðar. Fyrra bindi, bls. 24. 

4
 Friðrik G. Olgeirsson: Í þágu þjóðar. Fyrra bindi, bls. 39. 
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kröfur stjórnsýslulaga sökum íþyngjandi eðlis skatta. Einnig gilda almennar skráðar og 

óskráðar meginreglur stjórnsýsluréttar í skattarétti og frávik frá þeim verða að hafa skýra 

lagaheimild í lögum. Loks hafa dómstólar og umboðsmaður Alþingis eftirlit með stjórnsýslu 

skattamála líkt og hefðbundnum stjórnsýslurétti. Skattaréttur hefur þó nokkrar veigamiklar 

tengingar við einkarétt. Þegar skattlagning er ákveðin af skattyfirvöldum þarf að taka tillit til 

reglna ýmissa réttarsviða svo sem kröfuréttar, félagaréttar, samningaréttar, o.fl. Þarf meðal 

annars að taka ákvörðun um hvenær krafa telst stofnuð, hvort félag sé löggildur lögaðili 

og/eða hvort samningur  sé gildur gerningur samkvæmt samningalögum. 

Loks er vert að minnast á landfræðilega greiningu réttarreglna í landsrétt og þjóðarétt. 

Þjóðaréttur (e. public international law) er yfirleitt talinn taka til þeirra réttarreglna sem 

viðurkennt er að gildi með bindandi hætti í lögskiptum ríkja eða annarra viðurkenndra 

þjóðréttaraðila á milliríkjagrundvelli.
5
 Með hugtakinu landsréttur er á hinn bóginn vísað til 

landslaga, þ.e. því heildarsafni réttarreglna, skráðra eða óskráðra, sem gilda á hverjum tíma á 

forráðasvæði ríkis, hvort sem uppruna þeirra má rekja til lagasetningar eða athafna innanlands 

eða erlendis.
6
 Landsréttur ríkja er yfirleitt stöðugt lagakerfi þar sem reglur í ríkinu stafa 

einkum frá miðstýrðu ríkisvaldi sem setur lögin, túlkar þau og framfylgir þeim. Þjóðarréttur er 

sundurleitara safn reglna og í raun annars eðlis en landsréttur. Helstu réttarheimildir 

þjóðaréttar eru m.a. þjóðaréttarvenjur (e. customs), þjóðaréttarsamningar (e. treaties), 

meginreglur (e. general principles), og dómsúrlausnir sem snerta þjóðarétt.
7
  

Það þarf ekki að fara mörgum orðum um það að réttarheimildir þjóðaréttar skipa stóran 

sess á mörgum sviðum landsréttar. Er þetta raunin í skattarétti en þróun undanfarinna ára og 

áratuga hefur verið sú að alþjóðatengsl einstaklinga og fyrirtækja hafa aukist til muna. Af 

þessu leiðir að í nútímasamfélagi, þar sem eignir og skuldir geta flotið fyrirhafnarlaust yfir 

landamæri, er samstarf skattyfirvalda mismunandi ríkja ekki aðeins æskilegt heldur benlínis 

nauðsynlegt til þess að álagning skatta sé rétt. Koma þar til sögunnar fjölmargir 

milliríkjasamningar sem íslensk skattyfirvöld hafa gert við önnur ríki einkum til að forðast 

tvísköttun, auka upplýsingaskipti, og aðstoða við innheimtu skatta.
8
 Í meðförum 

réttarheimilda af sviði þjóðaréttar verður þó alltaf að hafa í huga að Ísland, ásamt mörgum 

öðrum ríkjum, fylgir svokallaðri tvíeðliskenningu (e. dualism) sem þýðir að þegnar landsins 

                                                           
5
 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 17. 

6
 Páll Sigurðsson: Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 241. 

7
 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 19. 

8
 Sjá til dæmis tvísköttunarsamninga og upplýsingaskiptasamninga Íslands við önnur ríki, samning 

Evrópuráðsins og OECD um gagnkvæma stjórnsýsluaðstoð í skattamálum, FATCA, CRS, BEPS, og fleiri. 
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geta ekki beinlínis byggt rétt á ákvæðum þjóðréttarsamninga heldur verður að innleiða þá í 

landsréttinn með lögum.
9
 

 

2.2.2 Skatthugtakið 

Í 40. gr. Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, sbr. lög nr. 33/1944 (hér eftir vísað til sem stjskr.) 

er kveðið á um að engan skatt megi leggja á, breyta né taka af nema með lögum. Í 77. gr. 

stjskr. er jafnframt mælt fyrir um að skattamál skuli skipuð með lögum. Er hér um að ræða 

það sem kallað er lagaáskilnaðarregla eða lögmætisregla. Í 77. gr. er enn fremur tekið fram að 

óheimilt sé að framselja skattlagningarvald til stjórnvalda. Í áliti umboðsmanns Alþingis UA 

12. maí 1995 (836/1993) (skrásetningargjald) fór umboðsmaður yfir þær kröfur sem 

stjórnarskráin gerir til skattlagningarheimilda: 

 

Málið varðaði skrásetningargjald sem Háskóli Íslands innheimti og var deilt um hvort hefði 

nægilega lagastoð. Umboðsmaður tók til athugunar hvort umrætt gjald gæti talist skattur í 

skilningi 40. og 77. gr. stjórnarskrár og sagði að í fyrirmælum umræddra greina stjórnarskrár 

fælist meðal annars, að í lögum yrði að kveða á um skattskyldu, skattstofn, og reglur um 

ákvörðun fjárhæðar skatts og fleiri atriði.
10

 

 

Er ljóst af ummælum umboðsmanns að kröfur þær sem stjórnarskráin gerir til 

lagaheimilda eru umtalsverðar. Þrátt fyrir þessar kröfur er hugtakið skattur þó hvergi 

skilgreint í stjórnarskránni heldur er aðeins gert ráð fyrir honum. Skilgreiningu á 

skatthugtakinu er reyndar ekki að finna í neinum lagatexta en skattar hafa þó ákveðin sérkenni 

sem ýmsar lagareglur stóla á. Algeng skilgreining á hugtakinu er á þessa leið, sbr. 

skilgreiningu Jónatans Þórmundssonar: „Skattur er greiðsla, venjulega peningagreiðsla, sem 

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

ákvörðun ríkisvaldsins eftir almennum, efnislegum mælikvarða og án sérgreinds endurgjalds 

frá hinu opinbera.“
11

 Hefur Hæstiréttur staðfest skilgreiningu á skatti í þessa átt í dóminum 

Hrd. 21. október 1999 (64/1999) (Bára Siguróladóttir) en í þeim dómi segir: „Gjöld þau sem 

um ræðir í máli þessu verður að telja skatta, enda er hér um að ræða gjöld, sem lögð eru á 

tiltekna hópa einstaklinga eða lögaðila samkvæmt einhliða ákvörðun ríkisvaldsins án þess að 

sérstakt endurgjald eigi fyrir að koma.“ 

Sé einstakur einstaklingur eða lögaðili krafinn af stjórnvöldum um greiðslu vegna þess að 

hann braut í bága við lög eða reglur þá er ekki um skatt að ræða heldur fjársekt. Eins er það 

ekki skattur þegar einkaaðili er skyldaður til að láta af hendi eign sína til ríkisins gegn verði. 

                                                           
9
 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 31. 

10
 Leturbreyting höfundar. 

11
 Jónatan Þórmundsson: Fyrirlestrar í skattarétti, bls. 2.  
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Er þá um að ræða eignarnám í samræmi við 72. gr. stjskr. Er jafnræði og friðhelgi eignarréttar 

því órjúfanlegir hlutar skatta og er oft deilt um hvort tilteknir skattar brjóti gegn 

jafnræðisreglu 65. gr. stjskr. eða eignarréttarákvæði 72. gr. stjskr.  

Einnig er mikilvægt að hafa í huga að fyrir skatta kemur ekki sérgreint endurgjald frá hinu 

opinbera. Eins og áður hefur verið rakið eru skattar ein þeirra leiða sem hið opinbera notar til 

að afla tekna til að standa straum af öllum þeim kostnaði sem nútíma lýðræðisríki má gera ráð 

fyrir. Ekki má þó rugla skatttöku saman við þjónustugjöld. Sem meginreglu má segja að öll 

þjónusta ríkisins eigi að vera ókeypis og byggja verði tekjuöflun hins opinbera á heimild í 

lögum.
12

 Páll Hreinsson fræðimaður hefur skilgreint þjónustugjöld þannig: „Þjónustugjald  er  

greiðsla,  venjulega  peningagreiðsla,  sem  tilteknir  hópar  einstaklinga og lögaðila verða að 

greiða hinu opinbera eða öðrum, sem hefur heimild til að taka við henni,  fyrir  sérgreint  

endurgjald  sem  látið  er  í  té  og  er  greiðslunni  ætlað  að  standa  að hluta eða öllu leyti 

undir kostnaði við endurgjaldið.“
13

 Er munurinn á sköttum og þjónustugjöldum þannig 

aðallega fólginn í því að gegn greiðslu þjónustugjaldsins fær greiðandi eitthvert sérgreint 

endurgjald, þ.e. þjónustuna sem hann var að borga fyrir. Einnig skulu þjónustugjöld standa 

undir kostnaði af veitingu þjónustunnar ólíkt sköttum, og fyrir töku þeirra dugir svokölluð 

„einföld lagaheimild“, þ.e. lög þurfa aðeins að kveða á um að það megi taka gjald fyrir tilekna 

þjónustu en ekki gerð krafa um að orðuð sé skattskyldan, skattstofninn, gjaldstigið, eða 

fjárhæð skattsins að öðru leyti.
 14

 

Skatthugtakið tekur bæði til beinna og óbeinna skatta. Með beinum sköttum er átt við þá 

skatta sem lagðir eru beint á þann aðila sem þá á að borga. Sem dæmi um slíka skatta má 

nefna tekjuskatt og fjármagnstekjuskatt sem eru lagðir beint á þann einstakling eða lögaðila 

sem þá á að bera. Óbeinir skattar eru hins vegar þeir skattar sem lagðir eru á vöru og þjónustu 

frekar en aðila. Til slíkra skatta teljast til dæmis virðisaukaskattur, tollar, og vörugjöld. Hefur 

skiptingin enga lagalega þýðingu heldur er hún einungis í fræðilegum tilgangi. Ríkisskattstjóri 

flokkar t.d. ákvarðandi bréf sín eftir því hvort þau varði beina eða óbeina skatta.  

 

3 Virðisaukaskattur á Íslandi 

3.1 Almennt um virðisaukaskatt 

Virðisaukaskattur fellur í þann flokk skatta sem kalla má neysluskatta. Telst skatturinn til 

óbeinna skatta sem hefur í för með sér að þeir sem versla sér vöru og þjónustu greiða skattinn 

                                                           
12

 Sjá t.d. Hrd. 1933, bls. 363 þar sem bæjarstjórn Ísafjarðar var óheimilt að heimta svokallað leyfisgjald af 

notendum bæjarbryggju þar sem ekki var lagaheimild fyrir hendi. 
13

 Páll Hreinsson: Þjónustugjöld, bls. 2. 
14

 Páll Hreinsson: Þjónustugjöld, bls. 24. 
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ekki beint í ríkissjóð, eins og gerist með t.d. tekjuskatt, heldur óbeint með neyslu sinni. Eru 

þannig bein tengsl á milli neyslu og skattlagningar og því meira sem er verslað þeim mun 

hærri virðisaukaskatt greiða kaupendur. Virðisaukaskattur er fjölstigaskattur og því 

innheimtur á öllum stigum innlendra viðskipta. Skatturinn er einnig innheimtur af innflutningi 

vöru og þjónustu. Öllum rekstraraðilum sem hafa með höndum sölu eða afhendingu á vöru 

eða skattskyldri þjónustu, hvort sem þau eru í úrvinnslugreinum, frumgreinum, eða 

þjónustugreinum, er skylt að innheimta skatt af heildarandvirði afhentrar vöru og þjónustu og 

skila í ríkissjóð.
15

 Almennt skattþrep í virðisaukaskatti er 24%, sbr. 14. gr. vskl. Af 

viðskiptum með ákveðna vöru og þjónustu er þó skatthlutfallið 11%, sbr. 2. mgr. 14. gr. vskl. 

s.s. útleiga hótel- og gistiherbergja og önnur gistiþjónusta, sala tímarita og dagblaða, smokkar, 

o.fl.  

Þrátt fyrir þetta eðli skattsins þá er sama vara eða þjónusta ekki margsköttuð. Er það þvert 

á móti eitt af sérkennum virðisaukaskatts, miðað við aðra neysluskatta, að skatturinn leggst 

aðeins einu sinni á sama verðmætið, sama hversu oft það gengur kaupum og sölum. Skýrist 

það af því að hver skattaðili skilar aðeins skatti af þeirri verðmætisaukningu, þ.e. 

virðisaukanum, sem verður til á hans sölustigi. Er þetta gert þannig að hver skattaðili 

innheimtir fullan virðisaukaskatt af allri sölu sinni, svokallaðan útskatt, en við skil á skattinum 

í ríkissjóð getur hann dregið frá þann skatt sem hann greiddi öðrum skattaðilum, eða 

tollstjóra, þegar hann keypti eða flutti inn skattandlagið.
16

 Hér er einfalt dæmi til skýringar. 

Segjum sem svo að skattskyldur aðili kaupi vöru á 2.000 kr. og selji hana á 3.500 kr. Af 

söluverðinu reiknast 24% virðisaukaskattur, þ.e. útskattur, sem gera 840 kr. sem honum er 

skylt að skila í ríkissjóð. Af 840 kr. útskattinum getur hann þó dregið 480 kr. innskattinn, þ.e. 

24% virðisaukaskatt af kaupverðinu (840 - 480) = 360 kr. sem er raunverulegur 

virðisaukaskattur viðkomandi. Sömu niðurstöðu hefði einnig mátt fá með því að reikna 24% 

virðisaukaskatt af álagningunni, þ.e. 0,24 * (3.500 - 2.000) = 360. 

Sögu neysluskatta á Íslandi má rekja aftur til fimmta áratugar seinustu aldar en allt frá 

árinu 1945 var innheimtur fjölstiga eða einstiga söluskattur með nokkuð mismunandi hætti og 

var hann nefndur ýmsum nöfnum, svo sem veltuskattur, söluskattur, innflutningssöluskattur, 

framleiðslusjóðsgjald, útflutningssjóðsgjald, farmiðagjald, og iðgjaldaskattur. Eins og nöfnin 

gefa til kynna voru skattstofnarnir ólíkir.
17

 Árið 1945 var lögleiddur svokallaður veltuskattur 

sem var fjölstigaskattur. Þýddi það að skatturinn væri lagður á öll viðskipti, heildsölu, 

                                                           
15

 Leiðbeiningar um virðisaukaskatt, bls. 5. 
16

 Ólafur Ólafsson: Virðisaukaskattur, bls. 3. 
17

 Ólafur Ólafsson: Virðisaukaskattur, bls. 8. 
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smásölu, framleiðslu, og þjónustu. Var tilgangur skattsins, sem boðað var að yrði aðeins 

lagður á einu sinni, að afla ríkissjóði aukinna tekna. Verslunar- og þjónustufyrirtæki höfðu 

hagnast vel á stríðsárunum og samkvæmt lögunum sem skatturinn byggði á bar öllum 

bókhaldsskyldum einstaklingum og félögum, sem höfðu með höndum skattskyldan 

atvinnurekstur, að greiða skatt af veltu sinni árið 1945. Var skatturinn 1,5% af heildsölu og 

umboðssölu en þó aldrei yfir 25% tekna. Þegar álagningu veltuskattsins lauk í ársbyrjun 1946 

voru umræður um að leggja aftur á veltuskatt. Úr varð að árið 1947 var lögleiddur söluskattur 

sem svipaði um margt til veltuskattsins. Tók söluskatturinn til innfluttra vara og sölu vara og 

þjónustu innanlands. Voru lagaákvæði um söluskattinn að mestu leyti samhljóða eldri lögum 

um veltuskatt en þó frábrugðin að því leyti að söluskatti var bætt við verð vörunnar og það 

mátti hækka sem skattinum nam en óheimilt var að hækka álagningu verslana eða fyrirtækja 

vegna hans. Kom þar fram mikilvægasta einkenni neysluskatta þar sem ekki var lengur verið 

að skattleggja seljanda vörunnar eða þjónustunnar heldur hann skyldaður til að innheimta 

skattinn af viðskipavinum sínum og skila í ríkissjóð.
18

 

Þegar komið er fram á sjötta áratug seinustu aldar er söluskatturinn farinn að skila meiri 

tekjum í ríkissjóð heldur en tekju- og eignarskattur og ljóst að hann er kominn til að vera. 

Framfylgd skattsins var þó ekki hnökralaus en t.d. voru ríkisstofnanir undanþegnar skattinum 

sem gat skapað ójafna stöðu á markaði. Auk þess bættust jafnt og þétt við undanþágur og 

sérreglur þannig að í ársbyrjun 1960 var skatturinn orðinn allt í senn fjölstigaskattur, 

einstigsskattur og millistigaskattur. Smásala var til dæmis yfirleitt skattfrjáls en ef hún var í 

ákveðnum tengslum við framleiðslu-, viðgerða-, eða þjónustustarfsemi var hún skattskyld. 

Þannig að ef framleiðandi rak sölubúð bar honum að greiða söluskatt af öllu sem hann hafði 

framleitt eða unnið að en það sem hann seldi af aðkeyptri vöru var skattfrjálst. Einnig voru 

undanþágur frá skattinum og endurgreiðsluheimildir orðnar víðtækar og flóknar og ollu 

sífelldum deilum. Var það álit margra að kerfið væri meingallað og erfitt í framkvæmd svo 

árið 1960 voru lögin því tekin til gagngerar endurskoðunar.
19

  

Í „nýja“ söluskattskerfinu sem var komið á með lögum 1960 var ákveðið að binda skattinn 

almennt við eitt viðskiptastig, lokastigið, þegar neytandi fékk vöruna í hendur eða vinna eða 

þjónusta var látin honum í té. Önnur vöru- eða vinnusala var ekki skattskyld. Tiltekin vara, 

vinna, eða þjónusta var því aðeins einu sinni skattlögð. Var kerfið að fyrirmynd 

nágrannalanda okkar á norðurlöndunum og hafði gefist vel þar. Leiddi kerfið líka til 

                                                           
18

 Friðrik G. Olgeirsson: Í þágu þjóðar. Fyrra bindi, bls. 260-262. 
19

 Friðrik G. Olgeirsson: Í þágu þjóðar. Seinna bindi, bls. 30-32. 
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stóraukinna skatttekna (úr 166 milljónum króna árið 1959 í 485 milljónir árið 1961 eða 286% 

aukning).
20

  

Söluskattskerfið sem var komið á fót árið 1960 varði í tæpa þrjá áratugi og eftir því sem á 

leið sætti það vaxandi gagnrýni. Helstu gagnrýnisatriðin voru tvíþætt: Í fyrsta lagi leiddi 

kerfið til uppsöfnunar skatts í verði vöru og þjónustu. Þrátt fyrir að grundvöllur söluskatts 

væri að skatturinn legðist á síðasta stig viðskipta þegar selt var til endanlegs neytanda voru 

vandkvæði sem stöfuðu af því að fyrirtækin voru talin neytendur í ýmsu samhengi. Lagðist 

söluskattur þannig á ýmis mikilvæg aðföng fyrirtækja, svo sem orku, orkugjafa, og 

viðhaldsþjónustu. Að auki var hann innheimtur  af flestum fjárfestingarvörum, t.d. 

skrifstofubúnaði, tölvum, byggingarefni, o.fl. Söluskatturinn kom þannig inn sem 

kostnaðarliður í fyrirtækin en þau gátu ekki dregið hann frá við uppgjör heldur varð að gera 

ráð fyrir honum við ákvörðun á álagningu. Á endanlegt verð seldrar vöru eða þjónustu 

fyrirtækjanna var söluskatturinn svo aftur lagður á. Þetta leiddi til þess að söluskattur 

safnaðist upp í verðinu en ljóst var að þetta gæti raskað samkeppnisstöðu einstakra 

atvinnugreina þar sem þetta gæti haft áhrif á val neytenda á neysluvörum. 

Í öðru lagi voru undanþágu- og endurgreiðsluákvæði laganna orðin verulega flókin. Reynt 

var að draga úr uppsöfnunaráhrifum skattsins með því að undanþiggja ýmsar tegundir vöru og 

þjónustu söluskatti. Sala til endurseljanda var undanþegin söluskatti. Einnig var ýmis vara og 

þjónusta sem hafði mikil áhrif á vöruverð undanþegin, t.d. vöruflutningar. Þá var söluskattur 

af ýmsum vörum, tækjum, og efnisvörum endurgreiddur í vissum tilvikum. Svo giltu 

veigamiklar undanþágur sem voru af pólitískum toga frekar en vegna tæknilegra ástæðna. Af 

þessum fjölmörgu undanþágum leiddi að söluskattskerfið var erfitt í meðförum og í 

framkvæmd ríkti oft talsverð óvissa um skattskyldu. Svo var ekki laust við að undanþágur og 

endurgreiðslur mismunuðu atvinnugreinum og framleiðsluaðferðum, á sama hátt og 

uppsöfnun söluskatts í framleiðslukostnaði.
21

 

Umræddir vankantar laganna voru ekki áberandi til að byrja með enda var skatthlutfallið 

mun lægra en það sem seinna þekktist. Var skatturinn upphaflega 3% en þegar komið er fram 

á árið 1985 var hann orðinn 25% og því farinn að vega þungt í fjármálum skattskyldra aðila. 

Tíðar breytingar voru á lögunum um söluskatt á áttunda og níunda áratugnum en þegar hér er 

komið við sögu hefur söluskatturinn verið mikilvægasti tekjustofn ríkisins um talsvert skeið. 

Eftir því sem undanþágum fjölgaði hækkaði skatthlutfallið sem leiddi til verri stöðu þeirra 
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 Friðrik G. Olgeirsson: Í þágu þjóðar. Seinna bindi, bls. 34. 
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sem þoldu skattinn sem leiddi til fleiri undanþága.
22

 Töldu margir að kerfið væri komið í 

ógöngur og á áttunda áratugnum hófst mikil umræða um nauðsyn á endurskoðun 

neysluskattlagningar. Íslensk stjórnvöld fylgdust líka vel með þróun skattamála erlendis en 

norðurlöndin höfðu flest tekið upp virðisaukaskatt: Danir árið 1967, Svíar árið 1969, og 

Noregur árið 1970. Var ríkisstjórnin þegar byrjuð að kynna sér þennan nýja skatt árið 1966. 

Voru möguleikar á upptöku þó ekki kannaðir til hlítar fyrr en nokkrum árum seinna þegar 

unninn var skýrsla um kosti virðisaukaskatts og lögð fyrir Alþingi 1971. Önnur skýrsla var 

unninn árið 1975 af vinnuhópi skipuðum af Matthíasi Á. Mathiesen þáverandi 

fjármálaráðherra og lögð fyrir Alþingi.
23

 Lagðist málið þá að því er virðist í lægð þangað til 

það var tekið aftur upp tæpum áratug seinna og frumvarp um málið lagt fyrir Alþingi 1984. 

Var því frumvarpi vísað til ríkisstjórnarinnar og lagt fram í endurskoðaðri mynd á haustþingi 

1986 en varð ekki að lögum. Aftur var frumvarp til laga um virðisaukaskatt lagt fram á 

vorþingi 1988 og varð það að núgildandi lögum nr. 50/1988 um virðisaukaskatt.
24

 

Helstu kostir sem fyrirséðir voru að upptaka virðisaukaskatts hefði í för með sér voru í 

fyrsta lagi að uppsöfnunaráhrifum væri eytt. Kerfinu er ætlað að leiða til þess að skatturinn 

safnist ekki upp í vöruverði á leið til endanlegs neytanda, alveg sama hversu mörg 

viðskiptastig er farið um. Átti þetta að jafna samkeppnisstöðu íslenskrar framleiðslu gagnvart 

erlendri framleiðslu og jafna samkeppnisstöðu íslenskra fyrirtækja innbyrðis. Í öðru lagi voru 

færri undanþágur. Heimildin til að draga innskatt af aðföngum frá útskatti leiddi til þess að 

undanþágur urðu flestar óþarfar ólíkt því sem þekktist í meðförum söluskatts þar sem þær 

voru nauðsynlegar til að koma í veg fyrir uppsöfnunaráhrif. Fyrir þeim undanþágum sem eru 

nú við lýði eru aðrar ástæður. Í þriðja lagi taldist virðisaukaskattur öruggari tekjustofn en 

söluskattur. Fleiri aðilar þurftu að standa undir innheimtu skattsins þannig að lægri fjárhæð 

kemur til innheimtu hjá hverjum og einum. Leiðir það til að færri aðilar sjái sig knúna til 

undandráttar. Einnig var talið að kerfið fæli í sér ákveðið sjálfseftirlit þar sem það væri í hag 

hvers fyrirtækis að telja fram öll innkaup og fá innskattinn dreginn frá innheimtum útskatti. 

Loks þótti kostur hversu stór hluti skattsins væri innheimtur í tolli. Þótt sá skattur kæmi að 

meirihluta aftur til frádráttar skattskilum innflutningsfyrirtækja þá fengu skattyfirvöld með 

þessum hætti reglulega mikilvægar upplýsingar sem auðvelduðu eftirlit og leiddu til traustari 

skila á skattinum.
25

 

                                                           
22

 Friðrik G. Olgeirsson: Í þágu þjóðar. Seinna bindi, bls. 150. 
23

 Friðrik G. Olgeirsson: Í þágu þjóðar. Seinna bindi, bls. 211. 
24

 Ólafur Ólafsson: Virðisaukaskattur, bls. 9. 
25

 Ólafur Ólafsson: Virðisaukaskattur, bls. 9-10. 
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Lögin sem voru samþykkt árið 1988 og komu á virðisaukaskatti eru ennþá í gildi í dag. Þó 

hafa þau, ásamt öðrum lögum sem tengjast virðisaukaskatti, tekið ýmsum breytingum á þeim 

tæplega þrjátíu árum sem þau hafa verið við lýði. Um þessar mundir á sér stað talsverð 

starfsemi hjá Alþingi í því skyni að bregðast við stöðugri þróun atvinnulífsins. Umtalsverðar 

breytingar hafa þegar átt sér stað í tengslum við regluverk í kringum veitinga- og gistirekstur 

en sá bransi hefur verið í mikilli sókn undanfarið og miklar tekjur fyrir ríkið farið forgörðum 

sökum óskilvirks skráningar- og leyfiskerfis og ófullnægjandi eftirlits.
26

 Einnig hefur aukin 

hnattvæðing á tiltölulega stuttum tíma gjörbreytt því umhverfi sem fyrirtæki á Íslandi lifa og 

hrærast í. Vörur og þjónusta eru nú til dags að stórum hluta á stafrænu formi og spurning 

hvort að lagaákvæðum sem voru samin fyrir tíð internetsins geti með fullnægjandi hætti verið 

beitt í nútíma aðstæðum. 

 

3.2 Skattskyldusvið virðisaukaskatts 

3.2.1 Vörur og þjónusta 

Í 2. gr. virðisaukaskattslaga er skattskyldusvið þeirra afmarkað. Þar er slegið fastri þeirri 

meginreglu að öll vara og þjónusta er skattskyld. Var það talið nauðsynlegt að skatturinn tæki 

í grundvallaratriðum til allrar vöru og þjónustu ef hann ætti að uppfylla markmið þau sem 

stefnt var að með upptöku kerfisins. Skattskyldan er þó ekki undanþágulaus, en miðað við 

fyrirrennara virðisaukaskatts verða undanþágurnar að teljast mjög viðráðanlegar, sbr. 

athugasemdir við frumvarp það sem varð að lögum um virðisaukaskatt og það sem áður hefur 

verið rakið um aðdraganda setningu laganna.
27

 

1. mgr. 2. gr. vskl. kveður á um að skattskyldan nái til allra vara og verðmæta. Ekki er að 

finna sérstaka skilgreiningu á vöruhugtakinu en af texta lagaákvæðisins má draga þá ályktun 

að það sé mjög víðtækt og geti náð til hvers konar efnislegra verðmæta. Tekið er fram í 

ákvæðinu hvað varðar skattskyldu þá skipti ekki máli hvort vara teljist ný eða notuð. Einnig er 

sérstaklega áréttað að fasteignir teljist ekki vara í skilningi laganna en í athugasemdum við 

frumvarp það sem varð að lögunum segir að samkvæmt almennum skilgreiningum teljist 

fasteignir ekki til vara. Þó þótti öruggara að það væri sérstaklega tekið fram í texta laganna.
28

 

Af þessu leiðir að við sölu fasteignar, þ.e. afmarkaður hluti lands, ásamt eðlilegum hlutum 

þess, lífrænum og ólífrænum, og mannvirki sem varanlega eru við landið skeytt,
29

 leggst ekki 

                                                           
26

 Sbr. frumvarp til laga, nr. 67/2016, um breytingu á lögum um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald, nr. 

85/2007, með síðari breytingum. 
27

 Alþt. 1987-88, A-deild, bls. 3327. 
28

 Alþt. 1987-88, A-deild, bls. 3341. 
29

 Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti, bls. 55. 
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virðisaukaskattur á söluverðið. Hins vegar er vinna sem varðar byggingarstarfsemi eða 

mannvirkjagerð og önnur þjónusta, þ.á m. efni sem notað er við framkvæmdir eða þjónusta 

fasteignasala, skattskyld samkvæmt meginreglu 2. mgr. 2. gr. vskl.
30

  Einnig tekur vöruhugtak 

virðisaukaskattslaganna til lífrænna eða ólífrænna hluta lands ef þeir eru seldir eða afhentir 

sérstaklega, þ.e. ekki í tengslum við sölu eða leigu fasteignar, t.d. jarðefni úr námu. Er sala 

slíkrar vöru því skattskyld að öðrum skilyrðum laganna uppfylltum.
31

 

Í 1. mgr. 2. gr. vskl. kemur fram upptalning á nokkrum hlutum sem teljast vara í skilningi 

laganna. Er þar um að ræða í fyrsta lagi rafmagn, varma, og aðra orku. Einnig er talið upp í 

ákvæðinu að hlutabréf, skuldabréf, eyðublöð, og aðrir slíkir hlutir, t.d. eyðublöð fyrir slík 

bréf, eru vörur þegar þeir eru látnir í té sem prenvarningur. Í þessu felst að viðskiptabréf eru 

ekki vörur í skilningi laganna og því skuli ekki heimta skatt af sölu þeirra.
32

 Á sama hátt er 

tekið fram að peningaseðlar, mynt, og frímerki séu vörur þegar þeir hlutir eru seldir sem 

söfnunargripir. Séu hlutirnir hins vegar látnir í té sem greiðslumiðill þá er ekki um skattskyldu 

að ræða. 

„Verðmæti“ eru sérstaklega tiltekin í 1. mgr. 2. gr. sem skattskyld, hliðstætt vöru. 

Hugtakið verðmæti verður einnig að teljast, eins og vara, mjög víðtækt sem getur m.a. náð 

yfir óhlutbundin gæði svo sem útgáfurétt, einkaleyfi, og sýningarrétt að kvikmynd. 

Grundvöllur skattskyldu réttinda af þessu tagi er hins vegar talinn byggður á því að þau teljist 

þjónusta í skilningi 2. mgr. 2. gr., sbr. einnig undanþáguákvæði í 12. tölul. 3. mgr. 2. gr. 

Vaknar þá sú spurning hvort hugtakið verðmæti taki aðeins til efnislegra hluta. Ef sú er raunin 

er óljóst, í ljósi þess hvað vöruhugtakið er víðfeðmt, hvaða sjálfstæða þýðingu hugtakið 

hefur.
33

 Í athugasemdum við frumvarp það sem varð að virðisaukaskattslögum er ekki gefin 

nein skýring á því hvað hugtakið verðmæti hefur í för með sér og virðist sem það hafi litlu við 

að bæta lagalega verkan ákvæðisins. 

Samkvæmt 2. mgr. 2. gr. vskl. nær skattskyldan til allrar vinnu og þjónustu, sama hvaða 

nafni hún nefnist. Í 3. mgr. eru þó nokkrar beinar undanþágur frá skattskyldu sem þarf að 

athuga hverju sinni. Almennt er talið að skattskyld vinna falli undir hugtakið þjónustu.
34

 Hér 

eftir þegar vísað er til þjónustu má gera ráð fyrir að það taki einnig til vinnu. Er þetta í 

samræmi við hugtakanotkun laganna sem nota hugtökin saman eða bara þjónustu án þess það 

hafi, að því er virðist, nokkra lagalega þýðingu. Lögin sjálf gefa engar leiðbeiningar um það 

                                                           
30

 Alþt. 1987-88, A-deild, bls. 3341. 
31

 Ólafur Ólafsson: Virðisaukaskattur, bls. 11. 
32

 Alþt. 1987-88, A-deild, bls. 3341. 
33

 Ólafur Ólafsson: Virðisaukaskattur, bls. 12. 
34

 Ólafur Ólafsson: Virðisaukaskattur, bls. 12. 
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hvernig afmarka eigi þjónustuhugtakið með jákvæðum hætti, þ.e. án tillits til þess hvað teljist 

ekki þjónusta. Í virðisaukaskattstilskipun ESB, tilskipun nr. 2006/112/EB, sem ekki hefur 

verið innleidd hér á landi, segir í 24. gr. að „‘Supply of services‘ shall mean any transaction 

which does not constitute a supply of goods.“ „Supply of services“ merkir í þessu sambandi 

afhendingu á þjónustu og skal hugtakið taka til alls sem fellur ekki undir afhendingu á vöru (e. 

supply of goods). Verður því að láta nægja að skilgreina þjónustu á neiðkvæðan hátt, þ.e. öll 

viðskipti sem teljast ekki til afhendingar á vöru í skilningi 1. mgr. 2. gr. Loks ber að hafa í 

huga að eins og áður var minnst á getur framsal á óhlutbundnum réttindum eða verðmætum 

falið í sér skattskylda þjónustu.   

 

3.2.2 Undanþegin vinna og þjónusta 

Meginreglan er sú að ef undanþágu er ekki að finna í 3. mgr. 2. gr. vskl. þá er viðkomandi 

vinna eða þjónusta skattskyld, sbr. athugasemdir við frumvarp það sem varð að lögum.
35

 

Undanþágur 3. mgr. frá skattskyldu eru tilgreindar í þrettán töluliðum og er þar t.d. um að 

ræða ýmsa heilbrigðis- og félagsþjónustu, s.s þjónustu sjúkrahúsa eða barnaheimila. Einnig 

eru skólar, mennta- og menningarstofnanir, póstþjónusta, og íþróttastarfsemi undanþegin 

skattskyldu ásamt útfarar- og prestsþjónustu. Loks er vátryggingarstarfsemi, fasteignaleiga, 

liststarfsemi, happdrætti og getraunastarfsemi, banka- og lánastarfsemi, og verðbréfamiðlun 

undanþegin.  

Réttaráhrif 3. mgr. 2. gr. vskl. eru þau að aðilar sem hafa með höndum starfsemi sem þar 

er talin upp falla fyrir utan virðisaukaskattskerfið á sama hátt og almennir neytendur. Tekið er 

fram sérstaklega í 4. mgr. 2. gr., að undanþágur skv. 3. mgr. taka aðeins til sölu eða 

afhendingar á vinnu og þjónustu sem þar getur, en ekki til virðisaukaskatts af aðföngum til 

hinnar undanþegnu starfsemi (innskatts). Þetta þýðir að aðili sem hefur með höndum 

undanþegna starfsemi samkvæmt 3. mgr. er ekki skráningarskyldur hjá ríkisskattstjóra og 

hann innheimtir ekki virðisaukaskatt við sölu á þjónustu sinni. Af sömu ástæðu getur hann þó 

ekki fengið að draga frá innskatt af aðföngum eins og skráningarskyldir aðilar þar sem hann 

innheimtir ekki útskatt af þjónustu sinni. Eina undantekningin frá þessu er ef aðili sem fer 

með undanþegna starfsemi á viðskipti við aðila sem einnig er með undanþegna starfsemi. 

Dæmi um þetta er þegar vátryggingafélag sem fer með vátryggingarstarfsemi skv. 9. tölul. 3. 

mgr. kaupir þjónustu matsmanns, þegar matið er eðlilegur og nauðsynlegur þáttur í 

vátryggingarstarfsemi viðkomandi.
36

 Leiðir undanþágan því almennt til þess að viðkomandi 
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 Alþt. 1987-88, A-deild, bls. 3341. 
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aðilar verða að taka tillit til skattsins sem greiddur var af aðföngunum við verðlagningu. 

Birtist skatturinn þannig óbeint í verði þjónustu sem þessir aðilar selja. Einnig skal haft í huga 

að skráningarskyldir aðilar sem eiga viðskipti við aðila sem hafa með höndum undanþegna 

starfsemi skv. 3. mgr. 2. gr., fá ekki frádreginn neinn innskatt af þeim innkaupum þar sem það 

er enginn beinn innskattur.
37

 Má því segja að umrædd undanþága sé ekki hreinræktuð og getur 

því í sumum tilvikum leitt til þess að umdeilanlegt sé hversu hagstætt það er fyrir aðila sem 

selur afrakstur til annars lögaðila að standa fyrir utan skatt. 

Að lokum er vert að minnast á að í 5. mgr. 2. gr. er kveðið á um að góðgerðarstarfsemi sé 

undanþegin skattskyldu, enda renni hagnaður af henni að öllu leyti til líknarmála og að 

fenginni staðfestingu ríkisskattstjóra. Í 6. mgr. kemur svo fram að frumsala tilefnismyntar sem 

gefin er út af Seðlabanka Íslands er undanþegin skattskyldu. 

 

3.3 Skráningarskyldir aðilar  

3.3.1 Hverjir greiða virðisaukaskatt? 

Í 1. mgr. 3. gr. vskl. er mælt fyrir um í sex töluliðum á hverjum hvílir skylda til að tilkynna 

sig til skráningar hjá ríkisskattstjóra og innheimta virðisaukaskatt af viðskiptum með 

skattskylda vöru og þjónustu og skila í ríkissjóð. Víðtækasta reglan kemur fram í fyrsta 

töluliðnum en þar er kveðið á um að skráningarskyldan taki til atvinnurekenda, þ.e. þeirra sem 

selji vöru eða þjónustu í atvinnuskyni eða með sjálfstæðri starfsemi sinni. Þar undir falla bæði 

einstaklingar og lögaðilar en þar sem atvinnurekendur eru yfirleitt fyrirtæki eru skattskyldir 

aðilar eðli málsins samkvæmt oftar lögaðilar, s.s félög eða stofnanir, fremur en einstaklingar.  

Í 3. gr. vskl. er ekki skýrt frekar hvaða marki viðskipti þurfa að ná til að teljast í 

atvinnuskyni. Í athugasemdum við 3. gr. í frumvarpi því sem varð að lögum kemur fram að 

þegar metið er „hvort um atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi er að ræða fer eftir 

svipuðum sjónarmiðum og gilda um skilgreiningu þessara atriða í tekjuskattslögum.“ Í 

tekjuskattslögum er ekki að finna almenna skilgreiningu á því hvað felist í atvinnurekstri eða 

sjálfstæðri starfsemi. Við framkvæmd tekjuskattslaga hafa hins vegar komið fram frekar 

fastmótuð viðmið sem almennt viðurkennt er orðið að miða við. Fræðimaðurinn Helgi V. 

Jónsson hefur sett fram eftirfarandi skilgreiningu: „Aðili telst stunda atvinnurekstur eða 

sjálfstæða starfsemi, sem selur vörur, þjónustu eða réttindi í eigin reikning og á sína ábyrgð í 

hagnaðarskyni, enda sé starfsemin stunduð reglulega í ekki allt of litlum mæli og ekki allt of 

skamman tíma.“
38

 Í samræmi við skrif Helga virðast meginatriðin við matið vera í fyrsta lagi 
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 Alþt. 1987-88, A-deild, bls. 3342. 
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hvort viðkomandi aðili hafi haft starfsemina með höndum til að hafa af henni reglulegan 

hagnað. Við mat á þessu atriði má hafa til hliðsjónar 5. mgr. 5. gr. vskl., sbr. 2. gr. reglugerðar 

nr. 515/1996, um skráningu virðisaukaskattskyldra aðila, en þar kemur fram að ekki skuli skrá 

aðila ef samanlagðar tekjur hans af sölu skattskyldrar vöru og þjónustu eru að jafnaði lægri en 

kostnaður við aðföng sem keypt eru. Er hagnaður af starfsemi því beinlínis skilyrði fyrir 

skráningu. Þó er heimilt að fá skráningu ef aðili sýnir fram á að kaup á fjárfestingarvörum 

standa í beinu sambandi við sölu á skattskyldri vöru eða þjónustu í atvinnuskyni á síðari 

rekstrartímabilum, sbr. 2. málsl. 5. mgr. 5. gr. 

Í öðru lagi er litið til hvort starfsemin sé á eigin ábyrgð og fjárhagslega áhættu aðila en 

það skilyrði aðgreinir skráningarskylda aðila og launþega. Loks í þriðja lagi að ekki sé um 

óverulegt umfang eða mjög skammvinna starfsemi að ræða en í sambandi við þetta skilyrði 

þarf að líta til 3. tölul. 4. gr. vskl. þar sem fram kemur sérstakur þröskuldur á 

skráningarskyldu sem er 1.000.000 kr. á hverju 12 mánaða tímabili frá því að starfsemi 

hefst.
39

  Séu öll þessi skilyrði uppfyllt er líklega um skráningarskylda starfsemi að ræða. Ekki 

er nauðsynlegt skilyrði fyrir skráningarskyldu að starfsemi aðila sé lögleg. Þrátt fyrir að sala 

fari fram utan opnunartíma eða vara eða þjónusta er seld á verði sem brýtur gegn 

verðlagsákvæðum væri seljanda skylt að innheimta og standa skil á skattinum.
40

  

Þrátt fyrir orðalag frumvarpsins, að matið samkvæmt virðisaukaskattslögum fari eftir 

„svipuðum“ sjónarmiðum og tekjuskattslög, er ekki að sjá af öðrum lagaákvæðum 

virðisaukaskattslaga, s.s. 5. mgr. 2. gr. eða 1. mgr. 3. gr. vskl., úrskurða- og dómaframkvæmd, 

eða skrifum fræðimanna að mismunandi sjónarmið hafi komið til skoðunar þegar um sé að 

ræða virðisaukaskatt fremur en tekjuskatt. Verður því að telja að þrátt fyrir athugasemdir í 

frumvarpi þá gildi sömu sjónarmið í virðisaukaskattslögum og tekjuskattslögum.  

2. tölul. 1. mgr. 3. gr. vskl. mælir fyrir um að skráningarskylda hvíli á félögum og 

stofnunum. Skiptir ekki máli þótt þau séu undanþegin skattskyldu samkvæmt 

tekjuskattslögum eða sérstökum lögum, að því leyti sem þessir aðilar selja vörur eða þjónustu 

í samkeppni við atvinnufyrirtæki. 3. tölul. tekur til opinberra orku- og veitufyrirtækja að því 

leyti sem þau selja skattskyldar vörur eða þjónustu. Í 4. tölul. kemur fram að skattskyldan nær 

til ríkja, bæjar- og sveitarfélaga, og stofnana eða fyrirtækja þeirra að því leyti sem þeir aðilar 

                                                           
39

 Þessi sjónarmið hafa verið lögð til grundvallar hjá Umboðsmanni Alþingis, t.d. álit umboðsmanns UA 16. 

október 1997 (1858/1997) (hrossarækt) þar sem umboðsmaður sagði að til þess að skera úr um hvort hrossarækt 

viðkomandi væri atvinnustarfsemi eða tómstundastarf þyrfti að líta til þess: „hvort um væri að ræða sjálfstæða 

starfsemi, sem rekin væri reglubundið og í nokkru umfangi, í þeim efnahagslega tilgangi að skila hagnaði.“ 

Einnig hefur Hæstiréttur haft sömu viðmið við mat á því hvort um væri að ræða atvinnustarfsemi, sjá t.d. Hrd. 

10. desember 2009 (181/2009). 
40

 Ólafur Ólafsson: Virðisaukaskattur, bls. 27. 



20 

 

selja vörur eða þjónustu í samkeppni við atvinnufyrirtæki. 5. tölul. varðar uppboðshaldara, og 

6. tölul. tekur til umboðsmanna og annarra sem eru í fyrirsvari fyrir erlenda aðila sem reka hér 

á landi skattskyld viðskipti. 

Í erlendri hugtakanotkun er yfirleitt hugtakið „business“ notað um aðila sem fara með 

skattskylda starfsemi, t.d. má sjá tilskipun ESB nr. 2006/112/EB sem talar um skattskylda 

aðila sem „businesses“ og óskattskylda aðila sem „consumers“. Er hætt við að í samræmi við 

þetta sé vísað til virðisaukaskattskyldra aðila á Íslandi sem „fyrirtækja“. Eins og segir að ofan 

þá er þetta ekki nægilega lýsandi hugtak fyrir virðisaukaskatt þar sem skattskylda samkvæmt 

íslenskum lögum tekur til bæði einstaklinga og lögaðila. Í leiðbeiningum um virðisaukaskatt 

sem gefnar eru út af ríkisskattstjóra kemur fram að til skattskyldra og þar með tilkynningar- 

og skráningarskyldra aðila teljist: „Atvinnufyrirtæki sem selja skattskyldar vörur eða 

þjónustu, þ.e.a.s. lögaðilar og menn með sjálfstæðan rekstur, sem stunda í atvinnuskyni 

viðskipti með skattskyldar vörur eða þjónustu. Ekki skiptir máli í hvaða formi 

atvinnufyrirtækið er rekið, t.d. hvort um er að ræða hlutafélag, samvinnufélag, einstaklings-

fyrirtæki eða opinbert atvinnufyrirtæki.“
41

 Í þessari ritgerð verður því hugtakið 

atvinnufyrirtæki notað yfir skráningarskylda aðila í atvinnurekstri og sem þýðingu á hugtakinu 

„business“ þegar það vísar til skattskyldra aðila, hvort sem það er einstaklingur eða lögaðili. 

 

3.3.2 Undanþegnir aðilar 

Tilteknir aðilar eru sérstaklega undanþegnir skráningarskyldu þótt þeir selji skattskyldar vörur 

eða þjónustu, sbr. 4. gr. vskl.. Áhrif undanþágunnar í 4. gr. vskl. eru þau sömu og 

undanþágunnar í 3. gr. vskl. fyrir tiltekna starfsemi. Viðkomandi aðilar eru lausir undan 

skráningarskyldu og innheimta ekki virðisaukaskatt af sölu sinni. Á sama hátt geta þeir þó 

ekki fengið virðisaukaskatt af aðföngum endurgreiddann og eru vörur og þjónusta þeirra því í 

raun aðeins að hluta undanþegin. Eru þessir aðilar tæmandi taldir í 2. til 4. tölul. 4. gr. Í 1. 

tölul. kemur fram regla sem er 3. mgr. 2. gr. vskl. til fyllingar. Í greininni er kveðið á um að 

aðilar sem eingöngu selja vörur eða þjónustu sem undanþegin er virðisaukaskatti eru 

undanþegnir skattskyldu skv. 3. gr. vskl., þ.e. að skrá starfsemi sína hjá ríkisskattstjóra og 

innheimta virðisaukaskatt. Tekur reglan eingöngu til þeirra sem alfarið eru í undanþeginni 

starfsemi. Hins vegar getur verið að starfsemi aðila sé að hluta til bæði undanþegin og 

skattskyld. Er þá um að ræða blandaða starfsemi. Aðila sem hefur með höndum starfsemi sem 

að einhverju leyti er blönduð, þ.e. undanþegin og skattskyld, ber að standa skil á skatti vegna 
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sölu sinnar á skattskyldri vöru og þjónustu en sérstakar reglur gilda um innskattsfrádrátt 

hans.
42

 

Í 2. tölul. 4. gr. er teflt fram þeirri reglu að listamenn séu undanþegnir skráningarskyldu 

hvað varðar sölu þeirra á eigin listaverkum, að því gefnu að verkin falli undir vöruliði 9701 til 

9703 í tollskrá. Undir þessa vöruliði falla t.d. málverk, teikningar, pastelmyndir gerðar í 

höndum að öllu leyti, frumverk af stungum og þrykki, og frumverk af höggmyndum og 

myndastyttum úr hvers konar efni.
43

  

3. tölul. 4. gr. undanþiggur fyrirtæki sem selja vöru eða þjónustu fyrir minna en 1.000.000 

kr. á ári frá skráningarskyldu. Í athugasemdum við frumvarp það sem varð að lögum kemur 

fram að tilgangurinn með undanþáguákvæði 3. tölul. er að hlífa mjög litlum fyrirtækjum eða 

starfsemi sem er eingöngu rekin í hjáverkum eða stöku sinnum. Að baki undanþágunni búi 

fyrst og fremst hagkvæmnisástæður.
44

 Hafa verður í huga, eins og minnst er á í frumvarpinu, 

að þar sem óskráð fyrirtæki þurfa ekki að skila skatti af sölu sinni geta skráð félög sem kaupa 

af þeim aðföng ekki fengið neinn innskatt frádreginn af kaupunum. Einnig hafa nýstofnuð 

fyrirtæki oft mikla hagsmuni af því að fá skráningu til að geta innskattað aðföng sem 

nauðsynleg eru til reksturs og krefjast töluverðrar fjárfestingar áður en tekjur fara að skila sér. 

Getur skattahagræði 3. tölul. því hæglega snúist í skattaböl ef ekki er haft fyrir augum tilgang 

greinarinnar við skýringu. Þeir sem ná ekki lágmarksveltu skv. 3. tölul. eru undanþegnir 

skyldunni til að skrá sig hjá yfirvöldum en talið er að þeim verði ekki meinuð skráning vegna 

þess að veltan sé of lág, kjósi þeir að gera það. Einnig þurfa fyrirtæki sem vilja ekki skráningu 

að vera á varðbergi því að skráningarskyldan hrekkur í gang um leið og lágmarkinu er náð og 

viðkomandi fyrirtæki þurfa að hefja innheimtu og skil. Í 4. tölul. 4. gr. er svo kveðið á um 

undanþágu skólamötuneyta frá skráningarskyldu. Samkvæmt textaskýringu tekur undanþágan 

ekki til annarra mötuneyta, s.s. fyrir starfsmenn í fyrirtækjum eða stofnunum. 

 

3.4 Skattskyld velta 

3.4.1 Hvaða viðskipti skráðs aðila eru skattskyld? 

Áðurgreindar reglur í 2. gr. vskl. um skattskyldusvið afmarka þær vörur og þjónustu sem 

skattskylda laganna tekur til. Falla þar undir allar vörur, bæði nýjar og notaðar, og allar 

tegundir þjónustu, sem eru ekki sérstaklega undanþegnar. Virðisaukaskattur er reiknaður af 

allri skattskyldri veltu skráðs aðila. Í IV. kafla virðisaukaskattslaganna sem ber yfirskriftina 

                                                           
42

 Leiðbeiningar um virðisaukaskatt, bls. 9. 
43

 Tollskrá 2012, bls. 534. 
44

 Alþt. 1987-88, A-deild, bls. 3344. 



22 

 

skattskyld velta er kveðið á um að hvaða leyti velta skráðs aðila er skattskyld. Í 11. gr. vskl. 

kemur fram meginreglan að til skattskyldrar veltu skráðs aðila telst öll sala eða afhending 

vöru og verðmæta gegn greiðslu, svo og seld vinna og þjónusta. Frá meginreglunni í 11. gr. 

eru svo nokkrar veigamiklar undantekningar í 12. gr. vskl. 

Sérhver afhending gegn greiðslu fellur undir meginreglu 11. gr. Þ.á m. sala á vöru sem 

skráður aðili hefur tekið í umsýslu- eða umboðssölu, sbr. 2. mgr. 11. gr. Umsýslusala í þessu 

sambandi er þegar fyrirtæki (umsýslumaður) gerir viðskiptagerninga gagnvart þriðja manni í 

eigin nafni en fyrir reikning annars (umsýsluveitandi). Umboðssala er hins vegar þegar 

umboðsmaðurinn hefur heimild og vald til þess að gera löggerninga í nafni umbjóðanda síns 

gagnvart viðsemjanda þannig að það verði bindandi fyrir umbjóðandann en ekki 

umboðsmanninn.
45

 Ef 4. mgr. 13. gr. vskl. er höfð til hliðsjónar við skýringu á 2. mgr. 11. gr. 

verður að telja að afhending vöru til umsýslu- eða umboðsmanns telst til skattskyldrar veltu 

umsýslu- eða umboðsveitanda.  

Í 3. mgr. 11. gr. vskl. kemur skýrt fram að auk sölu hvers konar endursölu- og 

framleiðsluvöru telst einnig til skattskyldrar veltu sala eða afhending á vélum, tækjum, og 

öðrum rekstrarfjármunum. Er þetta í samræmi við meginreglur laganna að 

virðisaukaskattskylda taki til allrar vöru, hvort sem hún er ný eða notuð. Einnig rímar þetta 

vel við þá framkvæmd að skráðir aðilar fái virðisaukaskatt af öflun rekstrarfjármuna 

endurgreiddann sem innskatt. Þó ber að hafa í huga að lagaákvæðið gildir óháð því hvort 

seljandi hefur fengið virðisaukaskatt endugreiddann sem innskatt við kaup munarins eða ekki. 

Þá gildir reglan einnig um sölu rekstrarfjármuna sem keyptir voru í tíð söluskattslaga eða sem 

keyptir voru af óskráðum aðila.
46

 

Til viðbótar við afhendingu gegn greiðslu tekur skattskyld velta skv. 1. mgr. 11. gr. til 

andvirði vöru eða skattskyldrar þjónustu sem fyrirtæki selur eða framleiðir og eigandi tekur út 

til eigin nota. Einnig telst til skattskyldrar veltu andvirði skattskyldrar vöru eða þjónustu ef 

notkunin er í öðrum tilgangi en sem varðar sölu fyrirtækisins á vörum eða skattskyldri 

þjónustu, sbr. 1. mgr. 11. gr., eða ef tilgangurinn varðar atriði sem rakin eru í 3. mgr. 16. gr. 

vskl. Í þeirri grein er mælt fyrir um að til innskatts er óheimilt að telja virðisaukaskatt af 

aðföngum er varða t.d. kaffistofu eða mötuneyti, risnur og gjafir, eða hlunnindi til eiganda eða 

starfsmanna. Sama gildir um vélar, tæki, og aðra rekstrarfjármuni sem eru teknir til eigin nota 

eiganda eða til annarra nota sem nefnd eru í 1. mgr., sbr. 3. mgr. 11. gr. vskl. 
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3.4.2 Velta undanþegin skattskyldu 

Í 12. gr. vskl. er að finna þó nokkrar veigamiklar undanþágur frá meginreglunni um 

skattskylda veltu, sbr. 11. gr. vskl. Heimilt er samkvæmt greininni að draga endurgjald fyrir 

tiltekna vöru eða þjónustu frá heildarveltu við uppgjör virðisaukaskatts. Áður í þessari ritgerð 

hefur verið farið yfir tvær tegundir undanþága frá skattskyldu samkvæmt 

virðisaukaskattslögum; annars vegar starfsemi sem er undanþegin, skv. 3. og 5. mgr. 2. gr. 

vskl.  og hins vegar aðilar sem eru undanþegnir skráningarskyldu, skv. 2. til 4. tölul. 4. gr. 

vskl. Réttaráhrif þessara tveggja undanþága eru eins. Viðkomandi aðili er leystur undan 

skráningarskyldu og vara og þjónusta sem hann selur er undanþegin virðisaukaskatti að hluta.  

Undanþága 12. gr. vskl. er frábrugðin þessum undanþágum laganna að því leytinu til að 

hún undanþiggur í raun það andlag sem lögunum er ætlað að skattleggja, þ.e. virðisaukann 

sem verður til á viðkomandi viðskiptastigi. Af þessu leiðir að undanþágan er einnig 

frábrugðin af þeim sökum að hún snýr að viðskiptum skráðs aðila. Skráður aðili sem hefur 

undanþegna veltu samkvæmt 12. gr. innheimtir ekki virðisaukaskatt af henni en hefur samt 

sem áður heimild til frádráttar innskatts vegna aðfanga sem varða þau viðskipti sem er 

nauðsynlegt til þess að skattaðilinn greiði ekki virðisaukaskatt þann sem seljandi lagði á 

vöruna. Vara og þjónusta sem fellur innan vébanda undanþágunnar í 12. gr. er því afhent 

algerlega án virðisaukaskatts. Er slíkt stundum nefnt núllskattur og getur reglan haft víðtæk 

áhrif.
47

 

Til hægðarauka má skipta ákvæðum 12. greinar í tvo flokka. Annars vegar má taka saman 

þau ákvæði sem einhvern veginn snúa að því að vara eða þjónusta er nýtt eða seld erlendis. 

Það er eðlilegt í ljósi eðlis virðisaukaskatts sem neysluskatts að íslensk yfirvöld vilji aðeins 

skattleggja neyslu sem hefur tiltekin tengsl við landið. Enda er það í samræmi við meginreglur 

alþjóðlegs skattaréttar að ríki hafa hvert um sig sjálfsákvörðunarrétt um skattlagningu á 

neyslu sem er innan landamæra sinna. Má sjá þessi sjónarmið birtast á mörgum stöðum í 

virðisaukaskattslögum en til dæmis kemur fram í 1. gr. laganna að: „Greiða skal í ríkissjóð 

virðisaukaskatt af viðskiptum innan lands á öllum stigum, svo og af innflutningi vöru og 

þjónustu, eins og nánar er ákveðið í lögum þessum.“
48

 Samkvæmt beinum texta 1. gr. falla 

viðskipti erlendis og útflutningur utan ramma laganna. Almennt er það meginregla allrar 

virðisaukaskattslöggjafar í heiminum að útflutningur er undanþeginn virðisaukaskatti að öllu 

leyti. Flestum ákvæðum 12. gr. um undanþegna veltu er það sameiginlegt að eiga sér 

hliðstæðu í virðisaukaskattslöggjöf landanna í kring. Eru ákvæðin oft nauðsynleg af 
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skatttæknilegum ástæðum eða til að vernda samkeppnisstöðu íslenskra aðila gagnvart 

útlendingum.
49

 

Snerta þannig tíu af ellefu töluliðum 1. mgr. 12. gr. vskl. að einhverju leyti á viðskiptum 

með vöru eða þjónustu yfir landamæri. Í 1. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. birtist mikilvæg 

meginregla en þar er afráðið að vara sem er seld úr landi teljist ekki til skattskyldrar veltu. Til 

þess að skilyrði ákvæðisins um að vara sé „seld úr landi“ sé uppfyllt þarf seljandi að senda 

vöruna til útlanda eftir einhverjum leiðum, hvort sem það er með eigin flutningstæki eða á 

vegum flutningsaðila. Ákvæðið mælir ekki fyrir um að seljandi þurfi að vera íslenskur eða að 

kaupandi þurfi að vera erlendur eða hvernig greitt er fyrir vöruna. Til dæmis getur íslenskur 

aðili greitt fyrir vöru og látið seljanda senda hana til móttakanda erlendis. Í samræmi við þetta 

er talið að ákvæðið undanþiggi ekki vöru sem er afhent hérlendis þótt kaupandi flytji hana 

síðar úr landi. Eru ferðamenn sem versla hér á landi því almennt ekki undanþegnir skatti.
50

  

Frá þessu er þó undantekning ef vara er afhent beint um borð í erlent skip eða loftfar og 

ætlunin er að neyta vörunnar utan íslenskrar tollalögsögu, sala sem á sér stað um borð í 

millilandaförum er undanþegin skattskyldri veltu af þessum ástæðum.
51

 Einnig er mikilvæg 

undantekning sem flestir landsmenn kannast við í 48. gr. vskl. en samkvæmt því ákvæði telst 

sala í tollfrjálsum verslunum (verslanir í fríhöfnum, einnig þekktar sem „duty-free“) sala úr 

landi í skilningi laganna og því undanþegin skattskyldu. Sala til þessara tollfrjálsu verslana fer 

hins vegar eftir almennum reglum. Seljandi innheimtir og skilar virðisaukaskatti af sölunni 

sem kemur sem innskattur hjá tollfrjálsu versluninni. 

Í sama ákvæði kemur einnig fram að vinna og þjónusta sem skráður aðili veitir erlendis sé 

undanþegin skattskyldri veltu. Vekja ber athygli á því að ákvæðið tekur aðeins til þjónustu 

sem er seld og veitt utan íslenskrar lögsögu, sbr. athugasemdir við frumvarp það sem varð að 

lögum.
52

 Tekur ákvæðið þannig aðeins til þjónustu sem er innt af hendi að öllu leyti utan 

Íslands. Í tengslum við þetta er tekið fram í 2. málsl. 1. tölul. að fjarskiptaþjónusta teljist ekki 

vera veitt erlendis ef kaupandi hefur annað hvort búsetu eða starfsstöð hér á landi.  
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4 Núllskattur á sölu þjónustu til erlendra aðila 

4.1 Almennt um 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. 

Í 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. kemur fram mikilvæg regla en þar er kveðið á um að til 

skattskyldrar veltu teljist ekki sala á þargreindri þjónustu sem veitt er hér á landi til aðila sem 

hvorki hafa búsetu né starfsstöð hér á landi að tilteknum skilyrðum uppfylltum. Við fyrstu sýn 

kann að virðast sem ákvæðið sé ekki allskostar ólíkt meginreglu 1. tölul. 1. mgr. 12. gr.  þar 

sem kemur fram að til skattskyldrar veltu teljist ekki þjónusta sem veitt sé erlendis. Með 

sönnu má segja að ákvæðin séu nátengd og á vissan hátt eru ákvæði 10. tölul. meginreglu 1. 

tölul. til fyllingar. Réttaráhrif 10. tölul. eru að sama skapi þau sömu og annarra töluliða 12. gr. 

Er sala þjónustu sem þar er greind algerlega utan áhrifa virðisaukaskatts þannig að hún er seld 

án álagningar og seljandi getur fengið innskatt af aðföngum sem varða viðskiptin frádregin.  

10. tölul. kveður semsagt á um úflutning á þjónustu en þó við þær aðstæður að þjónustan 

sé veitt hér á landi en teljist nýtt erlendis. Mikilvægt er að gera skýran greinarmun á veitingu 

og nýtingu þegar kemur að sölu þjónustu yfir landamæri. Til skýringar má sjá fyrir sér 

lögfræðing sem býr og starfar hér á landi en vinnur gögn sem eru seld til erlendra aðila og 

notast við rekstur dómsmáls þar. Er hann með þessu að veita lögfræðiþjónustu til erlendra 

aðila, í skilningi ákvæðisins. Ef reglu 10. tölul. nyti ekki við myndi þjónusta viðkomandi vera 

skattskyld hér á landi vegna þess að til þess að uppfylla skilyrði 1. tölul. þá þarf þjónustan að 

vera seld og veitt að öllu leyti utan Íslands, þrátt fyrir að dómsmálið sem þjónustan varðar og 

þannig nýting þjónustunnar, hafi engin tengsl við Ísland. Gefur það auga leið að nærtækara er 

að slík þjónusta sé skattlögð í því ríki sem hún nýtist. Er sá lögfræðingur einnig frekar í 

samkeppni við þarlenda kollega og hætta á að skattlagning hér á landi skekki 

samkeppnisstöðu hans. Er nýtingarstaður þjónustu þannig lykilhugtak við beitingu 10. tölul. 

en afmörkun nýtingarstaðar getur þó fljótt orðið óskýr. Ef maður ímyndar sér að fyrrnefnt 

dómsmál sem ímyndaði lögmaðurinn vann við væri hins vegar Icesave málið fyrir EFTA-

dómstólnum og þjónustan væri í þágu erlends aðalmálflytjanda Íslands, Tim Ward, þá horfir 

málið allt í einu öðruvísi við vegna þess að íslenskir hagsmunir eru farnir að blandast í málið. 

Þarf þá að taka þessa hagsmuni með í reikninginn þegar metið er hvar þjónustan er nýtt. 

Ákvæði 10. tölul. fela í sér mörg aðskilin lagatæknileg atriði og getur reglan þannig verið 

þung í meðförum. Nauðsynlegt er að nálgast 10. tölul. á sérstakan hátt. Felur ákvæðið í sér 

ákveðin þrep sem þarf að þræða sig í gegnum til þess að komast að því hvort sala á tiltekinni 

þjónustu sé undanþegin skattskyldri veltu. Innan marka undanþágunnar falla nefnilega aðeins 

þær þjónustur sem taldar eru sérstaklega upp í níu stafliðum í ákvæðinu, a til i. Þjónusta sem 
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fellur ekki undir orðalag ákvæðisins kemur ekki til álita. Við meðför ákvæðisins væri næsta 

skref, að lokinni athugun á því hvort tiltekin þjónusta heyri undir ákvæðið, að ganga úr 

skugga um hvort kaupandi þjónustunnar hafi búsetu eða starfsstöð hér á landi en ef svo er 

kemur ákvæðið ekki til greina. Að því loknu þarf að athuga hvort kaupandi gæti talið 

virðisaukaskatt af kaupverði þjónustunnar til innskatts, væri hann skráningarskyldur vegna 

starfsemi sinnar hér á landi. Ef svo er fellur salan utan skattskyldrar veltu, sbr. 3. málsl. 10. 

tölul. Gæti kaupandi hins vegar ekki nýtt innskattsfrádrátt, yfirleitt vegna þess að starfsemi 

hans myndi ekki teljast skráningarskyld hérlendis, þarf að taka afstöðu til nýtingarstaðar 

þjónustunnar en undanþága 10. tölul. á aðeins við sé þjónustan nýtt að öllu leyti erlendis. 

Samkvæmt 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. má þannig veita þjónustu án tillits til virðisaukaskatts í 

eftirfarandi tilvikum, enda fellur þjónustan undir einhvern stafliða ákvæðisins: 

 

1. Sala til kaupanda sem er hvorki búsettur né hefur starfsstöð hér á landi og þjónustan 

er eingöngu nýtt utan Íslands. 

2. Sala til kaupanda sem er hvorki búsettur né hefur starfsstöð hér á landi, þótt þjónustan 

sé ekki nýtt að öllu leyti erlendis, ef: 

  a. Starfsemi kaupanda væri skráningarskyld hér á landi og 

  b. kaupandi gæti talið virðisaukaskatt vegna kaupanna til innskatts. 

 

4.2 Sögulegt ágrip núllskattsreglna í íslenskum rétti 

Eins og áður hefur komið fram eru íslensku virðisaukaskattslögin að norrænni fyrirmynd. Í 

almennum athugasemdum við frumvarp það sem varð að virðisaukaskattslögum nr. 50/1988 

kemur fram að við drög frumvarpsins var tekið mið af lagareglum og reynslu nágrannaþjóða 

okkar, einkum Dana.
53

 Setning íslensku laganna átti sér langan aðdraganda en fyrstu 

virðisaukaskattslögin í Dannmörku tóku gildi 1967.
54

 Við gildistöku íslensku 

virðisaukaskattslaganna árið 1988 höfðu dönsku lögin þá þegar gengið í gegnum fjölmargar 

breytingar. Voru þær flestar smávægilegar fram til ársins 1978, þ.e. að mestum hluta 

skatthlutfallsbreytingar og leiðréttingar á ýmsum misfellum, en þá var 1967-lögunum breytt í 

grundvallaratriðum vegna innleiðingar á 6. virðisaukaskattstilskipunar ESB. Upprunalega var 

upptaka Dannmerkur á virðisaukaskatti hluti af átaki hjá aðildarríkjum Evrópubandalagsins að 

samræma neysluskattkerfi landanna. Markmiðið með stofnun Efnahagsbandalags Evrópu árið 

1957, síðar Evrópubandalagsins, var m.a. að stuðla að fríverslun innan aðildarríkjanna. Ekki 
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leið þó á löngu þar til í ljós kom að mismunandi skattkerfi þjóðanna voru Þrándur í Götu 

þeirra að settu marki og því ákveðið að samræma skattkerfin með því að taka upp 

virðisaukaskatt. Upprunaleg innleiðing á virðisaukaskattkerfum innan ríkja í Evrópu var þó 

mjög mismunandi, t.d. hvað varðaði skatthlutföll og hvaða starfsemi var skattskyld og hver 

ekki. Var því ákveðið við upptöku virðsaukaskatts á Íslandi að miða við dönsk lög sérstalega, 

í ljósi þess hve útfærsla ríkja á upptöku virðisaukaskatts var mismunandi.
55

 

Samræming á réttarreglum í Evrópu á sér því langa sögu hvað varðar virðisaukaskatt og 

nú til dags verður að telja hana langt komna, alla vega miðað við sum önnur svið eins og 

tekjuskatt. Hafði tilskipun ráðs Evrópubandalagsins nr. 77/388/EB í för með sér margar 

breytingar frá áðurgildandi rétti í Danmörku. Helst þeirra var að skattskyldusvið 

virðisaukaskattslaganna var nú almennt öll þjónusta og aðeins sérstaklega tiltekin þjónusta 

undanþegin. Upphaflega, í gildisstíð 1967-laganna í Danmörku, hafði fyrirkomulagið verið 

þannig að aðeins sú þjónusta var skattskyld sem tilgreind var í lögunum. Þrátt fyrir að tilefni 

lagabreytinganna væri evróputilskipun völdu dönsk yfirvöld að samræma ekki efnisskipan og 

uppsetningu virðisaukaskattslaganna við undirliggjandi tilskipun. 1978-lögin héldu þannig 

grunnuppsetningu og fjölda hugtaka laganna frá 1967 sem leiddi til þess að hluti af ákvæðum 

laganna væri nú í beinni andstöðu við undirliggjandi evróputilskipun.
56

 Voru lögin að mestu 

leyti í þessari mynd þegar íslensku virðisaukaskattslögin tóku gildi.  

Þegar frumvarpið að íslenskum virðisaukaskattslögum er endurskoðað árið 1986 er tekið 

aukið mið af dönsku lögunum og uppsetning og efnisskipan laganna í ríkum mæli miðuð við 

þau. Má því segja að við setningu hafi íslensku lögin verið blanda af upprunalegu dönsku 

virðisaukaskattslögunum frá 1967 og ákvæðum sem koma frá 6. virðisaukaskattstilskipun ráðs 

Evrópubandalagsins nr. 77/388/EB en til dæmis kemur meginregla virðisaukaskattslaganna að 

þau taki til allrar vöru og þjónustu, hvaða nafni sem þau nefnast, sbr. 2. mgr. 2. gr. vskl., 

upprunalega frá virðisaukaskattstilskipuninni. Ef litið er til 12. gr. vskl. við gildistöku má sjá 

að ákvæðið svarar að mestu leyti til 12. gr. dönsku laganna frá 1967. Reglur sem vörðuðu sölu 

á þjónustu til erlendra aðila var hins vegar ekki að finna í þágildandi dönskum lögum. 

Uppruna þeirra reglna má rekja til e-liðar 2. mgr. 9. gr. virðisaukaskattstilskipunarinnar frá 

1977 en þar má sjá kunnuglega upptalningu á tegundum þjónustu sem svarar í meginatriðum 

til upptalningar í 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. en þær voru ekki felldar inn í dönsku lögin 
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heldur innleidd inn í danskan rétt með reglugerð.
57

 Þrátt fyrir að dönsku virðisaukaskattslögin 

gengu í gegnum tíðar breytingar á áttunda og níunda áratugnum áttu þessi ákvæði 

tilskipunarinnar ekki sinn stað í texta dönsku laganna fyrr en eftir ítarlega endurskoðun á 

réttarsviðinu árið 1994. Var efnisskipan og uppsetning laganna þá endanlega komin í 

samræmi við reglur í Evrópu og reglur um sölu þjónustu til erlendra aðila þ.a.l. komnar inn í 

lög, þó í talsvert breyttri mynd.
58

 

Að sama skapi var regluna um núllskatt á sölu þjónustu til erlendra aðila ekki að finna í 

lagatexta upprunalegu 12. gr. íslensku laganna við gildistöku þeirra árið 1988 heldur er hennar 

fyrst getið í reglugerð nr. 194/1990, um virðisaukaskatt af þjónustu fyrir erlenda aðila og af 

aðkeyptri þjónustu erlendis frá sem var sett með heimild í þágildandi 2. mgr. 12. gr. vskl. Um 

sama leyti og Danir endurskoðuðu sín lög var heimildin til að kveða á um reglur um 

virðisaukaskatt af þjónustu seldri til erlendra aðila færð úr höndum ráðherra og ákvæði 

reglugerðar nr. 194/1990 færð beint inn í lagatexta virðisaukaskattslaga með lögum nr. 

55/1997, um breytingu á lögum nr. 50/1988 um virðisaukaskatt, með síðari breytingum. Í 

athugasemdum við frumvarp það sem varð að lögum nr. 55/1997 kemur fram að hvatinn að 

baki setningu laganna hafi m.a. verið að afmarka skattskylduna skýrar en gert hafði verið til 

þessa. Ákvæði 1. mgr. 77. gr. stjskr. banna fortakslaust að löggjafinn heimili stjórnvöldum, í 

þessu tilviki ráðherra, að ákveða hvort leggja skuli á skatt, breyta honum, eða afnema, sbr. 

einnig 40. gr. stjskr.  Fyrir tíð laga 55/1997 höfðu ákvæði 12. gr. vskl. um sölu á þjónustu til 

erlendra aðila verið harla óskýr en stjórnvöld afmarkað skattskylduna nánar í reglugerð.
59

  

10. tölul. skv. lögum nr. 55/1997 hljómaði á þá leið að öll sala á þjónustu væri undanþegin 

skattskyldu til aðila sem hvorki hefðu skattskyldu né starfsstöð hér á landi, væri hún nýtt að 

öllu leyti erlendis. Í almennum athugasemdum við frumvarp það sem varð að lögum kemur 

fram: 

 

lagt [er] til að fellt verði brott heimildarákvæði fjármálaráðherra til að ákveða undanþágur vegna 

þjónustu sem veitt er hér á landi til aðila sem hafa heimilisfesti erlendis. Í staðinn verði 

lögákveðið að sala á þjónustu til erlendra aðila sem hvorki hafa búsetu né starfsstöð hér á landi 

sé undanþegin skattskyldri veltu í þeim tilvikum sem þjónustan er að öllu leyti nýtt erlendis. Í 

þessu felst sú efnisbreyting að horfið er frá heimild til undanþágu í tilvikum þar sem erlendur 

rekstraraðili gæti, ef starfsemi hans væri skráningarskyld hér á landi, talið greiddan 

virðisaukaskatt til innskatts. Þess í stað geta erlendir rekstraraðilar sem kaupa viðkomandi 

þjónustu hér á landi fengið virðisaukaskatt af henni endurgreiddan samkvæmt reglugerð nr. 

288/1995, um endurgreiðslu virðisaukaskatts til erlendra fyrirtækja.
60
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Þessi breyting hafði í för með sér rýmkun á gildissviði undanþágunnar þannig að 

réttaráhrif hennar væru ekki lengur bundin við upptalningu þá á þjónustu sem finna mátti í 

ákvæðinu. Um leið voru undanþágurnar takmarkaðar við þjónustu sem aðeins væri nýtt 

erlendis en áður, eins og gildir samkvæmt núgildandi lögum, var nægjanlegt að starfsemi hins 

erlenda aðila teldist skattskyld samkvæmt íslenskum virðisaukaskattslögum. Nýja 

fyrirkomulagið mætti þó talsverðri andstöðu af hálfu hagsmunaaðila, þ.e. þeirra sem að 

jafnaði seldu þjónustu til erlendra aðila. Ásamt því að nýju lögin krefðust meiri fyrirhafnar af 

hálfu erlendu aðilanna, sem þurftu að greiða virðisaukaskatt og svo sækja um endurgreiðslu, 

þá væri hætta á því að í einhverjum tilvikum stefndu lögin samkeppnisstöðu þeirra í hættu.
61

  

10. tölul. kom inn í virðisaukaskattslög í núverandi mynd með lögum nr. 115/1997, um 

breytingu á virðisaukaskattslögunum. Reglan um sölu þjónustu til erlendra aðila var þá færð 

aftur í samræmi við áðurgildandi reglugerð nr. 194/1990 og þar með einnig til samræmis við 

„reglur þær sem gilda annars staðar í Evrópu“ eins og kemur fram í athugasemdum við 

frumvarp það sem varð að lögum nr. 115/1997.
62

 Af tilvitnuðum athugasemdum við frumvarp 

það sem varð að lögum má sjá að eitt af markmiðum laganna er að vera í samræmi við þær 

reglur sem gilda um sölu þjónustu yfir landamæri annars staðar í Evrópu. Verður það að 

teljast æskilegt í ljósi þess undirliggjandi sjónarmiðs að íslensk lög raski ekki 

samkeppnisstöðu þeirra sem selji þjónustu sína erlendis.  

Umfjöllun þessa kafla er þannig uppbyggð að fyrst verða aðilar sem falla undir 10. tölul. 

1. mgr. 12. gr. skoðaðir í kafla 4.2. Svo verður fjallað um þjónustu sem á undir ákvæðið í 

kafla 4.3. Loks í kafla 4.4 verða skilyrði 10. tölul. athuguð, þ.e. krafan um að þjónustan sé 

nýtt erlendis og möguleika kaupanda á innsköttun væri starfsemi hans hér á landi. 

 

4.3 Aðilar sem 10. tölul. tekur til 

4.3.1 Almennt um skattlagningu á Íslandi og heimilisfesti  

Kveðið er á um í 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. að ákvæðið taki til þjónustu sem seld er til aðila sem 

hvorki hafa búsetu né starfsstöð hér á landi. Ekki er skýrt frekar hvað felist í þessum 

hugtökum en ljóst er að krafist sé tiltekinna tengsla við landið svo undanþága 10. tölul. eigi 

við. Í þjóðarétti er almennt gert ráð fyrir ákveðnum tengslum tekjustofna einstaklinga eða 

lögaðila við yfirráðasvæði ríkis svo að um sé að ræða skattlagningarrétt þar. Er löggjöf á 

Íslandi, eins og víðast hvar úti í heimi, við þetta miðuð. Þessi tengsl geta verið með ýmsum 
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hætti en til dæmis er gjarnan miðað við búsetu í ríkinu eða önnur svipuð afgerandi tengsl. Er 

skattlagningin þá með þeim hætti að allar tekjur viðkomandi aðila mynda skattstofn í því ríki 

sem hann hefur þessi tengsl við, óháð því hvar í heiminum þeirra er aflað eða þær staðsettar. 

Er slíkt nefnt heimsskattlagning eða alheimsskattlagning og þeir sem bera slíkar skyldur eru 

sagðir bera ótakmarkaða skattskyldu. Í samræmi við þessi sjónarmið er mælt fyrir um 

skattskyldu einstaklinga og lögaðila í I. kafla laga um tekjuskatt, nr. 90/2003 (hér eftir vísað 

til sem tsl.).
63

  

Einnig er víðast hvar í heiminum gert ráð fyrir því að ríki geti skattlagt tekjur (eða eignir) 

á grundvelli tengsla ríkisins við tekjurnar. Er þá til dæmis um að ræða að tekjunum hafi verið 

aflað þar eða eignir, t.d. fasteignir, séu staðsettar þar. Skattlagning teknanna fer þá fram í því 

ríki sem þeirra er aflað eða þar sem eign er staðsett jafnvel þótt sá sem njóti þeirra sé búsettur 

annars staðar og sé að fullu skattlagður af tekjum sínum eða eignum þar. Nefnist slíkt 

upprunalandsskattlagning og þeir sem bera slíka skattskyldu eru sagðir bera takmarkaða 

skattskyldu. Þegar skattaðili hefur ekki þau tengsl við landið sem mælt er fyrir um í I. kafla 

tsl. en hefur samt sem áður tekjur í landinu kemur til álita hvort viðkomandi geti talist bera 

takmarkaða skattskyldu. Reglur um takmarkaða skattskyldu einstaklinga og lögaðila er að 

finna í 3. gr. tsl.: Er þar mælt fyrir um með tæmandi hætti í tíu töluliðum þær tekjur sem 

íslenska ríkið getur lagt skatt á þegar viðkomandi aðili er ekki heimilisfastur hérlendis. Ef 

viðkomandi aðilar hafa einhverjar aðrar tekjur sem upprunnar eru á Íslandi en eru ekki taldar 

upp í 3. gr. verða þær ekki skattlagðar á Íslandi.
64

 

Í fyrstu formlegu íslensku tekjuskattslögunum, nr. 23/1877, má finna í 8. gr. ákvæði sem 

kveður á um hvenær aðili er skattskyldur á Íslandi: 

 

„Hver búsettur maður á Íslandi, sem tekjur hefir, þær er skattskyldar eru eptir undanfarandi 

greinum, skal greiða tekjuskatt, hvort heldur er karl eða kona, ungur eða gamall, og hverrar 

stjettar sem hann er.“ 

 

Má sjá að eina sjónarmið laganna við ákvörðun skattskyldu var búseta. Var þetta í 

samræmi við sjónarmið sem koma fram í athugasemdum við frumvarp til laganna að sjálfsagt 

sé að ekki verði lagður íslenskur skattur á aðra en þá sem búsettir eru á Íslandi eða fá héðan 

tekjur.
65

 Í lögum nr. 74/1921 um tekjuskatt og eignarskatt, kemur fyrst fram að skattskylda 

manna sé bundin við heimilisfesti þeirra hér á landi, sbr. 1. gr. laganna.
66

 Var hugtakið ekki 
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skýrt sérstaklega en telja má af samhengi við 2. mgr. 1. gr. sem kvað á um að heimilisfesti hér 

á landi félli ekki niður þótt maður dveldi erlendis um stundarstakir án þess að bregða 

heimilisfangi sínu, að hugtakið hafi verið lagt að jöfnu við dvöl á landinu. Þróun þeirra 

ákvæða sem á eftir koma er að vísa til heimilisfangs og heimilisfesti jöfnum höndum í 

lagatexta fram til 1978 þegar hugtakið heimilisfesti er eingöngu notað. Í þeim lögum er þó 

vísað til að reglur laga um lögheimili séu til viðmiðunar um ákvörðun heimilisfesti. Í 1. og 2. 

gr. núgildandi tekjuskattslaga, nr. 90/2003, kemur fram að skylda til að greiða tekjuskatt á 

Íslandi hvílir á þeim mönnum og lögaðilum sem heimilisfastir eru hér á landi. Eins og forsaga 

hugtaksins heimilisfesti og almenn málvenja gefur til kynna gerir það kröfu um ákveðna 

nærveru eða dvöl viðkomandi á landinu. Lögin sjálf veita þó takmarkaðar leiðbeiningar um 

það hvaða sjónarmiðum eigi að beita við mat á tengslum aðila við ákvörðun um heimilisfesti 

hans. Eru viðmið heimilisfestiar einstaklinga og lögaðila einnig ólík. 

 

4.3.2 Erlendir aðilar samkvæmt 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. 

Samkvæmt texta 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. er velta aðeins undanþegin ef sala 

þjónustunnar er til aðila sem hvorki hafa búsetu né starfsstöð hér á landi. Í athugasemdum við 

frumvarp það sem innleiddi 10. tölul. í núverandi mynd, lög nr. 115/1997 um breytingu á 

virðisaukaskattslögum, kemur fram að frumvarpið varði breytingar á ákvæðum 

virðisaukaskattslaganna sem varða skattskyldu vegna sölu á þjónustu til erlendra aðila.
67

 

Virðist því sem vilji löggjafans standi til þess að grundvöllur skattlagningar samkvæmt 

virðisaukaskattslögum byggi á sömu sjónarmiðum og tekjuskattslaga, þ.e. aðeins sé verið að 

skattleggja þá sem hafa tiltekin tengsl við landið. Hugtakanotkun á milli tekjuskattslaganna og 

virðisaukaskattslaganna er hins vegar ekki samtóna hvað varðar þessi atriði og þarf því að 

athuga hvort það geti hugsanlega leitt til mismunandi réttarstöðu samkvæmt lögunum. 

Áður en undanþága 10. tölul. kom inn í virðisaukaskattslög hafði 2. mgr. 12. gr. vskl. 

hljómað á þann veg að fjármálaráðherra gæti „ákveðið að þjónusta, sem innt er af hendi hér á 

landi fyrir aðila heimilisfasta erlendis, sé undanþegin“. Í athugasemdum við 2. mgr. 12. gr. í 

frumvarpi því sem varð að virðisaukaskattslögum nr. 50/1988 kemur fram að í ákvæðinu felist 

heimild til handa ráðherra til að: „undanþiggja aðra þjónustu en þá sem upp er talin að framan 

ef þjónusta er veitt útlendingum.“
68

 Af ónákvæmu orðalagi löggjafans í frumvarpi verða 

dregnar takmarkaðar ályktanir af því hvaða markmið hafði staðið að baki því að orða 2. mgr. 

                                                                                                                                                                                     
Nú dvelur maður erlendis um stundarsakir, en bregður eigi heimilisfangi sínu hjer á landi, og skal hann þá 

gjalda skatt, eins og hann dveldi að staðaldri í landinu.“ 
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 Alþt. 1997-98, A-deild, bls. 864. 
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 Leturbreyting höfundar. 
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12. gr. á þá leið að miða við heimilisfesti aðila. Í 1. gr. reglugerðar nr. 194/1990, sem var sett 

með stoð í 2. mgr. 12. gr. vskl., kemur svo fram að sala á tiltekinni þjónustu sé undanþegin 

skattskyldri veltu þegar hún er til aðila: „sem hvorki hafa búsetu né starfsstöð hér á landi“. 

Þegar undanþága 10. tölul. var færð inn í virðisaukaskattslögin með breytingarlögum nr. 

55/1997 og nr. 115/1997 voru þau bæði sammælt reglugerðinni um að við afmörkun þeirra 

aðila sem undanþágan tekur til þá skuli miða við búsetu aðila eða hvort starfsstöð þeirra sé hér 

á landi. Með þessum lagabreytingum var orðalagi ákvæðisins breytt á þann veg að horfið var 

frá því að miða við heimilisfesti aðila heldur skyldi miða við búsetu eða hvort viðkomandi 

væri með starfsstöð hér á landi.  

Í athugasemdum við frumvarp það sem varð að lögum nr. 55/1997 er tekið fram að 

heimildarákvæði ráðherra til að ákveða undanþágur vegna þjónustu sem veitt er hér á landi til 

aðila sem hafa heimilisfesti erlendis sé fellt brott og í staðinn sé lögákveðið að sala á þjónustu 

til erlendra aðila sem hvorki hafa búsetu né starfsstöð hér á landi sé undanþegin. Ekki er 

frekari afstaða tekin í frumvarpi til þess hvaða aðilar falli innan marka undanþágunnar. Í 

athugasemdum við frumvarp það sem varð að lögum nr. 115/1997 er einnig ekki gerð 

nákvæmari grein fyrir umræddum aðilum en að þeir séu erlendir. Virðist því sem löggjafinn 

hafi ekki tekið sérstaka afstöðu til þess hvort nokkur efnisbreyting fælist í því að miða við 

búsetu og starfsstöð annars vegar og heimilisfesti hins vegar. Eru hugtökin í raun lögð að 

jöfnu. Í samræmi við þetta hafa reglugerðir yfirvalda iðulega vísað einfaldlega til „erlendra“ 

aðila. Reglugerð nr. 288/1995 varðar endurgreiðslur virðisaukaskatts til erlendra fyrirtækja. Í 

1. gr. reglugerðarinnar kemur fram að erlent fyrirtæki í skilningi reglugerðarinnar teljist þegar 

aðili hefur hvorki búsetu né starfsstöð hér á landi. Hafa ber í huga að undanþága 10. tölul. 

varðar þjónustu sem er nýtt erlendis en kaupandi sjálfur er ekki skilgreindur sem erlendur 

samkvæmt lagatexta heldur aðili sem hvorki hefur búsetu né starfsstöð hér á landi. Er því vert 

að athuga hvað nákvæmlega felst í viðkomandi hugtökum og sannreyna hvort gildissvið 10. 

tölul. hafi breyst eitthvað við umræddar breytingar. 

Halda ber til haga að ólíkt tekjuskattslögum þá gera virðisaukaskattslög ekki greinarmun á 

skattskyldu einstaklinga og lögaðila. Er skráningarskylda samkvæmt 3. gr. vskl. miðuð við 

atvinnustarfsemi. Þegar um ræðir þá aðila sem 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. tekur til, er 

þannig verið að vísa til búsetu bæði einstaklinga og lögaðila og eins gert ráð fyrir því að bæði 

einstaklingar og lögaðilar geti haldið úti starfsstöð. Hvað heimilisfesti varðar er þó vert að 

aðskilja umfjöllunina hvað varðar lögaðila annars vegar og einstaklinga hins vegar, í samræmi 

við þá  skiptingu sem kemur fram í I. kafla tekjuskattslaga. 
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4.3.3 Heimilisfesti og búseta einstaklinga og lögaðila 

4.3.3.1 Þjóðerni einstaklinga 

Um einstaklinga er í 1. tölul. 1. mgr. 1. gr. tsl. kveðið að þeir beri ótakmarkaða skattskyldu 

sem „heimilisfastir eru hér á landi“. Samkvæmt greininni eru einstaklingar skyldugir til að 

greiða tekjuskatt af öllum tekjum sínum, hvar sem þeirra er aflað. Eru tengsl þau sem ráða 

skattskyldu samkvæmt 1. gr. með ferns konar móti, sbr. ákvæði 1. til 4. tölul. 1. gr., og eiga 

þessi ákvæði sammerkt að þau gera kröfu um ákveðna nærveru eða dvöl einstaklings á 

landinu til þess að hann teljist geta borið ótakmarkaða skattskyldu hér á landi.
69

   

Í 2. mgr. 1. gr. tsl. kemur fram að ríkisskattstjóri hefur úrskurðarvald um hverjir skuli 

teljast heimilisfastir hér á landi og við þá ákvörðun eigi að miða við reglur laga um lögheimili, 

eftir því sem við á. Í samræmi við þetta virðist ljóst að við ákvörðun um skattalega 

heimilisfesti eru reglur lögheimilislaga ráðandi. Mikilvægt er að hafa í huga að 

lögheimilislögin sjálf kveða ekki á um skattaleg atriði. Við gerð þeirra var þó horft til 

hagsmuna sem skattyfirvöld höfðu af lögunum og reglum af áreiðanlegri skráningu. Í 

athugasemdum við frumvarp það sem varð að lögum nr. 21/1990, um lögheimili, kemur fram: 

„Nauðsynlegt er að skapa meiri festu um ákvörðun lögheimilis en verið hefur. Þetta er 

ákaflega brýnt vegna þess hve lögheimilisskráning skiptir miklu um framkvæmd ýmissa laga, 

sérstaklega skattalaga.“
70

 Við mat á því hvar einstaklingur sé heimilisfastur í skilningi 

tekjuskattslaga mætti því halda fram að rétt sé að miða við skráningu lögheimilis samkvæmt 

1. gr. lögheimilislaga eins og kostur er. Þar kemur fram að lögheimili manns sé sá staður þar 

sem hann hefur fasta búsetu en samkvæmt 2. mgr. 1. gr. sömu laga telst maður hafa fasta 

búsetu á þeim stað þar sem hann hefur bækistöð sína, dvelst að jafnaði í tómstundum, hefur 

heimilismuni sína, og svefnstaður hans er þegar hann er ekki fjarverandi um stundarsakir s.s. 

vegna orlofs.  

Hafa ber þó í huga að það er ríkisskattstjóri sem fer með úrskurðarvald um heimilisfesti, 

skv. 2. mgr. 1. gr. tsl., og þrátt fyrir að hann eigi að fara eftir efnisreglum lögheimilislaga þá 

er hann ekki bundinn af formlegri skráningu lögheimilis í þjóðskrá. Getur ríkisskattstjóri því 

úrskurðað einstakling heimilisfastan á Íslandi þrátt fyrir að hann hafi lögheimili erlendis. Til 

skýringar má sjá dóm Hæstaréttar Hrd. 6. desember 2012 (250/2012) (Jón Ólafsson): 

 

Í málinu krafðist J að úrskurður ríkisskattstjóra um að hann hefði skattalega heimilisfesti á 

Íslandi yrði ógildur. Lá fyrir í málinu að J hefði í nóvember 2002 skráð lögheimili sitt og 

fjölskyldu sinnar úr landinu frá og með 1998 en skattrannsóknarstjóri ríkisins hafði tilkynnt J í 

                                                           
69 Ragnheiður Snorradóttir og Stefán Már Stefánsson: Tvísköttunarsamningar og evrópskar skattareglur, bls. 25-

26. 
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 Alþt. 1989-90, A-deild, bls. 882. 
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febrúar 2002 að rannsókn væri hafin á skattskilum hans vegna tekjuáranna 1996 til 2001. 

Hæstiréttur sagði í dómi sínum: „Þótt ríkisskattstjóra hafi borið að taka mið af lagareglum um 

lögheimili eftir því sem við gæti átt þegar hann kvað upp úrskurð sinn [...] var hann hvorki 

bundinn af því hvar lögheimili áfrýjanda hafði verið skráð í þjóðskrá á því tímabili, sem hér um 

ræðir, né af tilkynningu áfrýjanda [...] sem leiddi til þess að skráningunni var breytt aftur í 

tímann. Það sem skipti fyrst og fremst máli í því efni var hvar áfrýjandi hafði haft fasta búsetu á 

tímabilinu.“ 

 

Af dóminum má sjá að skráð lögheimili J gat ekki eitt og sér ráðið hvar hann hefði 

heimilisfesti samkvæmt tekjuskattslögum. Hæstiréttur tók til skoðunar ýmis fleiri atriði, þ. á 

m. búsetu en einnig hvar og hvernig J hefði talið til skatts, og hvar J sjálfur teldi sig eiga 

heimili samkvæmt tímaritsgrein. Hæstiréttur tekur einnig beinlínis fram í dómi sínum að það 

sem fyrst og fremst skipti máli við afmörkun á heimilisfesti sé föst búseta viðkomandi en eins 

og áður hefur komið fram þá er föst búseta skv. 1. gr. lögheimilislaga sjálf háð mati 

samkvæmt ýmsum sjónarmiðum. 

Ekki má gleyma að skv. 2. mgr. 1. gr. tsl. skal miða við reglur lögheimilislaga eftir því 

sem við á. Er þannig úrskurðarvald um heimilisfesti endanlega í höndum ríkisskattstjóra og 

ekki loku fyrir það skotið að önnur sjónarmið en þau sem fram koma í lögheimilislögum geti 

haft áhrif á niðurstöðu um skattalega heimilisfesti. Greinilegt er því að heimilisfesti er 

matskennt og teygjanlegt lagaskilyrði. Í samræmi við þetta verður að telja að við ákvörðun á 

skattalegri heimilisfesti hverju sinni verði ríkisskattstjóri að gera heildarmat á högum 

viðkomandi og meta við hvaða land viðkomandi hefur mest persónuleg eða fjárhagsleg tengsl, 

þ.e. hvar miðstöð persónuhagsmuna hans sé.
71

 Getur ríkisskattstjóri þannig tekið tillit til fleiri 

atriða en kveðið er á um í 1. gr. lögheimilislaga nr. 21/1990 við ákvörðun um skattalega 

heimilisfesti, þar af kannski fyrst og fremst fjárhagslegra tengsla aðila og því sé hugtakið 

heimilisfesti rýmra en hugtakið „föst búseta“ samkvæmt lögheimilislögum. 

Í reglugerð nr. 1188/2014 um endurgreiðslu á virðisaukaskatti til aðila búsettra erlendis, er 

skv. 1. gr. heimilt að endurgreiða virðisaukaskatt til aðila búsettra erlendis af vörum sem þeir 

hafa fest kaup á hér á landi að uppfylltum tilteknum skilyrðum. Í a-lið 2. gr. reglugerðarinnar 

kemur  fram að eitt þessara skilyrða er að kaupandi vöru sé með lögheimili utan Íslands 

samkvæmt skráningu í Þjóðskrá Íslands. Virðist reglugerðin því leggja búsetu að jöfnu við 

skráð lögheimili samkvæmt Þjóðskrá. Verður að telja þetta í samræmi við hugtakanotkun 

annarra laga, s.s. laga nr. 75/2016 um húsnæðisbætur en í 3. gr. laganna sem ber yfirskriftina 

orðskýringar kemur fram að búseta merki: „Þegar einstaklingur býr í hinu leigða 
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 Er þetta í samræmi við verklag ríkisskattstjóra en t.d. í YSKN nr. 39/2016 kemur fram að í kæruúrskurði 

ríkisskattstjóra hafði hann úrskurðað kærendur heimilisfasta í Svíþjóð allt árið 2014 og að þau hafi haft þar 
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íbúðarhúsnæði og á þar skráð lögheimili.“ Er þetta einnig í samræmi við almenna málvenju og 

þar sem ekki er tekið af skarið um það í virðisaukaskattslögum verður að telja, með hliðsjón 

af ofangreindu, að ekki sé hægt að jafna búsetu í skilningi 10. tölul. við heimilisfesti 

einstaklings. Af þessu leiðir að þegar „búseta“ einstaklings er metin samkvæmt 10. tölul. 1. 

mgr. 12. gr. vskl. getur verið varhugavert að miða við annað en skráð lögheimili samkvæmt 

Þjóðskrá Íslands. Þess ber að geta að þjóðerni skattaðila skiptir ekki máli samkvæmt 

lagaákvæðinu. Er þannig mögulegt að sala einstaklings í sjálfstæðum atvinnurekstri á 

þjónustu sé undanþegin virðisaukaskatti að öllu leyti ef kaupandinn hefur skráð lögheimili 

erlendis; að því gefnu að önnur skilyrði 10. tölul. séu fyrir hendi, þ.á m. að kaupandi hafi ekki 

starfsstöð hér á landi. 

 

4.3.3.2 Þjóðerni lögaðila 

Um heimilisfesti lögaðila má finna beinskeittari reglur í tekjuskattslögum en í 2. mgr. 2. gr. 

tsl. kemur fram að lögaðili telst eiga hér heimili: „ef hann er skráður hér á landi, telur heimili 

sitt hér á landi samkvæmt samþykktum sínum eða ef raunveruleg framkvæmdastjórn hans er 

hér á landi.“ Eins og texti ákvæðisins gefur til kynna er nægjanlegt að einu af þessum 

skilyrðum sé fullnægt. Er það því nægjanleg heimild til skattlagningar lögaðila að hann sé 

skráður hér á landi þrátt fyrir að raunveruleg framkvæmdastjórn sé erlendis. Enn fremur er 

nægjanlegt að lögaðili telji heimili sitt hér samkvæmt samþykktum sínum til að það sé 

skattlagt hér, þrátt fyrir að það sé skráð annars staðar og að framkvæmdastjórn fari fram 

erlendis. Í því tilviki verða tengsl félags við landið þó að teljast fremur óljós ef það er hvorki 

skráð hér né stjórnað héðan. Hugtakið raunveruleg framkvæmdastjórn er ekki skilgreint í 

lögum en yfirleitt myndi það vísa til þess staðar þar sem ákvarðanir eru teknar um daglegan 

rekstur félags.
72

 

Hvað búsetu lögaðila í skilningi 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. varðar þá starfrækir 

ríkisskattstjóri fyrirtækjaskrá samkvæmt lögum nr. 17/2003 og annast útgáfu á kennitölum til 

annarra en einstaklinga, sbr. 1. gr. laganna. Í fyrirtækjaskrá skal m.a. halda aðgreinanlegar 

skrár yfir hlutafélög og einkahlutafélög, sbr. 3. gr. sömu laga. Annast ríkisskattstjóri því 

skráningu íslenskra hlutafélaga og einkahlutafélaga en til þess að félag teljist af íslensku 

þjóðerni þarf það að eiga lögheimili og varnarþing hér á landi auk þess sem það þarf að vera 

skrásett á Íslandi. Er það skrásetning félaga hér á landi, í svokallaða hlutafélagaskrá 

ríkisskattstjóra sem ræður úrslitum um það hvort tiltekið félag þurfi að lúta íslenskum 
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reglum.
73

 Auk þess skal getið að samkvæmt 141. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög, skal 

tilkynna hlutafélagaskrá um stofnun útibús erlends hlutafélags. Í ljósi þessa leiða líkur að því 

að búseta lögaðila í skilningi 10. tölul. ráðist af því hvar félagið sé skráð, alla vega í því tilliti 

hvort það teljist íslenskt eða erlent. Er þetta augljóslega ósveigjanlegra og þrengra viðmið en 

þegar heimilisfesti lögaðila er ákveðin. 

Það gefur auga leið að það er óheppilegt að miða við búsetu lögaðila, sérstaklega þar sem 

sjónarmið um þjóðerni fyrirtækja og gildi skráningar eru mismunandi á milli landa. Einnig 

geta samstæður og reglur þar að lútandi aukið flækjustigið fljótt. Álitamál er því hvort hægt sé 

að skýra núgildandi 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. á þá leið að hún miði við annað en formlega 

skráningu samkvæmt fyrirtækjaskrá ríkisskattstjóra. Ekki er loku fyrir það skotið að önnur 

viðmið gætu reynst í meira samræmi við gildandi rétt á öðrum sviðum hér á landi og í Evrópu. 

 

4.3.4 Starfsstöð hér á landi í skilningi 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. 

Með því að afmarka undanþágu frá skattskyldu  skv. 10. tölul. við þá sem ekki hafa starfsstöð  

hér á landi er verið að koma í veg fyrir að viðskipti á milli innlends aðila og aðila sem er 

búsettur erlendis en hefur starfsstöð hér á landi séu undanþegin skattskyldu. Í því tilviki væru 

þjónustukaupin í raun á íslenskum markaði og því hætt við að undanþága til handa 

starfsstöðvarinnar myndi skekkja samkeppnisstöðu þess gagnvart raunverulegum 

samkeppnisaðilum á Íslandi. Hvorki í virðisaukaskattslögunum sjálfum né í meðfylgjandi 

frumvörpum kemur þó fram nánari skýring á því hvað sé átt við með hugtakinu starfsstöð. 

Þarf því að líta til þeirra sjónarmiða sem komið hafa fram við meðför skyldra hugtaka í öðrum 

lögum, þ.á m. tekjuskattslögum.  

Í 3. gr. tsl. er kveðið á um hvenær aðilar bera takmarkaða skattskyldu á Íslandi. Í 4. tölul. 

þeirrar greinar kemur fram að aðilar sem reka hér á landi fasta starfsstöð, taka þátt í rekstri 

fastrar starfsstöðvar eða njóta hluta af ágóða slíkrar starfsstöðvar skuli greiða tekjuskatt af 

þeim tekjum. Eins og kemur fram í ákvæðinu tekur það til allra aðila, bæði einstaklinga og 

lögaðila, og ekki er gert skilyrði um eignarhald heldur getur sá aðili sem er skattskyldur vegna 

rekstrar á fastri starfsstöð haft hana að láni eða á leigu. Fræðimaðurinn Ásmundur G. 

Vilhjálmsson hefur skilgreint hugtakið föst starfsstöð, sbr. 4. tölul. 3. gr. tsl., á þá leið að það 

merki: „stað (e. place of business) þar sem vinna (þjónusta), verk eða framkvæmd á sér stað.“ 

Má sjá að skilgreining Ásmundar er mjög víðtæk. Enn frekar telur hann að: „Starfsstöðin 
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getur því allt í senn verið ákveðið hús, bygging eða mannvirki, þar á meðal tiltekið rými í 

umræddum eignum, svo og ákveðið svæði í eða á landi, þar sem aðili annast framkvæmd á.“
74

 

Getur samkvæmt þessu mismunandi aðstaða komið til greina en krafa er gerð um að eitthvað 

áþreifanlegt sé til staðar, þ.e. einhver raunveruleg aðstaða og innréttingar og að skattaðili hafi 

raunverulegan ráðstöfunarrétt eða einhvers konar umráð yfir aðstöðunni. 

Í samræmi við þessa skilgreiningu er ljóst að föst starfsstöð fyrirtækis er ekki sjálfstæður 

lögaðili, eins og dótturfélag, heldur er það einungis staður þar sem starfsemi lögaðila fer fram. 

Getur fyrirtæki þannig starfað í öðru landi án þess að teljast heimilisfast þar, heldur ber það 

aðeins takmarkaða skattskyldu, sbr. 4. tölul. 3. gr. tsl. Ekki er óalgengt að erlendir lögaðilar 

setji upp útibú eða fasta starfsstöð hér á landi. Í þessum tilvikum er hagnaður sem tengist 

hinni föstu starfsstöð skattlagður hér á landi. Fastar starfsstöðvar eiga því að telja fram og eru 

í reynd gerðar upp eins og innlendir lögaðilar.
75

 Tvö skilyrði þarf að uppfylla til að um sé að 

ræða skattskyldu eftir 4. tölul. 3. gr.: Í fyrsta lagi að stundaður sér atvinnurekstur hér á landi 

og í öðru lagi að atvinnureksturinn sé stundaður frá fastri starfsstöð. Áður hefur verið rakið 

hvað felst í því að stunda „atvinnurekstur“ en litið er til þess hvort um starfsemi er að ræða 

sem rekin er reglubundið og í nokkru umfangi í þeim efnahagslega tilgangi að skila hagnaði.  

Er það viðhorf ríkisskattstjóra að við afmörkun á hugtakinu „föst starfsstöð“ megi taka 

mið af hugtakinu föst atvinnustöð (e. permanent establishment) samkvæmt 1. til 3. mgr. 5. gr. 

tvísköttunarsamningsfyrirmyndar OECD og greinargerðar með henni.
76

 Kemur þetta beinlínis 

fram í bindandi áliti ríkisskattstjóra nr. 11/2013 en í því áliti taldi ríkisskattstjóri að til þess að 

leysa úr um hvort álitsbeiðandi bæri takmarkaða skattskyldu samkvæmt 4. tölul. 3. gr. tsl. 

vegna fastrar starfsstöðvar þyrfti að líta til 5. gr. samningsfyrirmyndar OECD þar sem sett er 

fram ítarleg skilgreining á hugtakinu „föst atvinnustöð“.
77

 

Í bindandi áliti ríkisskattstjóra kemur fram að almennt séð séu fjögur skilyrði sem verða 

að vera uppfyllt svo að um fasta atvinnustöð sé að ræða. Í fyrsta lagi verður einhvers konar 

atvinnurekstur að vera fyrir hendi. Í öðru lagi verður þessum atvinnurekstri að vera sinnt frá 

tiltekinni starfsstöð, t.d. húsakynnum eða annars konar aðstöðu með viðeigandi útbúnaði. Í 

þriðja lagi að starfsstöðin sé föst, þ.e. hafi einhvers konar tengingu við landfræðilega 
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ákveðinn stað eða landfræðilega bundna aðstöðu. Í fjórða lagi þarf starfsemi fyrirtækisins að 

fara að nokkru eða öllu leyti fram í gegnum starfsstöðina. 

Skilyrðið um að starfsstöð verði að vera föst er mikilvægt hugtaksskilyrði og bæði OECD 

og aðildarríki tvísköttunarsamninga hafa lagt talsvert á sig við að skilgreina nánar hvað átt sé 

við með hugtakinu. Eins og hugtakið gefur til kynna á ensku þarf starfsstöðin að vera 

„varanleg“ (e. permanent) og  til að uppfylla þetta skilyrði um varanleika þarf tvennt að koma 

til. Annars vegar þarf starfsstöðin að vera „föst“ (e. fixed) þannig að ekki sé hægt að færa 

hana án talsverðrar fyrirhafnar. Þetta þýðir ekki að búnaður og verkfæri stöðvar þurfi að vera 

bókstaflega tjóðruð við jörðina heldur er nægjanlegt að útbúnaðurinn sé að jafnaði hafður á 

tilteknum stað.
78

 Farandsölumaður sem er búsettur erlendis og kemur hingað til lands til að 

selja vörur frá húsi til húss getur ekki talist eiga fasta starfsstöð í þessum skilningi. Í 

áðurnefndu bindandi áliti ríkisskattstjóra nr. 11/2013 leyfir ríkisskattstjóri sér að álykta, með 

hliðsjón af úrskurðarframkvæmd á Íslandi og túlkun á 5. gr. tvísköttunarsamningsfyrirmynd 

OECD, að fari starfsemi ekki fram á ákveðnum stað, s.s. skrifstofu hér á landi og að ekki séu 

fyrir hendi starfsmenn á Íslandi sem sjái um að halda starfseminni gangandi þá leiði það til 

þess að ekki sé um fasta starfsstöð í skilningi 4. tölul. 3. gr. tsl. að ræða. Hins vegar er skilyrði 

fyrir varanleika starfsstöðvar að hún sé ekki eingöngu mjög tímabundins eðlis. Gjarnan er 

miðað við sex mánuði en gera verður þann fyrirvara að sum starfsemi er einfaldlega þess eðlis 

að hún sé bara starfrækt í stuttan tíma. Getur starfsstöðin þá samt sem áður talist föst. Að 

sama skapi skiptir ekki máli þótt starfsemi vari í mjög langan tíma ef hún er ekki afmörkuð 

við ákveðið svæði.
79

 

Vísað er til hugtaksins „starfsstöð“ í fjölda laga þar sem hugtakið hefur sömu almennu 

merkingu og „útibú“. Í 12. tölul. 1. mgr. 1. gr. a laga nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki, er 

útibú skilgreint sem: „Starfsstöð sem lögum samkvæmt er háð fjármálafyrirtæki, sem hún er 

hluti af, og annast með beinum hætti öll eða hluta þeirra viðskipta sem fjármálafyrirtæki 

stundar.“ Virðist því sem hugtakið megi nota á sama hátt og útibú til að merkja stað þar sem 

starfsemi lögaðila fer fram, án þess að um sé að ræða sjálfstæðan lögaðila, sbr. t.d. XVI. kafla 

hlutafélagalaga, nr. 2/1995 um útibú erlendra hlutafélaga. Þess ber þó að geta að 

hugtakanotkun er engan veginn samræmd á milli lagabálka en í lögum um verslunaratvinnu 

nr. 28/1998, er t.d. í 3. gr. sérstaklega gerður greinarmunur á fastri starfsstöð („húsnæði eða 

annað rými þar sem rekin er, staðbundið og reglulega, verslun í atvinnuskyni“) og 

hreyfanlegri starfsstöð („rými sem er færanlegt og þar sem rekin er reglulega verslun í 
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atvinnuskyni, svo sem bifreiðar og dráttarvagnar“). Í ljósi þess að hugtakið starfsstöð er 

hvergi skilgreint í virðisaukaskattslögum er álitamál hvort hægt sé að veita því sömu 

merkingu og hugtakið föst starfsstöð í skilningi tekjuskattslaga og tvísköttunarsamninga.  

Þegar regla 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. kom inn í lög árið 1997 og einnig þegar 

undanfarandi reglugerð nr. 194/1990 um virðisaukaskatt af þjónustu fyrir erlenda aðila og af 

aðkeyptri þjónustu erlendis frá var sett, hafði hugtakið föst starfsstöð verið í tekjuskattslögum 

um talsvert skeið eða allt frá því hugtakið kom inn í skattalög með lögum nr. 40/1978, sbr. lög 

nr. 90/2003. Hafði Ísland einnig gert talsvert magn tvísköttunarsamninga. Var hugtakið 

þannig vel þekkt við samningu virðisaukaskattslaga á níunda áratugnum en varast ber þó að 

draga af því of víðtækar ályktanir. Einnig hefur hugtakið verið notað í tengslum við 

virðisaukaskattslöggjöf eftir að 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. kom inn í lög en t.d. með lögum 

nr. 121/2011 var 1. mgr. 35. gr. vskl., sem hefur sterk tengsl við ákvæði 10. tölul. 1. mgr. 12. 

gr. en 1. mgr. 35. gr. mælir fyrir um þá skattskyldu þjónustu sem talin er upp í 10. tölul. 1. 

mgr. 12. gr. þegar hún er keypt erlendis frá til nota hér á landi, breytt á þann veg að í 

núgildandi lögum hljómar það svo: „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.“
80

 Tilvitnað orðalag virðist gefa til kynna 

að ekki sé gerður greinarmunur á starfsstöð og fastri starfsstöð í skilningi 

virðisaukaskattslaga. 

 

4.3.5 Regluverk í Evrópu  

Við skýringu á ofangreindu orðalagi 10. tölul. 12. gr. vskl., að undanþága ákvæðisins 

afmarkist af búsetu og starfsstöð skattskyldra aðila, gæti verið gott að hafa hliðsjón af dönsku 

reglunni sem var líkleg fyrirmynd við samningu laganna. Við innleiðingu á 6. 

virðisaukaskattstilskipun ráðs Evrópubandalagsins, nr. 77/388/EB, var sett heimild í 

þágildandi dönsk virðisaukaskattslög fyrir ráðherra á sviði skattamála til að ákveða nánari 

skilyrði fyrir þjónustu undanþeginni skattskyldri veltu. Á grundvelli þeirrar heimildar setti 

ráðherra, árið 1978, reglugerð um virðisaukaskatt af tilteknum þjónustum sem eru seldar 

erlendis eða keyptar erlendis frá.
81

 Í þeirri reglugerð kemur fram að sala skráðra fyrirtækja á 

tilgreindum þjónustum til kaupenda sem hafa starfsstöð eða eru búsettir fyrir utan 
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Evrópubandalagsríki eða til skattskyldra kaupenda í öðru aðildarríki Evrópubandalagsins, má 

halda utan við skattskylda veltu þeirra, sbr. 1. gr. reglugerðarinnar.
82

 Allar líklegar skýringar á 

því af hverju undanþáguregla 10. tölul. 12. gr. vskl. er miðuð við starfsstöð fremur en fasta 

starfsstöð, og búsetu, fremur en heimilisfesti (eins og þágildandi 2. mgr. 12. gr. hafði kveðið á 

um), verða að taka orðalag dönsku reglunnar með í reikninginn.  

Eins og áður hefur verið rakið eru umræddar reglur um sölu á þjónustu til erlendra aðila 

upprunalega komnar frá Evrópurétti. Þegar danska reglugerðin er borin saman við e-lið 9. gr. 

6. virðisaukaskattstilskipunar ráðs Evrópubandalagsins nr. 77/388/EB, má sjá að reglurnar eru 

efnislega mjög líkar. Þar sem danska reglugerðin víkur hvað mest frá tilskipuninni er í 

tilgreiningu á gildissviði reglunnar. Í e-lið 9. gr. tilskipunarinnar er þannig kveðið á um að 

afhendingarstaður þjónustu skuli vera þar sem kaupandinn hefur aðsetur eða hefur fasta 

starfsstöð eða ef slíka staði er ekki að finna, staðinn þar sem kaupandi hefur lögheimili eða 

vanalegan dvalarstað. Er þannig ljóst að orðalag tilskipunarinnar frá 1977 er talsvert 

nákvæmara en 10. tölul. 12. gr. núgildandi virðisaukaskattslaga.  Ólíklegt er að skýra megi 

orðalag 10. tölul. 12. gr. hvað varðar búsetu og starfsstöð aðila, með tilliti til orðalags 

tilskipunar þeirri sem var fyrirmynd dönsku reglunnar sem var líkleg fyrirmynd fyrirrennara 

íslenska lagaákvæðisins.  

Í athugasemdum við frumvarp það sem varð að lögum nr. 115/1997 sem færðu efnisreglu 

reglugerðar nr. 194/1990 inn í 10. tölul. 12. gr. virðisaukaskattslaga, er tekið fram að með 

lögunum sé verið að færa fyrirkomulag skattmeðferðar á þjónustu við erlenda aðila sem ekki 

hafa starfsstöð á Íslandi til samræmis við reglur sem gilda annars staðar í Evrópu.
83

 Af 

ofangreindri umfjöllun má þó sjá að íslenska reglan hefur allt frá upphafi verið orðuð með 

talsvert ónákvæmari hætti en reglur ESB, hvað varðar gildissvið. Þess má einnig geta að við 

gildistöku laga nr. 115/1997 hafði sambærileg regla í dönskum rétti verið færð inn í dönsk lög 

og orðalag hennar uppfært til samræmis við Evrópureglur.
84

 

 

4.4 Þjónusta sem 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. tekur til 

4.4.1 Almennt um þjónustu 10. töluliðar 

Fyrst þegar 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. kom í lög, með lögum nr. 55/1997, hljómaði 

ákvæðið einfaldlega á þá leið að sala á þjónustu til aðila sem hefði hvorki búsetu né starfsstöð 

hér á landi teldist ekki til skattskyldrar veltu. Seinna sama ár, með lögum nr. 115/1997, var 
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bætt við stafliðum a til i sem tilgreindu þá þjónustu sem félli innan marka ákvæðisins. Hafði 

nýja fyrirkomulagið, skv. lögum nr. 55/1997, mætt töluverðri gagnrýni hagsmunaaðila, þ.e. 

þeirra sem að jafnaði seldu þjónustu til erlendra aðila, og talið að beiting reglunnar væri 

óskýrari en áður. Með lögum nr. 115/1997 var leitast við að gera regluna nákvæmari og skýra 

réttarstöðu þeirra sem mögulega féllu innan marka undanþágunnar. Kemur fram í 

athugasemdum við frumvarp það sem varð að lögunum: „Með þessu frumvarpi er lagt til að 

fyrirkomulag skattmeðferðar á þjónustu við erlenda aðila sem ekki hafa starfsstöð hér á landi 

verði fært til fyrra horfs í meginatriðum og um leið til samræmis við þær reglur sem gilda 

annars staðar í Evrópu.“ Hið fyrra horf sem athugasemdirnar vísa til eru reglur reglugerðar nr. 

194/1990 um virðisaukaskatt af þjónustu fyrir erlenda aðila og af aðkeyptri þjónustu erlendis 

frá sem var sett með heimild í 2. mgr. 12. gr. vskl. en sú heimild var afnumin með lögum nr. 

55/1997. Voru meginreglur reglugerðar nr. 194/1990 um virðisaukaskatt af þjónustu fyrir 

erlenda aðila og af aðkeyptri þjónustu erlendis frá, þannig lögfestar.
85

  

Ætla verður að það regluverk frá öðrum stöðum í Evrópu sem tilvitnaðar athugasemdir 

vísa til, sé aðallega þær reglugerðir og tilskipanir sem stafa frá Evrópusambandinu. Eins og 

áður hefur verið rakið þá er samræming á sviði virðisaukaskatts í Evrópu mjög langt gengin. 

Þegar komið er fram á miðjan tíunda áratuginn, þ.e. þegar efnisregla 10. tölul. er lögfest með 

lögum nr. 115/1997, eru lagareglur Evrópusambandsríkja sem lúta að virðisaukaskatti allt að 

því að fullu samræmdar. Frá og með 1. janúar 1993 tóku reglur sambandsins um hinn innri 

markað gildi sem kallaði eftir því að sambandsríki gerðu nauðsynlegar breytingar á 

virðisaukaskattslöggjöf. Í Danmörku fór af stað starf árið 1994 þar sem 

virðisaukaskattslöggjöfin var endurskoðuð í heild sinni og samræmdar undirliggjandi 

evrópulöggjöf.
86

 Sem þáttur í þeirri endurskoðun var undanþáguákvæðið sem svarar til 10. 

tölul. 12. gr. vskl. lögfest í dönskum lögum.  

Líta þarf til þess að upprunaleg upptalning á þjónustu samkvæmt reglugerð nr. 194/1990 

kemur frá danskri reglugerð sem sjálf er að fyrirmynd tilskipunar nr. 77/388/EB, sbr. tilskipun 

nr. 84/386/EB. Einnig skal höfð hliðsjón af því að þegar sú upptalning var formlega færð inn í 

lög, með lögum nr. 115/1997, þá var vísað sérstaklega til þess regluverks sem gilti í Evrópu. 

Af þessu leiðir að þegar stafliðir 10. tölul., um tegundir þjónustu sem eru undanþegnar 

skattskyldu, eru skýrðir þá þarf að taka tillit til hvernig undirliggjandi evróputilskipun og 

samsvarandi ákvæði í dönskum lögum voru skýrð við gildistöku reglugerðar nr. 194/1990 og 

ákvæðisins árið 1997. Þegar lög nr. 115/1997 innleiddu 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. mátti 
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finna samsvarandi reglu í 18. gr. dönsku virðisaukaskattslaganna. Kvað hún á um, í samræmi 

við 6. virðisaukaskattstilskipun ráðs Evrópubandalagsins nr. 77/388/EB, að afhendingarstaður 

upptalinnar þjónustu væri ekki í Danmörku að tilteknum skilyrðum uppfylltum.  

Réttaráhrif 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. eru bundin við þær tegundir þjónustu sem 

sérstaklega eru tilgreindar í ákvæðinu.
87

 Þó má sjá að þótt réttaráhrif ákvæðisins séu bundin 

við tilteknar tegundir þjónustu þá eru þær síður en svo fortakslaust afmarkaðar en upptalning 

10. tölul. 1. mgr. 12. gr. hljóðar svo: 

 

a. framsal á höfundarétti, rétti til einkaleyfis, vörumerkis og hönnunar, svo og framsal annarra 

sambærilegra réttinda 

b. auglýsingaþjónusta 

c. ráðgjafarþjónusta, verkfræðiþjónusta, lögfræðiþjónusta, þjónusta endurskoðenda og önnur 

sambærileg sérfræðiþjónusta, sem og gagnavinnsla og upplýsingamiðlun, þó ekki vinna við eða 

þjónusta sem varðar lausafjármuni eða fasteignir hér á landi 

d. rafrænt afhent þjónusta; þjónusta þessi telst ávallt nýtt þar sem kaupandi þjónustunnar hefur 

búsetu eða starfsstöð 

e. kvaðir og skyldur varðandi atvinnu- eða framleiðslustarfsemi eða hagnýtingu réttinda sem 

kveðið er á um í þessum tölulið 

f. atvinnumiðlun 

g. leiga lausafjármuna, þó ekki neins konar flutningatækja 

h. þjónusta milligöngumanna sem fram koma í nafni annars og fyrir reikning annars að því er 

varðar sölu eða afhendingu þjónustu sem um ræðir í þessum tölulið 

i. fjarskiptaþjónusta. 

 

Þegar forsaga undanþáguákvæðis 10. tölul. 12. gr. vskl. er skoðuð má sjá að undanþágan, 

ásamt upptalningu á þjónustu, hefur í raun „runnið“ inn í íslensk lög úr Evróputilskipun, í 

gegnum danskan rétt, þ.á m. reglugerð og lög, og íslenska reglugerð. Er því rökstuðningur 

löggjafans fyrir því hvers vegna það þarf að telja nákvæmlega þessar tegundir þjónustu upp 

sérstaklega af skornum skammti. Í e-lið 9. gr. 6. virðisaukaskattstilskipunar ráðs 

Evrópubandalagsins nr. 77/388/EB er að finna átta liði sem tilgreina mismunandi þjónustur: 

Framsal hugverkaréttinda, auglýsingaþjónusta, sérfræðiþjónusta auk gagnavinnslu og 

upplýsingamiðlunar, kvaðir og skyldur varðandi atvinnuréttindi eða hagnýtingu réttinda sem 

um ræðir í greininni, banka-, fjármála-, og tryggingaviðskipti, atvinnumiðlun, og þjónusta 

milligöngumanna. Eru þessar þjónustur að öllu leyti nema einu, þ.e. banka-, fjármála-. og 

tryggingaviðskipti, þær sömu og finna má í upptalningu reglugerðar nr. 194/1990 um 
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virðisaukaskatt af þjónustu fyrir erlenda aðila og af aðkeyptri þjónustu erlendis frá, sbr. 

töluliði 1 til 8 í 2. gr. reglugerðarinnar. 

Eiga þessar þjónustur sameiginlegt að vera samkvæmt eðli sínu „óefnislegar“. Þegar um 

ræðir „efnislegar þjónustur“, þ.á m. þjónustur sem tengjast fasteignum og byggingum, 

flutningi, og líkamlegri frammistöðu, má segja að um sé að ræða þjónustur þar sem það er 

tiltölulega skýrt hvar nýting þjónustunnar á sér stað. Eru það þá helst tvö sjónarmið sem ráða 

því að nýtingarstaður efnislegrar þjónustu er fyrirsjáanlegur. Annars vegar varða slíkar 

þjónustur sjaldan nokkurs konar greiðslur yfir landamæri, sökum þess að seljandi og kaupandi 

eru á sama stað: Þar sem þjónustan er nýtt (s.s. þjónusta inni á veitingastað). Hins vegar, 

jafnvel þótt slíkar þjónustur varði framkvæmd í einni lögsögu og nýtingu í annarri, t.d. ef 

kvikmyndastjarna fer í klippingu í London sem hluti af undirbúningi fyrir framkomu á 

kvikmyndahátíðinni í Cannes, þar sem „nýting“ á hárgreiðsluþjónustunni fer fram, þá er val á 

raunhæfum staðgengli fyrir nýtingarstað ekki vandasamt, hvað sem fræðilegum flækjum sem 

staðarval gæti ollið, líður. Er þannig ekki loku fyrir það skotið að efnislegar þjónustur geti 

valdið umtalsverðum vandamálum sem snúa að skatti yfir landamæri. Hvað sem því líður þá 

er það sameiginlegt sérkenni sameiginlegt með þeim óefnislegu þjónustum sem tilgreindar eru 

í e-lið 9. gr. tilskipunar nr. 77/388/EB, sbr. nú 59. gr. tilskipunar nr. 2006/112/EB og 10. tölul. 

1. mgr. 12. gr. vskl. að afmörkun á réttum „áfangastað“ þjónustunnar er ýmsum vandkvæðum 

bundin.
88

 Í athugasemdum með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 115/1997 og lögtók 

upptalningu 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl., kemur fram að það er sameiginlegt einkenni þeirra 

þjónustugreina sem finna má í 10. tölul. að um er að ræða þjónustu sem er „flytjanleg á milli 

landa“. Það er, auðvelt er að veita þjónustuna án þess að setja á stofn starfsstöð í öðru landi.
89

 

Verður að hafa þetta í huga við afmörkun á því hvaða þjónustur falli undir 10. tölul. 12. gr. 

vskl. Eins og áður hefur komið fram tekur undanþága 10. tölul. 12. gr. vskl. til allra aðila sem 

hvorki hafa búsetu né starfsstöð hér á landi, hvort sem þeir eru skráningarskyldir eður ei.  

 

4.4.2 Framsal hugverkaréttinda 

Í a-lið 10. tölul. má finna upptalningu á ýmsum réttindum, þ.á m. höfundarétti, rétti til 

einkaleyfa, vörumerkis, og hönnunar. Í ákvæðinu er einnig mælt fyrir um að undir það falli 

önnur sambærileg réttindi. Eru þannig þær þjónustur sem eru undanþegnar samkvæmt a-lið 

fleiri en eru taldar beint upp í lagatextanum. Hugtakið hugverkaréttindi er samheiti ákveðinna 

eignarréttinda sem eiga það sameiginlegt að vernda ýmis andleg sköpunarverk, svo sem 
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bókmenntaverk eða listaverk, uppfinningar, hönnun, eða vörumerki. Greinin gerir ekki 

greinarmun á höfundarétti og hugverkarétti á sviði iðnaðar eins og tíðkast oft í fræðiskrifum. 

Hugverkaréttur á sviði iðnaðar samanstendur aðallega af einkaleyfarétti, vörumerkjarétti, 

hönnunarrétti, og yrkisrétti en höfundaréttur verndar bókmenntaverk og listaverk, sbr. nánari 

skilgreiningu í I. kafla höfundalaga, nr. 73/1972. Megineinkenni hugverkaréttinda er að hinn 

lögbundni einkaréttur eigenda eða rétthafa veitir víðtæka vernd gegn eftirprentun og eftirgerð 

án samþykkis og gegn óréttmætum notum réttindanna.
90

 Tekur a-liður 10. tölul. þannig til 

sölu á einstökum réttindum til sköpunar, þ.e. einstök réttindi uppfinningamannsins eða 

listamannsins yfir persónulegum framlögum hans og afrekum. Til dæmis réttindi undir 

höfundaréttar- og einkaleyfalögum. 

Samkomulag um framsal einkaréttinda á sviði hugverkaréttar, að hluta til eða öllu leyti, er 

nokkuð algengt og oft á tíðum varðar það verulegan fjárhagslegan ávinning fyrir 

framseljanda.
91

 Einnig er efni slíkra samninga af margvíslegum toga og upp geta komið 

deilumál um skattskyldu þeirra réttinda sem eru framseld. Eins og áður hefur komið fram er 

skattskylda samkvæmt virðisaukaskattslögum skilgreind mjög víðtækt í 2. gr. laganna en í 2. 

mgr. greinarinnar kemur fram að skattskyldan nái til allrar vinnu og þjónustu. Upp hafa komið 

álitamál hvort sala á óefnislegum réttindum sé almennt skattskyld. Í ákvarðandi bréfi 

ríkisskattstjóra 16. september 1998 (879/1998) (sala einkaleyfa) (hér eftir verður 

skammstöfunin ÁB notuð um ákvarðandi bréf ríkisskattstjóra) var óskað eftir áliti 

ríkisskattstjóra á því hvort greiðslur arðs af einkaleyfum vegna sölu þeirra teldust 

launagreiðslur eða tekjur vegna sjálfstæðrar starfsemi. Þótti ljóst í málinu að sala álitsleitanda 

á einkaleyfum var hluti af sjálfstæðri starfsemi hans á sviði hagnýtra rannsókna. Í því 

sambandi var tekið fram að skattskylda samkvæmt virðisaukaskattslögum næði til hvers konar 

vöru og verðmæta, svo og vinnu og þjónustu, hverju nafni sem nefnist, nema hún sé 

undanþegin skv. 3. mgr. 2. gr. laganna. Niðurstaða ríkisskattstjóra var að framsal óefnislegra 

réttinda væri meðal þeirra viðskipta sem skattskyld væru samkvæmt þessum meginreglum. 

Það er í ljósi þessarar niðurstöðu ríkisskattstjóra sem ber að skilja orðalag a-liðar 10. tölul., að 

ákvæðið taki einnig til „sambærilegra réttinda“ en vegna eðlis reglunnar sem undantekningu 

frá meginreglum virðisaukaskattslaga um skattskyldu ber að skýra hana þröngt. Vaknar þá sú 

spurning hvort að ákvæðið taki í raun til allra hugverkaréttinda eins og þau leggja sig, eins og 

t.d. svæðislýsingar skv. lögum nr. 78/1993 um vernd svæðislýsinga smárása í hálfleiðurum, 

eða hvort skýra beri ákvæðið að einhverju leyti þrengra. 
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Við gildistöku 10. tölul. 12. gr. virðisaukaskattslaganna með lögum nr. 115/1997 um 

breytingu á lögum nr. 50/1988 um virðisaukaskatt, hljómaði 1. tölul. 18. gr. dönsku 

virðisaukaskattslaganna á þá leið að ákvæðið tæki til framsals, að hluta eða öllu leyti, á 

höfundarétti, einkaleyfum, nytjaleyfum, rétti til vörumerkis, sameiginlegum vörumerkjum, og 

mynstrum, og öðrum sambærilegum réttindum. Er þetta sama orðalag og a-liður 1. gr. dönsku 

reglugerðarinnar sem var fyrirrennari laganna og líkleg fyrirmynd íslensku reglunnar.
92

 Er 

talið að undir það orðalag falli framsal, að hluta til eða öllu leyti, á öllum hugverkaréttindum, 

s.s. vörumerki eða einkaleyfi. Einnig er talið að í viðbót við eiginlega sölu á slíkum 

hugverkaréttindum taki ákvæðið einnig til framsals á réttinum til greiðslu fyrir nýtingu á 

réttindunum, t.d. viðvarandi nytjaleyfis- eða höfundaréttargreiðslur fyrir nýtingu á einkaleyfi 

eða vörumerki.
93

  

Einnig má sjá að upptalning þágildandi dönsku laganna er að einhverju leyti öðruvísi en 

íslenska ákvæðisins. Dönsku lögin telja sérstaklega upp nytjaleyfi (d. licensrettigheder) og 

félagamerki (d. fællesmærker), ásamt því að nefna mynstur þar sem íslensku lögin taka til 

hönnunar. Nytjaleyfi er þegar eigandi að skráðu vörumerki veitir öðrum leyfi til að nota 

merkið í atvinnuskyni, sbr. 38. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki. Nytjaleyfi getur verið 

almennt eða sérstakt og getur tekið til allrar vörunnar eða þjónustunnar sem vörumerkið er 

skráð fyrir eða einungis hluta þess, sbr. 2. mgr. 38. gr. vörumerkjalaga. Til þóknana fyrir 

notkun nytjaleyfis (e. royalties) teljast því réttindi til nota að hluta, þ.e. það hefur ekki átt sér 

stað heildaryfirfærsla réttinda í formi t.d. einkaleyfis eða vörumerkis. Félagamerki, skv. 

lögum nr. 155/2002 um félagamerki sbr. áður lög nr. 89/1935 um almenn gæðamerki, er þegar 

félög eða samtök öðlast einkarétt fyrir félagsmenn sína til að nota í atvinnustarfsemi 

sameiginlegt auðkenni fyrir vörur eða þjónustu, sbr. 1. gr. laganna. Má sjá að þessi 

hugverkaréttindi liggja nálægt kjarna þeirra réttinda sem a-liður 10. tölul. 12. gr. vskl. telur 

upp. Verður þannig að telja líklegt með tilliti til orðalags og upptalningar danska ákvæðisins 

að gildissvið þess sé engu víðtækara en íslenska ákvæðisins í a-lið 10. tölul. Rennir það 

stoðum undir að „sambærileg réttindi“ í skilningi a-liðar séu öll hugverkaréttindi. Jafnframt 

má líta til þess að í athugasemdum við frumvarp það sem varð að lögum nr. 115/1997 kemur 

fram að undir ákvæði a-liðar falli hvers kyns framsal á hugverkaréttindum. Jafnframt sé það 

án tillits til hvort réttindin séu framseld í heild eða aðeins að hluta. Einnig kemur fram að 
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innan marka ákvæðisins falli leiga á þessum réttindum gegn endurgjaldi þó ekki sé beinlínis 

um sölu að ræða.
94

 

Þess má geta að núgildandi dönsk virðisaukaskattslög eru samhljóða 1. tölul. 18. gr. eldri 

laga hvað varðar orðalag og upptalningu á réttindum, og einnig í samræmi við gildandi rétt í 

ESB, þ.e. a-lið 59. gr. tilskipunar nr. 2006/112/EB. Í leiðbeiningum danskra skattyfirvalda 

kemur fram að ákvæðið í núgildandi lögum taki meðal annars til réttinda á bókmenntaverkum 

og listaverkum, tölvuforritum, tónlist, verka á leiksviðum og í kvikmyndum ásamt myndlist. 

Einnig falli innan gildissviðs ákvæðisins réttindi til uppfinninga sem eru hagnýtanlegar í 

iðnaði, svo og vörumerki og félagamerki, t.d. kennimerki eða önnur sérstök auðkenni. Að 

auki taki ákvæðið til fyrirmynda fyrir birtingu vörunnar eða sem skreytingu, þ.e. fyrir útlit 

hennar. Í leiðbeiningunum er áréttað að ákvæðið er ekki tæmandi, þ.e. fleiri réttindi eiga þar 

undir en talin eru upp. Tekur það einnig til annarra sambærilegra réttinda, t.d. réttinda yfir 

ljósmyndum.
95

 Verður að telja líklegt í ljósi þess sem rakið er að ofan að sambærileg 

sjónarmið eigi við um skýringu á a-lið 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl.
96

 

Í framhaldi af þessu er ekki úr vegi að minnast á að í dönsku leiðbeiningunum, varðandi 

réttindi sem eiga undir þessa undantekningu, er einnig tekið fram að undir orðalag ákvæðisins 

falli framsal á réttindum til sjónvarpsútsendinga á fótboltaleikjum.
97

 Í núgildandi 

virðisaukaskattslögum eða lögskýringargögnum er ekki að finna ákvæði sem varðar 

sérstaklega hvernig fara skuli með skattskyldu á framsali á útsendingarrétti á fótboltaleikjum. 

Vert er að athuga að um sjónvarps- eða útvarpsútsendingar almennt er hvergi kveðið í 12. gr. 

vskl.,  hvorki í 10. tölul. né annars staðar. Í samræmi við opinbera stjórnsýsluframkvæmd 

verður sannarlega að telja að sú þjónusta sem felst í sölu á réttinum til sérstakra 

sjónvarpsútsendinga sé skattskyld þjónusta í skilningi 2. mgr. 2. gr. vskl., enda ekki 

sérstaklega talin upp í 3. mgr. 2. gr. vskl. þar sem tæmandi eru taldar þær þjónustur sem 
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undanþegnar eru skattskyldusviði laganna.
98

 Eins og áður segir eru þjónustur tengdar 

sjónvarpsútsendingum (eða öðrum útsendingum sama eðlis, s.s. útvarpsútsendingar) ekki 

sérstaklega taldar upp í 10. tölul. 12. gr. vskl. Vaknar þá sú spurning hvort hægt sé að fella 

sölu á slíkri þjónustu að einhverju leyti undir orðalag í a-lið 10. tölul. 12. gr. vskl., þ.e. þessara 

„sambærilegu réttinda“ eins og lagt er til í leiðbeiningum dönsku skattyfirvaldanna. Væri það 

ekki raunin myndu viðskipti með slíkar þjónustur fylgja almennum reglum 12. gr. vskl. um að 

þjónusta þurfi að vera veitt utan Íslands til að teljast ekki til skattskyldrar veltu seljanda.
99

  

 

4.4.3 Auglýsingaþjónusta 

B-liður 10. tölul. varðar auglýsingaþjónustu. Hugtakið auglýsing er ekki skilgreint í 

virðisaukaskattslögunum en sem dæmi um skilgreiningu úr öðrum lögum má líta til 2. tölul. 1. 

mgr. 2. gr. laga nr. 38/2011 um fjölmiðla. Þar kemur fram að auglýsing er: „viðskiptaboð sem 

í felst hvers konar tilkynning sem er miðlað gegn endurgjaldi eða í þágu fjölmiðlaveitu og 

felur í sér kynningu á ímynd, vöru eða þjónustu.“ Í lögum nr. 57/2005 um eftirlit með 

viðskiptaháttum og markaðssetningu, er að finna ýmis ákvæði sem varða auglýsingar. Eru 

auglýsingar einkenndar af því að þær skulu þannig úr garði gerðar að ekki leiki vafi á að um 

auglýsingu sé að ræða og þannig skýrt aðgreindar frá öðru efni fjölmiðla, sbr. 6. gr. 

áðurgreindra laga. Auglýsingaþjónusta í skilningi b-liðar 10. tölul., þ.e. sú skattskylda 

þjónusta sem hin eiginlega auglýsing felur í sér, er ekki heldur skilgreind í lögum en telja 

verður líklegt að um sé að ræða einhvers konar starfsemi sem tengist markaðssetningu á vöru 

eða þjónustu. Verður að teljast líklegt að undir b-lið falli ekki þjónusta sem tengist annars 

konar dagskrárgerð eða útsendingu. 
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 Sjá t.d. ÁB 24. apríl 2006 (1065/2006) (Video-on-demand) þar sem óskað var eftir svari ríkisskattstjóra við því 

hvort innhemta bæri 14% eða 24,5% virðisaukaskatt við sölu á gagnvirkri sjónvarpsþjónustu. Við þetta tækifæri 

tók ríkisskattstjóri fram að: „Skattskyldusvið virðisaukaskatts er skilgreint í 2. gr. laga nr. 50/1988 um 

virðisaukaskatt. Samkvæmt skilgreiningunni er skattskyldusviðið mjög víðtækt. Tekur það til allra vara og 

verðmæta, nýrra og notaðra og til allrar vinnu og þjónustu, hverju nafni sem nefnist, sem ekki er sérstaklega 

tiltekin undanþegin í 3. mgr. greinarinnar. Þar er að finna tæmandi talningu þeirrar þjónustu sem undanþegin er 

virðisaukaskatti. Hvers konar þjónusta sem ekki er þar beinlínis tiltekin undanþegin telst virðisaukaskattskyld. 

Sú þjónusta sem felst í sjónvarpsútsendingum fellur undir skattskyldusvið virðisaukaskatts, enda ekki tiltekin 

undanþegin í 3. mgr. 2. gr. laga nr. 50/1988.“ (leturbreyting höfundar). Sjá einnig YSKN nr. 352/2003 

(kapalkerfi) þar sem yfirskattanefnd taldi tvímælalaust að rekstur kapalkerfis og dreifing á erlendu sjónvarpsefni 

teldist skattskyld þjónusta í skilningi virðisaukaskattslaga. 
99

 Í þessu samhengi er áhugavert að líta til ÁB 25. nóvember 1998 (890/1998) (sala á sýningarrétti) en í því bréfi 

þótti ríkisskattstjóra rétt að taka sérstaklega fram að sala á sýningarrétti teldist ávallt til skattskyldrar veltu 

kvikmyndaframleiðenda án tillits til þess með hvaða hætti söluverð væri ákvarðað. Þetta bréf er komið til ára 

sinna og því óljóst hvort þetta gildi án tillits til þess hvort sýningarréttur á íslenskri kvikmynd sé seldur til 

erlendra aðila. Af umfjöllun ríkisskattstjóra má þó merkja að svo virðist sem kvikmyndaframleiðendur hafi ekki 

alltaf talið sölu sýningarréttar til skattskyldrar veltu á grundvelli 4. tölul. 3. mgr. 2. gr. vskl., sem þá undanþáði 

virðisaukaskatti aðgang að íslenskum kvikmyndum. Spurning er hvort framleiðendur hefðu getað stutt 

undanþáguna við a-lið 10. tölul. 12. gr. vskl., enda væri rétturinn seldur til erlendra aðila. 



48 

 

Þegar b-liður 10. tölul. var leiddur í virðisaukaskattslög með lögum nr. 115/1997 hafði 

hugtakið auglýsingaþjónusta í Evrópurétti (og þ.a.l. í dönskum rétti) að mestu leyti verið 

afmarkað í dómaframkvæmd Evrópudómstólsins. Í dómi Evrópudómstólsins EBD, mál C-

68/92, ECR 1993, bls. I-5881 (framkvæmdastjórnin gegn Frakklandi): 

 

Í málinu var deilt um frönsk lög á sviði virðisaukskatts sem afmörkuðu hugtakið 

auglýsingaþjónusta eins og það var leitt í lög úr þágildandi e-lið 2. mgr. 9. gr. tilskipunar ráðs 

Evrópubandalagsins nr. 77/388/EB. Í dómi sínum rakti dómstóllinn að hugtakið auglýsing (e. 

advertising) fæli beinlínis í sér miðlun á skilaboðum sem er ætlað að upplýsa neytendur um 

tilvist og eiginleika vöru eða þjónustu, með það að sjónarmiði að auka sölu. Þó þessi skilaboð 

séu vanalega útbreidd í töluðum eða rituðum orðum og/eða myndum, í fjölmiðlum, útvarpi, 

og/eða sjónvarpi, þá væri einnig hægt að nota aðrar leiðir að hluta eða öllu leyti. Í þessu máli var 

það álit dómstólsins að viðkomandi lög Frakklands brytu í bága við tilskipunina þar sem þau 

takmörkuðu hugtakið auglýsingaþjónusta þannig að það næði ekki til:  

 (a) sölu á áþreifanlegu lausafé frá aðila sem starfar við auglýsingar til viðskiptavina sinna, t.d. 

sala á vörum sem ætlað er að gefa í burtu án gjalds í tengslum við lotterý, gjafir, keppnir, o.fl. 

 (b) þjónustu sem er veitt af aðila sem starfar við auglýsingar í tengslum við ýmsa viðburði s.s. 

kokteilboð eða annars konar veislur eða tómstundastarfsemi (e. recreational activity). 

 (c) framleiðsla á, í þröngum skilningi, hjálparefni fyrir auglýsingar, t.d. prentun á 

auglýsingaefni af prentara, eða gerð auglýsingaskiltis. 

 Frönsk yfirvöld héldu fram í málinu að ofangreind starfsemi væri eðlisólík auglýsingaþjónustu 

þótt þær kunni að vera hluti af auglýsingaherferð. Niðurstaða dómstólsins var að það væri 

nægilegt að kynningarstarfsemi, s.s. sú sem umdeild væri í þessu máli, feli í sér miðlun á 

skilaboðum sem væri ætlað að upplýsa almenning um tilvist og eiginleika vöru eða þjónustu 

sem er andlag starfseminnar, með það að markmiði að auka sölu á vörunni eða þjónustunni, til 

að hún teldist til auglýsingaþjónustu í skilningi e-liðar 2. mgr. 9. gr. tilskipunar nr. 77/388/EB. 

 

Í málinu tók dómstóllinn einnig fram að við afmörkun á því hvað teljist  

auglýsingaþjónusta í skilningi tilskipunarinnar þá sé ekki nauðsynlegt skilyrði að viðkomandi 

þjónustu hafi verið aflað af auglýsingastofu (e. advertising agency). Mögulegt sé, þó það sé 

ólíklegt, að afla auglýsingaþjónustu af aðila sem hafi það ekki eingöngu, eða einu sinni að 

meginstefnu, fyrir stafni að sjá um auglýsingastarfsemi. Má því sjá að Evrópudómstóllinn 

hefur spyrnt gegn viðleitni aðildarríkja að takmarka þá þjónustu sem orðalag undanþágunnar 

gefur til kynna. Í EBD, mál C-69/92, ECR 1993, bls. I-5907 (framkvæmdastjórnin gegn 

Lúxemborg) var talið að Lúxemborg hefði ekki uppfyllt skyldur sínar samkvæmt tilskipun 

ráðs Evrópubandalagsins nr. 77/388/EB með því að undanþiggja ýmis viðskipti, og þá 

sérstaklega blaðamannafundi, námskeið, kokteilboð, aðra viðburði ætlaða til afþreyingar, og 

leigu á auglýsingarými, frá því að teljast auglýsingaþjónusta í skilningi e-liðar 2. mgr. 9. gr. 

tilskipunarinnar.  

Var niðurstaða dómstólins í málinu sú sama og í áðurgreindu EBD, mál C-68/92, ECR 

1993, bls. I-5881 (framkvæmdastjórnin gegn Frakklandi) að nægjanlegt væri til þess að teljast 

til auglýsingaþjónustu í skilningi e-liðar 2. mgr. 9. gr. þágildandi virðisaukaskattstilskipunar 

ráðs Evrópubandalagsins nr. 77/388/EB að viðskipti, svo sem sala á áþreifanlegu lausafé í 
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tengslum við auglýsingaherferð sem er dreift ókeypis til neytenda eða selt til þeirra á lækkuðu 

verði, eða skipulagning á kokteilboði, annars konar tómstundastarfsemi eða annað form 

almannatengsla, feli í sér skilaboð sem er ætlað að upplýsa almenning um tilvist og eiginleika 

vöru eða þjónustu sem er andlag starfseminnar, með það að markmiði að auka sölu vörunnar 

eða þjónustunnar. Hið sama eigi við um alla starfsemi sem er órjúfanlegur hluti 

auglýsingaherferðar og þar með eigi þátt í að koma skilaboðum auglýsingar til skila þrátt fyrir 

að starfsemin, skoðuð ein og sér, feli ekki í sér skilaboð auglýsingar.
100

 

Af þessum dómum er ljóst að viðtekinn skilningur á hugtakinu auglýsingastarfsemi innan 

Evrópu, og þannig Danmörku, þegar b-liður 10. tölul. 12. gr. vskl. var færður inn í lög með 

lögum nr. 115/1997 var að hugtakið fæli í sér hvers konar kynningarstarfsemi sem hefði það 

að markmiði að koma upplýsingum um tilvist og eiginleika vöru eða þjónustu til almennings 

og hefði það að markmiði að auka sölu á viðkomandi vöru eða þjónustu. Þar sem 

auglýsingaþjónusta er ekki skilgreind í lögum og ekki er að finna dóm Hæstaréttar eða 

úrskurð yfirskattanefndar þar sem hugtakið er skilgreint er ekki hægt að staðfesta að það hafi 

slíka þýðingu að íslenskum rétti. 

Til hliðsjónar má einnig hafa að samkvæmt núgildandi dönskum virðisaukaskattslögum er 

talið að hugtakið auglýsingaþjónusta (d. reklameydelser) feli í sér m.a.: Markaðssetningu, 

auglýsingar í fjölmiðlum (þó ekki auglýsingaborða á vefsíðum, þeir falla undir rafrænt afhenta 

þjónustu), prentaðar auglýsingar, dreifingu auglýsinga, styrktarsamninga (d. sponsorering), 

framleiðslu á kynningarefni s.s. auglýsingar í sjónvarpi og prentuðu efni, póstkort, ljósmyndir, 

uppstillingar o.fl.
101

 

 

4.4.4 Sérfræðiþjónusta 

C-liður 10. tölul. tekur til ráðgjafarþjónustu, verkfræðiþjónustu, lögfræðiþjónustu, þjónustu 

endurskoðenda og aðrar sambærilegrar sérfræðiþjónustu, sem og gagnavinnslu og 

upplýsingamiðlunar. C-liður tekur sem sagt til ýmiss konar sérfræðiþjónustu. Eins og á við 

um aðrar greinar 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. þá undanþiggur c-liður ekki aðilana sem sjá um 

upptalda þjónustu, sbr. að þjónusta endurskoðanda sé undanþegin, heldur einungis þá 

þjónustu sem tengist störfum þeirra sem sérfræðingar. Tekið er fram í ákvæðinu að vinna og 
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 Sömu niðurstöðu má einnig sjá í EBD, mál C-73/92, ECR 1993, bls. I-5997 (framkvæmdastjórnin gegn Spáni) 

þar sem spænsk lög undanskildu svokallaða kynningarstarfsemi (e. promotional activities), í formi 

tómstundastarfsemi svo sem framboði af mat eða máltíðum, skipulagningu sýninga, leikja, keppna, teita, eða 

hvers konar líkra viðburða frá því að teljast auglýsingastarfsemi. Dómstóllinn taldi að með þessu væri Spánn að 

bregðast skildum sínum samkvæmt tilskipun ráðs Evrópubandalagsins nr. 77/388/EB. 
101

 Den juridisk vejledning 2017-1, kafli 6.2.6.4. Leiðbeiningar aðgengilegar á heimasíðu danskra skattyfirvalda: 

http://www.skat.dk. Stuðst var við útgáfu 2.7 frá 31. janúar 2017. 
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þjónusta sem varðar lausafjármuni eða fasteignir hér á landi falli ekki undir ákvæðið, sbr. 

lokamálslið ákvæðisins. Í athugasemdum með frumvarpi því sem varð að lögum þeim sem 

lögtóku 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl., nr. 115/1997, kemur fram að rökin að baki 

fyrirvaranum séu m.a. þau að um sé að ræða þjónustu sem ekki sé flytjanleg á milli landa. 

Auk þess, þegar um ræðir þjónustu sem varðar fasteign, þá sé sú þjónusta ekki 

innskattsfrádráttarbær nema viðkomandi aðili hefði með höndum skattskylda starfsemi hér á 

landi og félli því utan gildissviðs reglnanna. Væri ákvæðið sett til öryggis þar sem að erlendir 

aðilar, sem hafa ekki með höndum skattskylda starfsemi hér á landi, væru að öllu jöfnu ekki 

að kaupa vinnu og þjónustu sem varðaði lausafjármuni þeirra hér á landi.
102

  

Sú starfsemi sem talin er upp í c-lið er margvísleg. Hugtakið „sambærileg 

sérfræðiþjónusta“ getur því ekki vísað til einhvers konar sameiginlegs eiginleika hinnar 

upptöldu starfsemi. Hugtakið vísar frekar til þjónustu sem er „sambærileg“ þeim í ákvæðinu 

að því leytinu að þjóna sama tilgangi, auk þess að slík þjónusta teljist „færanleg“ í skilningi 

áðurgreindra athugasemda með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 115/1997. Til 

viðmiðunar um hvers konar einstaklingar geti fallið undir að veita sérfræðiþjónustu almennt 

má líta til reglna um reiknað endurgjald sem eru settar árlega af ríkisskattstjóra og birtar í B-

deild Stjórnartíðinda. Flokkur A reglnanna varðar sérfræðiþjónustu og í skýringum við þann 

flokk á heimasíðu sinni greinir ríkisskattstjóri frá því að til flokks A teljist: „Sérmenntaðir 

menn vegna starfa í sérgrein sinni og/eða stjórnunarstarfa á þeim vettvangi, svo sem 

lyfjafræðingar, læknar, tannlæknar, lögfræðingar, löggiltir endurskoðendur, verkfræðingar, 

ráðgjafar og aðrir sérfræðingar, m.a. á tölvusviði, í fjármálaráðgjöf og 

verðbréfaviðskiptum.“
103

 Er þetta í samræmi við 5. tölul. 3. mgr. 42. gr. vskl. þar sem kemur 

fram að endugreiða skuli opinberum aðilum greiddan virðisaukaskatt af: „Þjónustu 

verkfræðinga, tæknifræðinga, arkitekta, lögfræðinga, löggiltra endurskoðenda og annarra 

sérfræðinga sem almennt þjóna atvinnulífinu og lokið hafa háskólanámi, sambærilegu 

langskólanámi eða starfa sannanlega á sviði fyrrgreindra aðila og veita sambærilega 

þjónustu.“ Virðist sem upptalning 5. tölul. 3. mgr. 42. gr. vskl. sé víðtækari en upptalning sú 

sem finna má í c-lið 10. tölul. 12. gr. vskl., bæði hvað varðar séfræðiþjónustu sem varðar 

lausafjármuni eða fasteignir hér á landi og aðra þjónustu þar sem nýting þjónustunnar er 

augljóslega þar sem hún er veitt, s.s. tannlæknaþjónusta. 

Varðandi skilgreiningu ríkisskattstjóra á hugtakinu sérfræðiþjónusta má líta til ÁB 21. maí 

2003 (1033/2003) (breytingar á reglugerðum): 
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 Alþt. 1997-98, A-deild, bls. 865. 
103

 Nálgast má umræddar skýringar á heimasíðu ríkisskattstjóra: https://www.rsk.is 
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Í álitamáli því sem bréfið varðaði var deilt um tvær reglugerðir: Nr. 562/1989 um 

virðisaukaskatt af eigin þjónustu og úttekt til eigin nota innan óskattskyldra fyrirtækja og 

stofnana og nr. 248/1990 um virðisaukaskatt af skattskyldri starfsemi opinberra aðila. Var 

reglugerðunum breytt þannig að eftir breytingarnar var afmörkun sérfræðiþjónustu sett fram 

með sama orðalagi í báðum reglugerðunum.
104

 Í bréfi sínu skýrði ríkisskattstjóri afstöðu sína 

varðandi afmörkun á hugtakinu sérfræðiþjónustu þannig: „Sérfræðiþjónusta í skilningi 

reglugerðanna tekur almennt til þjónustu af þeim toga sem sérfræðingar, er lokið hafa 

háskólanámi eða sambærilegu langskólanámi, veita á grundvelli menntunar sinnar, hvort heldur 

sá er þjónustuna innir af hendi hefur slíka menntun eða ekki, en tekur hins vegar ekki til 

þjónustu sem sérfræðingarnir veita á sviðum er falla utan menntunar þeirra.“ 

 

Gildissvið C-liðar er hugsanlega ekki jafn víðtækt og tilvitnuð orð ríkisskattstjóra kynnu 

að gefa til kynna en í ákvæðinu er gerð krafa um að veitt sérfræðiþjónusta sé „sambærileg“ 

þeirri sem talin er sérstaklega upp. Við skýringu á því hvað teljist til sambærilegrar þjónustu 

sem talin er upp í ákvæðinu ber að hafa í huga tilgang þann sem býr að baki undanþágu 12. gr. 

vskl. sem er, eins og áður hefur verið rakið, að raska ekki samkeppnisstöðu íslenskra 

fyrirtækja sem eiga í viðskiptum við erlenda aðila. Um skýringu ríkisskattstjóra á hvað teljist 

„sambærileg“ þjónusta í skilningi C-liðar má sjá ÁB 13. september 2003 (1018/2002) 

(þýðingarþjónusta): 

 

Tilefni bréfs ríkisskattstjóra var ósk eftir upplýsingum um skattskyldu og innskattsrétt vegna 

sölu á þýðingarþjónustu innanlands og til útlanda. Rakið er í bréfinu að í 12. tölul. 3. mgr. 2. gr. 

vskl. er mælt fyrir um að starfsemi rithöfunda og tónskálda við samningu hugverka og 

sambærilega liststarfsemi sé undanþegin virðisaukaskatti. Önnur þýðingarþjónusta en þýðing 

bókmenntaverka og kvikmynda er hins vegar virkisaukaskattskyld, sbr. 2. gr. vskl. 

Þýðingarþjónusta sem fellur undir 12. tölul. 3. mgr. 2. gr. vskl. er undanþegin virðisaukaskatti 

hvort sem hún er seld innanlands eða til útlanda. Önnur þýðingarþjónusta sem er 

virðisaukaskattskyld innanlands kann að vera undanþegin virðisaukaskatti þegar hún er seld til 

útlanda, á grundvelli c-liðar 10. tölul 1. mgr. 12. gr. vskl. 

 Var það álit ríkisskattstjóra, með hliðsjón af samræmingarsjónarmiðum, að við túlkun á 

orðalaginu „önnur sambærileg sérfræðiþjónusta“ skyldi líta til 18. gr. áðurgildandi laga nr. 

10/1960 um söluskatt. Samkvæmt þeirri grein 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 hliðsjón af því var það álit ríkisskattstjóra að einungis skjalaþýðendur 

sem hafa löggildingu sem slíkir falla undir c-lið 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. Auk þess falli þar 

einungis undir þau verk löggiltra skjalaþýðenda sem þeir vinna í skjóli löggildingar sinnar. Öll 

önnur þýðingarvinna væri virðisaukaskattskyld þegar hún væri seld til útlanda. 

 

Í bréfinu kemur fram áhugaverð söguleg skýring hjá ríkisskattstjóra. Vísar hann til 18. gr. 

söluskattslaga, nr. 10/1960, sem voru fyrirrennari virðisaukaskattslaganna. Í því ákvæði voru 

þó nokkrar greinar sérfræðiþjónustu taldar upp sem ekki er að finna í c-lið 10. tölul. Sú 

                                                           
104

 Orðalagið er: „Þjónusta verkfræðinga, tæknifræðinga, arkitekta, lögfræðinga, löggiltra endurskoðenda, 

tölvunarfræðinga og annarra sérfræðinga er almennt þjóna atvinnulífinu og lokið hafa háskólanámi eða 

sambærilegu langskólanámi eða starfa sannanlega á sviði fyrrgreindra aðila og veita sambærilega þjónustu.“ 
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starfsgrein sem umdeild var í málinu var sérstaklega tilgreind í áðurgildandi 18. gr. og því 

talin „sambærileg sérfræðiþjónusta“ í skilningi c-liðar 10. tölul. Þær sérfræðiþjónustur sem 

taldar voru upp í 18. gr. voru margvíslegar, s.s. tæknifræðiþjónusta, hagfræðiþjónusta, 

viðskiptafræðiþjónusta, arkitektaþjónusta, náttúrufræðiþjónusta, og landafræðiþjónusta og eru 

hugtökin að sama skapi víðtæk, t.d. rúmast margar undirgreinar innan tæknifræði, s.s. 

byggingatæknifræði, rafmagnstæknifræði, o.fl. Af skýringu ríkisskattstjóra að dæma virðast 

þær þó allar falla undir c-lið 10. tölul, að undanskildri þjónustu sem varðar vinnu við eða 

þjónustu sem varðar lausafjármuni eða fasteignir hér á landi, sbr. orðalag c-liðar. 

Hefur ríkisskattstjóri sérstaklega vikið að túlkun c-liðar 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. í ÁB 

4. maí 2004 (1050/2004) (fjarsala) en bréfið varðaði hvort innheimta bæri virðisaukaskatt við 

sölu á þjónustu sem íslenskur milligönguaðili veitti fjarsölu erlends seljanda á vöru og 

þjónustu. Var þjónusta íslenska fyrirtækisins nánar sú að vera fólgin í: „markaðssetningu, 

ráðgjöf og miðlun upplýsinga til eiganda og seljanda vörunnar svo og móttaka greiðslna frá 

kreditkortafyrirtækjum“. Taldi ríkisskattstjóri ljóst að ekki væri hægt að fella þjónustuna undir 

orðalag a, b, e, f, g, eða h stafliða 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. en þá stæði eftir þágildandi c- og d-

liðir. Um túlkun á c-lið 10. tölul. sagði ríkisskattstjóri: 

 

„Hvað varðar túlkun á því hvaða þjónusta fellur undir ákvæði c liðar 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. 

vsk-laga þá er ljóst að ákvæðið hefur ekki að geyma tæmandi talningu á þeirri þjónustu sem 

fellur undir ákvæðið. Ekki verður af ákvæðinu ráðið hvaða menntunarkröfur eru gerðar til 

sérfræðinga sem falla undir ákvæðið en í skattframkvæmd hefur talið að við túlkun á ákvæðinu 

beri að líta til 1. tölul. 1. mgr. 18. gr. áðurgildandi laga nr. 10/1960, um söluskatt. Samkvæmt 

því ákvæði bar að greiða sérstakan söluskatt af lögfræðiþjónustu, verkfræðiþjónustu, 

tæknifræðiþjónustu, hagfræðiþjónustu, viðskiptafræðiþjónustu, arkitektaþjónustu, 

náttúrufræðiþjónustu, landafræðiþjónustu, endurskoðendaþjónustu og hliðstæðri þjónustu svo 

sem þjónusta skjalaþýðenda, dómtúlka og hliðstæðra aðila. Almennt virðist hafa verið gengið út 

frá því að um sé að ræða þjónustu sem háskólamenntaðir sérfræðingar, eða aðilar með 

sambærilega menntun, veita í krafti menntunar sinnar. Sem dæmi þá hefur verið talið, m.a. með 

hliðsjón af danskri skattframkvæmd, að rannsóknir á lífsýnum unnar af sérfræðingum á sviði 

líftækni, erfðafræði og efnafræði falli undir ákvæðið en ekki vinna sem felst eingöngu í því að 

afla sýna fyrir líffræðirannsóknir. Þá hefur það verið mat ríkisskattstjóra að önnur túlka- og 

þýðingarvinna en sú sem framkvæmd er af löggiltum skjalaþýðendum og dómtúlkum falli ekki 

undir ákvæðið auk þess sem þýðingarstörf lögfræðings þóttu ekki falla undir ákvæðið þar sem 

þau töldust ekki unnin í krafti hans menntunar. Með hliðsjón af framansögðu er það mat 

ríkisskattstjóra að þjónusta, sú sem um er spurt, falli ekki undir c lið 10. tölul. 1. mgr. 12. gr., 

hvorki í heild né einstaka þættir hennar. Af gefinni lýsingu á starfseminni verður ekki ráðið að 

nefnd markaðssetning og ráðgjöf sé sérfræðiþjónusta af þeim toga sem ákvæðið tekur til.“ 

 

Verður að telja líklegt að þjónusta sú sem um ræddi í málinu, en álitsbeiðandi hélt úti 

íslenskri vefsíðu þar sem kaupandi pantaði vöru/þjónustu sem seld var af aðila heimilisföstum 

utan Íslands, fyrir milligöngu álitsbeiðanda, myndi falla undir rafrænt afhenta þjónustu 

samkvæmt núgildandi d-lið 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. en það ákvæði var ekki í lögum 
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þegar málsatvik áttu sér stað. Varðandi túlkun á c-lið 10. tölul. þá miðar ríkisskattstjóri í bréfi 

sínu við að undir ákvæðið falli þjónusta sem háskólamenntaðir sérfræðingar eða aðilar með 

sambærilega menntun, veiti í krafti menntunar sinnar. Áréttar hann einnig túlkun ofangreinds 

ÁB 13. september 2003 (1018/2002) (þýðingarþjónusta) að líta beri til upptalningar þeirrar 

sem finna mátti í ákvæðum áðurgildandi söluskattslögum, nr. 10/1960. Í bréfi sínu rekur 

ríkisskattstjóri þó að í almennum athugasemdum með frumvarpi því er varð að lögum nr. 

115/1997 sem lögtók ákvæði c-liðar 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl., kemur fram að með 

lögunum var leitast við að koma fyrirkomulagi skattmeðferðar á þjónustu við erlenda aðila til 

samræmis við reglur sem gildi annars staðar í Evrópu og það sem einkenni þær 

þjónustugreinar sem taldar eru upp í 10. tölul sé um að ræða: „þjónustu sem er flytjanleg milli 

landa, þ.e. að auðvelt er að veita hana án þess að setja á stofn starfsstöð í öðru landi.“ Gaf 

ríkisskattstjóri því þó ekki mikinn gaum að skoða þær meginreglur Evrópuréttar sem 

athugasemdir með frumvarpi vísa til. Hugsanlega vegna þess að þjónusta sú sem álitsbeiðandi 

seldi var augljóslega ekki í krafti sérfræðiþekkingar hans. 

Eins og áður sagði er þessi afmörkun ríkisskattstjóra á sérfræðiþjónustu sem fellur innan 

marka undanþágu c-liðar 10. tölul. 12. gr. vskl. áhugaverð. Nauðsynlegt er þó að líta einnig til 

úrskurðarframkvæmdar yfirskattanefndar en líta má m.a. til úrskurðs yfirskattanefndar nr. 

591/2012 (laxveiðiferðir o.fl.) (hér eftir verður skammstöfunin YSKN notuð um úrskurði 

yfirskattanefndar): 

 

Í málinu var m.a. deilt um hvort tiltekin þjónusta sem kærandi hafði keypt af erlendum 

dótturfélögum sínum teldist til sérfræðiþjónustu í skilningi c-liðar 10. tölul. 12. gr. vskl. eins og 

ríkisskattstjóri hafði komist að í úrskurði sínum. Nánar tiltekið var um að ræða greiðslur 

kæranda til félagsins D ApS í Danmörku og B ltd. í Bretlandi sem samkvæmt samningi kæranda 

við D og B voru skilgreindar sem endurgjald fyrir selda þjónustu dótturfélaganna til kæranda. 

Taldi yfirskattanefnd að ekkert annað hefði komið fram en að starfsemi B á umdeildum árum 

hefði varðað athuganir og undirbúningsvinnu vegna mögulegra fjárfestinga kæranda erlendis, í 

samræmi við ákvæði þar að lútandi í samningi þeirra. Þótti því einsýnt að þjónusta B teldist að 

öllu leyti: „ráðgjafarþjónusta eða önnur sérfræðiþjónusta í skilningi c-liðar 10. tölul. 1. mgr. 12. 

gr. [vskl.]“, þ.á m. sá þáttur sem fól í sér endurkrafða þjónustu þriðja aðila. 

 Í samræmi við skýringar kæranda þótti starfsemi D hins vegar í raun hafa verið frábrugðin 

starfsemi B að því leyti að D hafði ekki veitt kæranda ráðgjöf vegna mögulegra 

fjárfestingarkosta, heldur einvörðungu annast umsjón með fjárfestingum sem þegar höfðu 

komið til framkvæmda. Þetta var þó ekki talið breyta því að með viðskiptum sínum við D varð 

kærandi að teljast hafa aflað sér sérfræðiþekkingar í skilningi c-liðar 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. 

vskl.: „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.“ 

 

Þess ber að merkja að í umræddu máli reyndi á skattlagningu vegna keyptrar þjónustu 

erlendis frá, sbr. 1. málsl. 1. mgr. 35. gr. vskl. en samkvæmt því ákvæði skal aðili sem kaupir 

þjónustu sem talin er upp í 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. laganna erlendis frá til nota að hluta eða 
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öllu leyti hér á landi, greiða virðisaukaskatt af andvirði hennar. Eru þannig, eins og kemur 

fram í úrskurði yfirskattanefndar, náin tengsl á milli ákvæða 10. tölul. 12. gr. og 1. mgr. 35. 

gr. vskl. Annars vegar leiðir heimfærsla á þjónustu undir ákvæði 10. tölul. til þess að 

viðkomandi þjónusta ber núllskatt, sbr. 1. mgr. 10. tölul., og hins vegar leiðir hún til 

skattskyldu, sbr. 1. mgr. 35. gr. Eru þannig hagsmunir skattaðila þveröfugir eftir því sem fyrir 

liggur túlkun samkvæmt 1. mgr. 10. tölul. eða 1. mgr. 35. gr. vskl. Er ekki að sjá að þetta hafi 

áhrif við skýringu á hugtökum stafliða 10. tölul.  

Athygli vekur að í úrskurði ríkisskattstjóra í ofangreindu máli gekk ríkisskattstjóri 

skrefinu lengra en í áðurreifuðum ákvarðandi bréfum en hann vísaði beint til þeirra reglna 

sem giltu í Evrópu við túlkun sína. Var þannig regla 59. gr. virðisaukaskattstilskipunar 

Evrópusambandsins nr. 2006/112/EB rakin og tekið fram að í c-lið þeirrar greinar sé talin upp 

þjónusta sambærileg þeirri sem um væri þrætt í málinu. Tók ríkisskattstjóri þó fram að ekki 

væri byggt á ákvæðum tilskipunarinnar heldur væri hún höfð til hliðsjónar. Er skírskotun 

ríkisskattstjóra til þýðingar tilskipunar nr. 2006/112/EB áhugaverð. Sérstaklega í ljósi þess 

sem áður hefur komið fram, að í athugasemdum með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 

115/1997 kom fram að með breytingum á 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. væri leitast við að 

færa fyrirkomulag skattmeðferðar á þjónustu við erlenda aðila, m.a. til samræmis við reglur 

þær sem giltu annars staðar í Evrópu. Mætti hugsanlega draga þá ályktun af þróun 

stjórnsýsluframkvæmdar ríkisskattstjóra að reglur Evrópuréttar hafi í auknum mæli skipað 

sess við túlkun á c-lið 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. Hafa ber þó í huga að niðurstaða 

yfirskattanefndar í áðurnefndum YSKN nr. 591/2012 (laxveiðiferðir o.fl.) vísaði aðeins til 

þeirra tegunda þjónustu sem sérstaklega væri tilgreind í c-lið 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. og 

þótti nefndinni þannig ekki ástæða til að vísa til réttarverks annars staðar í Evrópu. 

Við gildistöku laga nr. 115/1997 hljómaði sambærileg regla í dönskum rétti um að hún 

tæki til ráðgjafarþjónustu, verkfræðiþjónustu, þjónustu ráðgjafarfyrirtækja (d. 

projekteringsvirksomheder), lögfræðiþjónustu, og þjónustu endurskoðenda ásamt annarri 

sambærilegri þjónustu, gagnavinnslu, og upplýsingamiðlunar, sbr. 3. tölul. 1. mgr. 18. gr. 

þágildandi danskra virðisaukaskattslaga. Var sú regla orðuð á sama hátt og upprunaleg regla 

reglugerðar nr. 310/1978 sem var líkleg fyrirmynd íslenskrar reglugerðar nr. 194/1990, sem 

eins og áður segir var fyrirrennari 10. tölul. 12. gr. vskl. Um túlkun reglunnar í 

úrskurðarframkvæmd danskra skattyfirvalda má nefna ákvörðun skattyfirvalda AFG nr. 

1049/88 (dáleiðsluþjónusta) en í því máli var það niðurstaða danska skattaráðuneytisins að 

dáleiðsluþjónusta dansks dávalds sem var veitt yfir síma, m.a. til einstaklinga búsettra í 

Noregi, væri ekki hægt að jafna til ráðgjafarþjónustu eða annars konar þjónustu sem nefnd 
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væri í 18. gr. þágildandi danskra virðisaukaskattslaga. Slík þjónusta teldist veitt í Danmörku 

og því skattskyld þar. 

Danskir fræðimenn hafa bent á að þótt það sé formlega rétt að dáleiðsluþjónusta falli á 

margan hátt ekki undir upptalningu ákvæðis 3. tölul. 1. mgr. 18. gr., sem er sambærileg c-lið 

10. tölul. 12. gr. vskl., þá gefi orðalag þess, að það nái til „annarrar sambærilegrar 

sérfræðiþjónustu“, svigrúm til túlkunar. Í málinu hafði ákvörðun ráðuneytisins leitt til þess að 

danskur virðisaukaskattur var greiddur af þjónustu sem var veitt til (og einungis nýtt af) 

einstaklinga búsettra í Noregi, þ.e. fyrir utan Evrópusambandið. Leiðir það til niðurstöðu sem 

er í andstöðu við aðal hlutleysissérkenni virðisaukaskattsins, þ.e. undanþágu útflutnings frá 

virðisaukaskatti. Þetta hefði því í umræddum aðstæðum hugsanlega átt að leiða til túlkunar 

sem væri hagstæðari fyrir kæranda.
105

 Með það í huga sem var áður nefnt, þ.e. að 

ríkisskattstjóri telji að hafa beri reglur virðisaukaskattstilskipunar nr. 2006/112/EB til 

hliðsjónar, er ekki útilokað að hafa beri meginreglu alþjóðaviðskipta um hlutleysi 

skattlagningar í huga við afmörkun á þeirri þjónustu sem falli innan marka c-liðar 10. tölul. 1. 

mgr. 12. gr. vskl., í samræmi við sjónarmið danskra fræðimanna.
106

 

Þangað til fyrir stuttu var þjónusta sú sem gagnavinnsla og upplýsingamiðlun fól í sér talin 

upp í sér staflið, áður en hugtökin voru færð inn í c-lið með lögum nr. 163/2010. Um það hvað 

felist í hugtakinu upplýsingamiðlun má helst líta til ÁB 4. maí 2004 (1050/2004) (fjarsala) 

sem áður hefur verið reifaður en þar taldi ríkisskattstjóri að við túlkun á því hvað fælist í 

upplýsingamiðlun í skilningi virðisaukaskattslaganna bæri að líta til annars vegar afmörkunar 

samkvæmt sérlögum, s.s. lög nr. 51/2003 um breytingu á stjórnsýslulögum nr. 37/1993 

(rafræn stjórnsýsla) þar sem 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. Hins vegar skuli horfa til dansks réttar þar sem miðað er við að upplýsingamiðlun 

feli í sér 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.“ 

Þess ber að merkja að í kjölfar þess að rafrænt afhent þjónusta var lögtekin með lögum nr. 

163/2010 hafa mörk hennar og upplýsingamiðlunar skv. c-lið 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. 

verið óljós. Eftir atvikum geti upplýsingamiðlun talist rafrænt afhent þjónusta skv. d-lið. 10. 

                                                           
105

 Lars Loftager Jørgensen, Børge Aagaard Pedersen, og Lars Rasmussen: Momsloven, bls. 282. 
106

 Þess má geta að í leiðbeiningum danskra skattyfirvalda, momsvejledningen, kemur fram að undir hugtakið 

sérfræðiþjónustu samkvæmt núgildandi dönskum lögum falli t.d. markaðsrannsóknir, þýðingarþjónusta, þjónusta 

sem varði umsókn um og móttöku endurgreiðslu á virðisaukaskatti til erlendra aðila, skattaráðgjöf, þjónusta frá 

einkaleyfistofum, forritun/aðlögun hugbúnaðar, almenn ráðgjöf um fasteignamarkaðinn (sem tengist ekki 

einstökum fasteignum), og fjármálaþjónusta. Sbr. Den juridisk vejledning 2017-1, kafli 6.2.6.5. Leiðbeiningar 

aðgengilegar á heimasíðu danskra skattyfirvalda: http://www.skat.dk. Stuðst var við útgáfu 2.7 frá 31. janúar 

2017. 
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tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl., sbr. lög nr. 163/2010 og 121/2011 og fari þá eftir þeim sérreglum 

sem gildi um nýtingarstað hennar, sbr. t.d. 1. mgr. 35. gr. vskl. eftir breytingar sem gerðar 

voru með lögum nr. 121/2011.
107

 

 

4.4.5 Rafrænt afhent þjónusta 

D-liður 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. varðar rafrænt afhenta þjónustu. Ákvæðið kom inn í lögin 

árið 2010 með breytingarlögum nr. 163/2010. Í athugasemdum sem fylgdu frumvarpi 

breytingarlaganna kemur fram að lögin séu viðbrögð við þeirri þróun sem hefur átt sér stað á 

sviði rafrænna viðskipta og rafrænnar þjónustusölu en ný, áður óþekkt vandamál höfðu komið 

í ljós vegna sölu á veraldarvefnum sem nauðsynlegt þótti að bregðast við. Fyrir tíð laganna 

hafði ákvæði d-liðar tekið til tölvuþjónustu, annarrar gagnavinnslu, og upplýsingamiðlunar 

sem var fært inn í áðurnefndan c-lið 10. tölul. 12. gr. með breytingunni. Var talið að ákvæðið 

væri of óljóst orðað og rafrænt afhent þjónusta af ýmsum toga ekki fallið innan marka 

ákvæðisins þegar það væri túlkað. Í frumvarpinu er enn fremur vísað til þeirrar þróunar sem 

átt hefur sér stað í lagaumhverfi virðisaukaskatts í Evrópusambandinu til að rafræn viðskipti 

fái að njóta bóta á viðskiptaháttum og styrkari skattframkvæmd.
108

 

Með tilliti til athugasemda við frumvarp það sem varð að lögum nr. 163/2010 verður að 

telja að með rafrænum viðskiptum í skilningi núgildandi d-liðar 10. tölul. 12. gr. vskl. sé 

aðeins átt við svokölluð bein rafræn viðskipti en ekki óbein rafræn viðskipti. Þegar internetið 

er aðeins notað í þeim tilgangi að ljúka samningi aðila þá er um að ræða óbein rafræn 

viðskipti, til aðgreiningar frá beinum rafrænum viðskiptum þar sem öllum 

samningsskuldbindingum aðila er lokið með rafrænum hætti. Með innleiðingu d-liðar 10. 

tölul. var leitast við að tryggja að undanþiggja tiltekna rafrænt afhenta þjónustu frá 

skattskyldri veltu og jafnframt tryggja að kaup á slíkri þjónustu verði virðisaukaskattskyld hér 

á landi (eftir ákvæðum 1. mgr. 35. gr. vskl.).
109

 

Í lögum nr. 30/2002 um rafræn viðskipti og aðra rafræna þjónustu, er rafræn þjónusta 

skilgreind sem: „Þjónusta sem almennt er veitt gegn greiðslu, úr fjarlægð, með rafrænum 

hætti að beiðni þjónustuþega.“ Sama hugtak er notað í d-lið 10. tölul. en í athugasemdum við 

4. gr. frumvarps við áðurgreind lög nr. 163/2010 er tekið fram að virðisaukaskattstilskipun 

Evrópusambandsins nr. 2006/112/EB var höfð að fyrirmynd við orðun ákvæðisins. Vísað er 
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til hvernig hugtakið rafrænt afhent þjónusta (e. electronically supplied services) er notað í 

tilskipuninni og að það feli nánar tiltekið í sér fimm þætti sem hafa má til hliðsjónar við 

túlkun hugtaksins í skilningi d-liðar 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. Þeir þættir eru:  

 afhending á vefseturshýsingu og viðhald á forritum og búnaði í gegnum fjarvinnslu  

 afhending hugbúnaðar og uppfærslur á honum  

 afhending mynda, texta og upplýsinga, og veitt aðgengi úr gagnagrunnum  

 afhending tónlistar, kvikmynda og leikja, og útsendingar og viðburðir tengdir 

stjórnmálum, menningu, listum, íþróttum, vísindum, og afþreyingu  

 veitt fjarkennsla.
110

  

Að lokum er tekið fram í athugasemdum við frumvarp það sem varð að lögum að tiltekin 

þjónusta gagnavera sé skilgreind sem rafrænt afhent þjónusta. Gagnaver (e. data centers) er 

almennt heiti á sérbyggðu húsrými sem hannað er fyrir búnað til upplýsingavinnslu og fyrir þá 

starfsemi sem því tengist.
111

 

 

4.4.6 Atvinnumiðlun 

F-liður 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. tekur samkvæmt orðalagi sínu til atvinnumiðlunar. Í 

athugasemdum með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 115/1997 er inntak hugtaksins ekki 

skýrt frekar en um er að ræða texta sem var lögleiddur ósnortinn úr reglugerð nr. 194/1990. 

Við gildistöku laga nr. 115/1997 hljómaði hins vegar hliðstætt ákvæði í dönskum 

virðisaukaskattslögum á þann veg að það tæki til „veitingar á vinnuafli“ (d. levering af 

arbejdskraft), sbr. 6. tölul. 1. mgr. 18. gr. þágildandi danskra virðisaukaskattslaga.
112

 Líklegur 

uppruni ákvæðis f-liðar 10. tölul. er dönsk reglugerð nr. 310/1978, sem áður hefur verið 

nefnd, og innleiddi e-lið 2. mgr. 9. gr. 6. virðisaukaskattstilskipunar nr. 77/388/EB inn í 

danskan rétt. Í d-lið 1. gr. reglugerðarinnar kemur fram að undir það falli „ydelser fra 

vikarbureauer“, þ.e. „þjónusta frá atvinnumiðlurum“. Var það orðalag í samræmi við danska 

útgáfu virðisaukaskattstilskipunar nr. 77/388/EB en hafði langtum þrengri merkingu en 

þágildandi dönsk lög. Höfðu aðrar útgáfur tilskipunarinnar á þeim tíma, t.d. enska og þýska, 

að sama skapi að geyma þýðingar sem  svöruðu til orðalags dönsku laganna, þ.e. að ákvæðið 

tæki til veitingar, þ.á m. leigu, á vinnuafli.
113
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58 

 

Atvinnumiðlun (einnig vísað til nú til dags sem vinnumiðlun) er, í samræmi við lög nr. 

55/2006 um vinnumarkaðsaðgerðir, sú starfsemi sem í dag er fólgin Vinnumálastofnun og 

felur í sér að halda skrá yfir laus störf sem í boði eru á landinu, miðla upplýsingum um laus 

störf til atvinnuleitenda, og veita þeim aðstoð við að finna störf við hæfi, sbr 10. gr. laganna. 

Starfsmannaleigur eru hins vegar almennt séð þjónustufyrirtæki sem leigja út starfsmenn til 

notendafyrirtækja gegn gjaldi og er starfsemi slíkra fyrirtækja ekki allskostar óþekkt hér á 

landi í tengslum við stórar framkvæmdir.
114

 Segja má að atvinnumiðlanir og 

starfsmannaleigur séu runnar úr sama ranni en í Danmörku til dæmis voru starfsmannaleigur 

lengi samsamaðar við einkareiknar vinnumiðlanir í lögum.
115

 En eins og danskir fræðimenn 

hafa bent á er hugtakið atvinnumiðlun töluvert þrengra en starfsmannaleiga. Í núgildandi 

dönskum lögum er samsvarandi ákvæði um vinnuafl (d. arbejdskraft) skýrt þannig að talið er 

að hugtakið taki til framboðs á vinnuafli, þ.á m. frá vinnumiðlunum, en einnig leigu á 

starfsfólki, t.d. tímabundið.
116

 Þó virðist sem íslenska ákvæðið hafi ekki orkað tvímælis við 

framkvæmd þess.  

 

4.4.7 Fjarskiptaþjónusta 

Var fjarskiptaþjónusta, samkvæmt i-lið 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl., felld undir upptalningu 

10. tölul. með lögum nr. 115/19997 til að fjarskiptafyrirtækjum væri tryggð sú heimild að 

gera erlendum rekstraraðilum reikning án tillits til virðisaukaskatts vegna notkunar 

viðskiptavina þeirra á farsímakerfum fyrirtækisins.
117

 Er skilgreining laga nr. 81/2003 um 

fjarskipti, að fjarskiptaþjónusta sé: „Þjónusta sem að nokkru eða öllu leyti felst í því að beina 

merkjum um fjarskiptanet, þ.m.t. tölvupóstþjónusta og netaðgangur.“, sbr. 15. tölul. 3. gr. 

þeirra. Hefur yfirskattanefnd byggt á þessari skilgreiningu í úrskurðum sínum.
118

 

Til samanburðar má sjá að í núgildandi dönskum virðisaukaskattslögum er talið að 

fjarskiptaþjónusta, skv. 1. mgr. 21. gr. c þeirra,  taki til ýmis konar þjónustu sem tengist fastri 

eða færanlegri símaþjónustu  hvort sem það er til sendingar og móttöku á tali, gögnum, eða 

myndböndum, í gegnum símalínur, símboða, eða yfir internetið. Einnig tiltaka dönsku lögin 
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ýmsa þjónustu sem tengist símtalastjórnun, s.s. talhólf, símtalaflutningur, símafundir, o.fl. Svo 

að sjálfsögðu tekur ákvæðið til aðgangs að internetinu, sbr. 4. mgr. 21. gr. c dönsku 

virðisaukaskattslaganna.
119

  

Eins og áður segir þá eru dönsku lögin í samræmi við núgildandi virðisaukaskattstilskipun 

ESB, nr. 112/2006/EB með síðari breytingum og í 2. mgr. 24. gr. þeirrar tilskipunar segir að 

fjarskiptaþjónusta (e. telecommunications services) skuli vísa til þjónustu tengdri miðlun, 

útsendingu eða móttöku á boðum, orðum, myndum, hljóði eða hvers konar upplýsingum í 

gegnum vír, útvarp, ljósboð eða önnur rafsegulkerfi. Í þjónustunni felst einnig tengdur 

flutningur eða úthlutun á réttinum til að eiga aðgang að slíkri miðlun, útsendingu, eða 

móttöku, en auk þess tekur ákvæðið til aðgangs að rafrænum fjarskiptanetum. Þess ber að geta 

að fjarskiptaþjónusta í skilningi reglna ESB tekur ekki til útvarps- og sjónvarpsþjónustu
120

 en 

eins og áður hefur verið getið þá tiltaka reglur 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. ekki sérstaklega 

útvarps- og sjónvarpsþjónustu sem þjónustu sem er undanþegin skattskyldri veltu.   

 

4.4.8 E, g, og h-liðir 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. 

Stafliðir e, g, og h 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. eiga það sameiginlegt að ekki er um auðugan 

garð að gresja þegar kemur að stjórnsýsluframkvæmd þeirra. Álíkt flestum öðrum stafliðum 

10. tölul. má rekja uppruna þeirra til dönsku virðisaukaskattslaganna og við lögfestingu 

íslensku ákvæðanna með lögum nr. 115/1997 voru flest hugtökin ekki skýrð á ítarlegan hátt í 

lögskýringargögnum. Í athugasemdum með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 115/1997 

kemur þó fram að í e-lið 10. tölul., sem tekur til kvaða og skyldna varðandi atvinnu- og 

framleiðslustarfsemi, sé m.a. átt við samkeppniskvaðir og afsal á hagnýtingu réttinda skv. a-

lið. Í samkeppniskvöðum felist þá t.d. í sér áskilnaður um að reka ekki atvinnustarfsemi á 

tilteknum stað í tiltekinn tíma í því skyni að varna samkeppni.
121

 Er þetta í samræmi við þann 

skilning sem lagt var í hliðstætt danskt ákvæði við gildistöku laga nr. 115/1997.
122

 

Sömu sögu er að segja um g-lið 10. tölul. þar sem kveðið er á um leigu lausafjármuna þó 

ekki flutningatækja, þ.e.a.s. að ekki er að finna ríka stjórnsýsluframkvæmd um ákvæðið. Í 
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athugasemdum með frumvarpi til laga nr. 115/1997 er tekið fram að ákvæði g-liðar taki bæði 

til langtímaleigu og leigu til styttri tíma og svo einnig eignarleigu.
123

 Ákvæði h-liðar tekur til 

þjónustu milligöngumanna sem koma fram í nafni annars og fyrir reikning annars að því er 

varðar sölu eða afhendingu þjónustu þá sem um ræðir í 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. Þær aðstæður 

að erlendir aðilar séu að selja þjónustu í gegnum erlenda umboðsmenn eða milligönguaðila, 

t.d. þegar selt er um stýrikerfi (e. platform) sem koma fram sem umboðsmenn eða 

milligönguaðilar hins erlenda seljanda, eru algengar.
124

 

 

4.4.6 Samantekt 

Eins og rakið var í upphafi takmarkast réttaráhrif undanþágu þeirrar sem finna má í 10. tölul. 

1. mgr. 12. gr. vskl. við þá þjónustu sem sérstaklega er tilgreind í stafliðum ákvæðisins. Er 

það í flestum tilvikum mögur máltíð að skýra hugtökin sem þar koma fram með tilliti til 

útskýringa laga og lögskýringargagna og einnig yfirvalda. Þegar upptalningin var leidd í lög 

með lögum nr. 115/1995 var um að ræða löggildingu á ákvæðum reglugerðar nr. 194/1990, 

sem sjálf átti rætur að rekja til danskra laga. Til dæmis virðist sem enginn hafi gefið því gaum 

að f-liður 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. hafi frá upphafi haft að geyma þýðingu á dönsku 

reglugerðarákvæði sem grundvallaðist á rangri þýðingu á Evróputilskipun. Í 

frumvarpsdrögum þeim sem finna má í greinargerð starfshóps um kaup og sölu á vöru og 

þjónustu milli landa er ekki hróflað við þessu orðalagi en ekki heldur skýrt sérstaklega hvað 

felist í hugtakinu atvinnumiðlun.
125

 

Í flestum tilvikum er þó um að ræða tiltölulega einfalda skýringu þar sem hægt er að 

styðjast við ákvarðandi bréf ríkisskattstjóra og úrskurði yfirskattanefndar, s.s. b-lið um 

auglýsingaþjónustu og i-lið um fjarskiptaþjónustu. Í sumum ákvæðum hins vegar, þ.e. a  og b-

lið 10. tölul., er kveðið á um að undir ákvæðin falli einnig önnur „sambærileg“ réttindi eða 

þjónusta. Er þannig veitt svigrúm til túlkunar sem er umfram beina textaskýringu. Af þeim 

ákvarðandi bréfum og úrskurðum yfirskattanefndar sem hafa verið raktir í köflum 4.3.1 til 

4.3.5 má þó sjá að skattyfirvöld eru varfærin við túlkun á því hvað teljist sambærilegt í 

skilningi ákvæðanna og hafa að mestu leyti haldið sig við upptalningu þá sem finna má í 

textanum. Í ljósi þeirra skyldna sem hvíla á íslenskum yfirvöldum vegna þjóðaréttarsamninga 

og ekki síður í ljósi þess að ákvæðið á uppruna sinn að rekja til ákvæða tilskipunar 

Evrópuráðsins, er spurning hvort og þá að hvaða leyti, eigi að túlka viðkomandi hugtök til 
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samræmis við hliðstæð ákvæði í Evrópurétti. Á undanförnum árum virðist sem blikur séu á 

lofti um að tillit sé tekið til þeirra skuldbindinga sem hvíli á íslenskum yfirvöldum samkvæmt 

EES samningnum við túlkun á umræddum reglum virðisaukaskattslaga. Í ofangreindu  YSKN 

nr. 591/2012 (laxveiðiferðir o.fl.) viðurkenndi ríkisskattstjóri að minnsta kosti að hafa mætti 

virðisaukaskattstilskipun Evrópusambandsins til hliðsjónar við túlkun á sambærilegum 

íslenskum ákvæðum. 

Í ÁB 22. febrúar 2008 (1075/2008) (evrópsk útibú) sem varðaði virðisaukaskatt á þjónustu 

milli höfuðstöðva á Íslandi og útibúi staðsettu í Evrópu, tók fyrirspyrjandi fram í fyrirspurn 

sinni að íslensk virðisaukaskattslöggjöf væri að danskri fyrirmynd og hafi framkvæmd og 

lagatúlkanir í Danmörku ávallt skipt máli við túlkun íslensku laganna. Um frekari rökstuðning 

vísaði fyrirspyrjandi svo til dóms Evrópudómstólsins og túlkun á honum og innanlandsrétti í 

fræðiritinu Momsvejledningen. Um tilvitnað dómafordæmi dómstóls ESB vildi ríkisskattstjóri 

taka fram: 

 

Aðlögun íslenskrar löggjafar, m.a. á sviði skattaréttar, hefur tíðast verið að frumkvæði Alþingis 

við þær aðstæður að talið sé að samningsskuldbindingar íslenska ríkisins séu brotnar og þá 

gjarnan á grundvelli álits Eftirlitsstofnunar EFTA. Yfirskattanefnd hefur í úrskurðarfordæmum 

sínum undirstrikað að meginreglan sé ótvíræð varðandi það að skýra beri lög og reglur, að svo 

miklu leyti sem við á, til samræmis við EES samninginn og þær reglur sem á honum byggja. 

Skattyfirvöld munu hins vegar áfram sýna varfærni við túlkun einstakra ákvæða skattalaga með 

hliðsjón af samningsskuldbindingum íslenska ríkisins eða dómum EFTA dómstólsins eða 

Evrópudómstólsins. Þessi afstaða skattyfirvalda byggir á því að skattlagning byggir almennt á 

innbyrðis samræmi skyldna og ívilnana og að telja verður að meira þurfi til en lögskýringu 

stjórnvalds eins saman við að hnika til hliðar því einstaka ákvæði sem steyta kann á hverju 

sinni. Að lokum skal þess getið að Danmörk er aðildarríki Evrópusambandsins og ber þar af 

leiðandi að haga reglum sínum á sviði virðisaukaskatts þannig að þær fái samrýmst reglum 

sambandsins á því sviði og þ.m.t. þeim reglum sem mótast í dómaframkvæmd dómstóls 

Evrópusambandsins. 

 

Í kafla 4.3.3 var inntak hugtaksins auglýsingaþjónusta skýrt með tilliti til 

dómaframkvæmdar Evrópudómstólsins og samfarandi túlkunar á þeim dönsku lögum sem 

giltu þegar viðkomandi ákvæði virðisaukaskattslaga var lögtekið með lögum nr. 115/1997. 

Hefur yfirskattanefnd tekið afstöðu til þýðingar dóma Evrópudómstólsins í úrskurðum sínum 

en t.d. í YSKN nr. 300/2005 (einkafirma) sagði nefndin: 

 

Tekið skal fram að með fyrrgreindum lögum nr. 2/1993 var meginmáli samningsins um 

Evrópska efnahagssvæðið veitt lagagildi hér á landi svo og tilteknum öðrum ákvæðum í 

viðaukum og bókunum hans. Samkvæmt 119. gr. EES-samningsins, sbr. einnig 2. gr., skulu 

viðaukar, svo og gerðir, sem vísað er til í þeim og aðlagaðar eru vegna samningsins, auk 

bókana, vera óaðskiljanlegur hluti samningsins. Í 7. gr. EES-samningsins er fjallað um lögtöku 

gerða í landsrétti. Samkvæmt 3. gr. laga nr. 2/1993 skal skýra lög og reglur, að svo miklu leyti 

sem við á, til samræmis við EES-samninginn og þær reglur sem á honum byggja. Í bókun 35, 
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sem fylgdi samningnum, er fjallað um hversu með skuli fara komi til árekstra milli EES-reglna 

og annarra settra laga. 

 Þess ber að geta að á sviði Evrópuréttar er nú almennt viðurkennt að aðildarríkjum 

Evrópusambandsins beri að haga skattareglum sínum, þ.m.t. reglum um tekjuskatt og aðra beina 

skatta, þannig að þær fái samrýmst frelsisákvæðum Rómarsamningsins, sbr. dómaframkvæmd 

dómstóls EB þar sem innlendar reglur aðildarríkja um tekjuskatt hafa verið taldar stangast á við 

einstök frelsisákvæði samningsins. Má því gera ráð fyrir að til árekstra geti komið milli 

hliðstæðra frelsisákvæða í EES-samningnum, sem hafa lagagildi hér á landi, sbr. lög nr. 2/1993, 

og ákvæða í íslenskum skattalögum, þótt samræming skatta falli alfarið utan gildissviðs EES-

samningsins. Þar sem á slík álitaefni reynir jafnan í tengslum við einstök frelsisákvæði 

Rómarsamningsins, sem ekki varða skattlagningu með beinum hætti, ræðst lögfræðileg úrlausn 

þeirra hverju sinni væntanlega að miklu leyti af athugun á dómaframkvæmd dómstóls EB sem 

liggur fyrir um þetta efni, sbr. m.a. 6. gr. EES-samningsins, og þeim ályktunum sem af þeirri 

framkvæmd verða dregnar. Samkvæmt henni er raunar í flestum tilvikum um að ræða 

mismunun einstakra aðildarríkja gagnvart erlendum ríkisborgurum.
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Hliðstætt þessu er sérstakt álitaefni hvaða þýðingu eigi að ljá lögskýringargögnum sem 

vísa sérstaklega til þess að ákvæði séu að fyrirmynd erlendra réttarreglna. Markmið 

núgildandi reglna virðisaukaskattslaga um kaup og sölu á þjónustu til og frá Íslandi sem voru 

settar með lögum nr. 115/1997, var að samræma íslenskt regluverk við þær reglur sem þá giltu 

í öðrum ríkjum Evrópu. Ekki verður því neitað þeim áhrifum sem reglur af sviði alþjóðaréttar 

hafa haft á virðisaukaskattsreglur á Íslandi. Í samræmi við orð ríkisskattstjóra í ÁB 22. febrúar 

2008 (1075/2008) (evrópsk útibú) verður þó að telja að eftir sem áður þá sé það löggjafans að 

afmarka þau áhrif á lögskýringu sem reglur Evrópuréttar hafa. 

 

4.5 Skilyrði fyrir undanþágu 

4.5.1 Almennt 

Tvö skilyrði koma fram í texta 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. og þarf annað hvort þeirra að 

vera uppfyllt til að um undanþágu frá skattskyldu sé að ræða, að því gefnu að þjónustan sé 

felld undir einhvern stafliða 10. tölul. og að hún sé seld til erlends aðila, sbr. umfjöllun í 

köflum 4.2 og 4.3. Er annars vegar um að ræða skilyrðið að þjónusta sú sem ákvæðið tekur til 

sé nýtt að öllu leyti erlendis, sbr. 1. málsl. greinarinnar. Hins vegar er tekið fram í þriðja 

málslið ákvæðisins að sala á þjónustu til erlendra aðila sé einnig undanþegin skattskyldri veltu 

þó að þjónustan sé ekki nýtt að öllu leyti erlendis, ef kaupandi gæti talið virðisaukaskatt vegna 

þjónustunnar til innskatts, sbr. 15. og 16. gr. vskl., enda væri starfsemi erlenda aðilans 

skráningarskyld hér á landi. Varða þessi skilyrði þannig í raun bæði nýtingarstað þjónustu. 

Annað hvort þarf hann að vera að öllu leyti erlendis, eða hann getur verið að einhverju leyti 

hér á landi að ákveðnum viðbótarskilyrðum uppfylltum. Í þessum kafla verður fyrst fjallað um 
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mögulega innsköttun á skráningarskyldri þjónustu skv. 15. og 16. gr. vskl. og svo sjónarmið 

um nýtingarstað. 

 

4.5.2 Möguleg innsköttun kaupanda og skráningarskyld starfsemi 

Skilyrði 3. málsl. 10. tölul. fyrir undanþágu frá skattskyldu er í raun tvíþætt. Mælt er fyrir um 

tilslökun á reglunni að nýtingarstaður þjónustu verði að vera eingöngu erlendis, þ.e. sala á 

þjónustu til erlendra aðila er undanþegin skattskyldri veltu þó að þjónustan sé „ekki nýtt að 

öllu leyti erlendis“. Til að njóta þessarar tilslökunar þarf kaupandi annars vegar að hafa með 

höndum starfsemi sem væri skráningarskyld hér á landi, færi hún hér fram, og hins vegar þarf 

hann að geta talið virðisaukaskatt vegna kaupa þjónustunnar til innskatts, samkvæmt 

íslenskum virðisaukaskattslögum. 

Fyrst skal litið til hvaða skilyrði þurfa að vera uppfyllt til að mögulegt sé að geta talið 

virðisaukaskatt vegna kaupa þjónustu til innskatts samkvæmt reglum virðisaukaskattslaga. Í 

þeim greinum sem vitnað er til í 3. málsl. 10. tölul. 1. mgr. 12. gr., þ.e. 15. og 16. gr. vskl. er 

kveðið á um uppgjör á virðisaukaskatti. Kemur þar fram meginregla laganna að skráðir aðilar 

skuli aðeins greiða virðisaukaskatt af þeim virðisauka sem myndast í skattskyldum 

viðskiptum. 1. mgr. 15. gr. kveður á um að skráðir aðilar skuli greiða í ríkissjóð mismun 

útskatts og innskatts. Útskattur, skv. 2. mgr. 15. gr., er sá virðisaukaskattur sem fellur á 

skattskylda sölu eða afhendingu skattaðila á meðan innskattur, skv. 3. mgr. 15. gr., merkir 

samkvæmt lögunum sá virðisaukaskattur sem á tímabilinu fellur á kaup skattaðila á 

skattskyldum vörum og þjónustu til nota í rekstrinum. 

16. gr. vskl. kveður svo á um nánari afmörkun á því hvaða virðisaukaskatt megi telja til 

innskatts. Í 1. mgr. greinarinnar fá finna meginregluna þar að lútandi. Það er, skráður aðili 

skal telja virðisaukaskatt af: „aðkeyptum rekstrarfjármunum, vörum, vinnu, þjónustu og 

öðrum aðföngum sem eingöngu varða sölu skattaðila á vörum og skattskyldri þjónustu.“ 

Tekur meginreglan þannig til aðfanga skráðs aðila og að hann megi telja virðisaukaskatt af 

þeim til innskatts eingöngu að því leyti sem þau varða sölu hans á vörum og skattskyldri 

þjónustu. Er viðkomandi ráðherra svo heimilt að setja reglur  um að til innskatts megi telja 

tiltekinn hluta af virðisaukaskatti innkaupa sem ekki varða eingöngu sölu skattaðila á vörum 

og skattskyldri þjónustu, sbr. 2. mgr. 16. gr. vskl.  

Veita ber því athygli að þrátt fyrir meginreglu 1. mgr. þá er ekki heimilt að telja 

virðisaukaskatt af ákveðnum aðföngum sem tæmandi eru talin í sex töluliðum í 3. mgr. 16. gr. 

vskl. til innskatts þrátt fyrir að þau varði sölu skráðs aðila á vörum og þjónustu. Varða 

aðföngin m.a. kaffistofur eða mötuneyti skattaðila og hvers konar fæðiskaup hans, hlunnindi 
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til eiganda eða starfsmanna, risnur og gjafir, öflun, rekstur og leiga fólksbifreiða, o.fl. Ekki 

verður séð af úrskurða- eða dómaframkvæmd að það hafi oft risið deilumál við meðför 

ákvæða 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. vegna skilyrða 15. og 16. gr. vskl. um innsköttun. Er 

það heldur hinn hluti skilyrðisins og þau áhrif sem það hefur að sú þjónusta sem er seld 

erlendis sé skráningarskyld (eða óskráningarskyld) starfsemi sem veldur málarekstri. Verður 

því næst athugað það skilyrði. 

Eins og áður hefur verið greint frá má finna reglur um skráningarskylda starfsemi í 3. gr. 

vskl. Er meginreglan sú að skráningarskylda hvíli á öllum þeim sem í atvinnuskyni eða með 

sjálfstæðri starfsemi sinni selja eða afhenda vöru eða skattskylda þjónustu. Er því ljóst að 

atvinnustarfsemi aðila uppfylli skilyrði 3. málsl. nema hún sé sérstaklega undanþegin 

skráningarskyldu. Væri slík undanþága byggð annars vegar á grundvelli 4. gr. vskl. sem tekur 

til listamanna, atvinnurekenda undir veltulágmarki, og skólamötuneyta, og hins vegar 

samkvæmt 1. tölul. 1. mgr. 4. gr. vskl. Þar er tekið fram að aðilar sem eingöngu selja vöru eða 

þjónustu sem undanþegin er virðisaukaskatti séu undanþegnir skráningarskyldu. Er þetta í 

samræmi við það sem hefur áður verið rakið um að þeir sem hafa með höndum starfsemi sem 

fellur undir 3. mgr. 2. gr. (undanþegin vinna og þjónusta) standi fyrir utan 

virðisaukaskattskerfið á sama hátt og almennir neytendur, þ.e. þurfa ekki að skrá sig hjá 

ríkisskattstjóra. 

Við afmörkun á því hverjir geta notið tilslökunar 3. málsl. á nýtingarstað verður því að 

teljast hyggilegast að athuga þau tilvik þar sem ekki stendur til boða að njóta hennar, þ.e. þau 

tilvik þar sem kaupandi þjónustu hefur með höndum starfsemi sem er ekki skráningarskyld. 

Meginregluna um það má finna í 3. mgr. 2. gr. vskl. en í því ákvæði kemur fram: 

 

Eftirtalin vinna og þjónusta er undanþegin virðisaukaskatti: 

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

lækningar, tannlækningar, önnur eiginleg heilbrigðisþjónusta og sjúkraflutningar. 

   2. Félagsleg þjónusta, svo sem rekstur leikskóla, barnaheimila, skóladagheimila og 

upptökuheimila og önnur hliðstæð þjónusta. 

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

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

menningarstarfsemi. Sama gildir um aðgangseyri að tónleikum, listdanssýningum, leiksýningum 

og leikhúsum, enda tengist samkomur þessar ekki á neinn hátt öðru samkomuhaldi eða 

veitingastarfsemi. 

 5. Íþróttastarfsemi. Aðgangseyrir að íþróttamótum, íþróttakappleikjum og íþróttasýningum. 

Jafnframt aðgangseyrir og aðrar þóknanir fyrir afnot af íþróttamannvirkjum til íþróttaiðkunar, 

svo sem íþróttasölum, íþróttavöllum, sundlaugum og skíðalyftum ásamt íþróttabúnaði 

mannvirkjanna. Enn fremur aðgangseyrir að líkamsræktarstöðvum. 

 6. Almenningssamgöngur, þ.e. fastar ferðir á ákveðinni leið innan lands samkvæmt 

fyrirframbirtri áætlun, jafnt á landi, í lofti og á legi. Undanþágan nær einnig til skipulagðrar 

ferðaþjónustu fatlaðs fólks, skipulagðrar ferðaþjónustu aldraðra og skipulagðs flutnings 

skólabarna. Sama gildir um akstur leigubifreiða. Að því leyti sem fólksflutningar eru 
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undanþegnir samkvæmt ákvæði þessu nær undanþágan til farangurs farþega og flutnings 

ökutækja sem er í beinum tengslum við flutning farþega. 

 7. Póstþjónusta sem íslenska ríkið hefur einkarétt á samkvæmt lögum um póstþjónustu, nr. 

19/2002. Undanþágan nær einnig til viðtöku og dreifingar á öðrum árituðum 

bréfapóstsendingum, þar með talin póstkort, blöð og tímarit, og til almennra dreifisendinga og 

opinna bréfa. 

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

tjaldstæða er þó skattskyld, svo og önnur gistiþjónusta þegar leigt er til skemmri tíma en eins 

mánaðar. Sama gildir um sölu á aðstöðu fyrir veitingar og samkomur þegar leigt er til skemmri 

tíma en eins mánaðar. 

 9. Vátryggingarstarfsemi. 

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

 11. Happdrætti og getraunastarfsemi. 

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

 14. Útfararþjónusta og prestsþjónusta hvers konar. 

 

Má sjá að í ákvæðinu eru ýmis viðmið, sum nákvæmari en önnur. Undanþágurnar sjálfar 

hafa sætt litlum breytingum frá upptöku laganna en það hefur þó reynt talsvert á túlkun þeirra 

í skattframkvæmd. Embætti ríkisskattstjóra hefur þannig þurft í fjölmörgum skriflegum álitum 

að svara því hvort tiltekin þjónusta falli undir eitthvert undanþáguákvæði laganna. Þróun 

ákvæðanna í tímans rás er að gildissvið undanþáganna hafi fremur víkkað heldur en hitt.
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Skýrist þetta kannski að hluta til af þeim breytingum sem hafa átt sér stað í atvinnulífinu síðan 

að lögin tóku gildi fyrir röskum ársfjórðungi. Taka undanþágurnar einungis til þjónustu en 

ekki vöru, sbr. upphafsákvæði málsgreinarinnar. Einnig blasir við að þær tegundir starfsemi 

sem taldar eru upp eru jafn ólíkar og þær eru margar. Þyrfti túlkun þeirra að taka mið af þeirri 

starfsemi sem um ræðir í hverju tilviki fyrir sig. Ekki gefst tækifæri til að rekja alla töluliðina 

í þessari ritgerð heldur verður að láta nægja að athuga þau túlkunarsjónarmið sem ákvæðin 

eiga sameiginlegt sem og aðferðafræðina sem skattyfirvöld hafa beitt við meðför þeirra. 

Við túlkun á undanþáguákvæði 3. mgr. 2. gr. verður að hafa í huga að ákvæði hennar eru 

undantekningar frá meginreglu 2. mgr. 2. gr. vskl., að skattskylda samkvæmt lögunum nái til 

allrar vinnu og þjónustu og verður 3. mgr. því ekki skýrð rýmri en orðalag hennar gefur tilefni 

til. Til skýringar má sjá YSKN nr. 315/2000 (tónleikahald): 

 

Í málinu hafði kærandi  með höndum veitingastarfsemi en samkvæmt honum höfðu sýningar af 

ýmsum toga, s.s. leik- og söngsýningar orðið æ ríkari þáttur í starfsemi félagsins á undanförnum 

árum. Var honum ljóst að sala veitinga og sala inn á dansleik væri virðisaukaskattskyld 

starfsemi. Á hinn bóginn var kærandi ekki sáttur við að þurfa að innheimta virðisaukaskatt af 

tónleikum og leiksýningum vegna ytri umgjarðar starfseminnar á sama tíma og aðrir sem 

stunduðu sömu starfsemi væru undanþegnir virðisaukaskatti, eingöngu vegna annars 

fyrirkomulags. Í 2. málsl. 4. tölul. 3. mgr. 2. gr. vskl. kemur fram að „aðgangseyrir að 

tónleikum, listdanssýningum, leiksýningum og leikhúsum, enda tengist samkomur þessar ekki á 

neinn hátt öðru samkomuhaldi eða veitingastarfsemi“ sé undanþegin skattskyldu. Skilyrði er 

samkvæmt ákvæðinu að ekki fari fram samhliða undanþegnu starfseminni annað samkomuhald 
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eða veitingastarfsemi, hvorki á undan eða eftir undanþeginni starfsemi, þannig að um eina 

samkomu væri að ræða. Benti kærandi á að í öllum helstu leikhúsum landsins væru veitingar 

seldar fyrir og eftir sýningu og í hléi, þ. á m. kvöldverður. Þó að um tvo rekstraraðila væri að 

ræða í tilviki leikhúsa, annar sjái um veitingarnar og hinn um sýningar, væri enginn eðlismunur 

á starfsemi kæranda og undanþegnu starfseminni í raun fyrir neytandann. Voru fyrirhugaðar 

ráðstafanir kæranda að skipta starfsemi félagsins á þann hátt að sérstakt félag tæki við þeim 

þætti rekstrar kæranda sem fælist í leiksýningum og tónleikahaldi og taldi hann að þetta hefði í 

för með sér að starfsemi hins nýstofnaða félags væri undanþegin virðisaukaskatti á grundvelli 4. 

tölul. 3. mgr. 2. gr. vskl. 

 Í úrskurði yfirskattanefndar er rakið að samkvæmt 2. mgr. 2. gr. laganna er meginregla að 

skattskylda samkvæmt lögunum nái til allrar vinnu og þjónustu, hverju nafni sem nefnist. Var 

það álit nefndarinnar að fyrirhuguð breyting kæranda á rekstrarformi gæti ekki ein og sér haft í 

för með sér að söng- og leiksýningar á vegum hins nýja félags verði taldar falla undir umrætt 

undanþáguákvæði, enda tengdust sýningarnar eftir sem áður augljóslega öðru samkomuhaldi 

eða veitingastarfsemi, þ.e. dansleikjahaldi og veitingarekstri kæranda. Ákvæðið geri engan 

greinarmun á því hvort tengdar samkomur í skilningi þess fari fram á vegum eins eða fleiri 

sjálfstæðra aðila og verður ákvæðið ekki skýrt rýmra að þessu leyti en felst í orðalaginu þar sem 

um undantekningu er að ræða frá meginreglu 2. mgr. 2. gr. vskl. Var kröfum kæranda því 

hafnað. Hvað veitingasölu leikhúsa varðar tók yfirskattanefnd fram að jafnræðisregla 

stjórnsýslulaga veiti aðilum almennt ekki tilkall til neins þess sem samrýmist ekki lögum. Það 

hefði ekki sjálfstæða þýðingu í þessu máli hvort virðisaukaskattslögum væri réttilega framfylgt 

gagnvart öðrum aðilum, svo sem þeim sem tilgreindir væru í kæru. 

 

Af úrskurðinum má sjá að yfirskattanefnd gaf lítið fyrir tilraunir kæranda til að aðskilja 

veitingasölu sína frá leik- og söngsýningum. Lagaákvæðið er mjög skýrt um að undanþegin 

starfsemi, í þessu tilviki tónleikar og leiksýningar, mega ekki tengjast annarri 

veitingastarfsemi „á neinn hátt“. Þegar um er að ræða undanþágu frá meginreglu er ekki 

ástæða til að skýra þetta beinskeitta orðalag með rýmkandi hætti. Hvað samkeppnis- og 

samræmisrök kæranda varðar þá vísaði kærandi til þess að í leikhúsum tíðkast veitingasala 

sem væri ekki allskostar ólík því sem hann byði upp á en sú starfsemi væri samt sem áður 

undanþegin á grundvelli sama ákvæðis. Ljóst er þó að í báðum tilvikum, hvort sem um ræðir 

leikhús eða veitingastaði, að sömu sjónarmið eiga við. Því var ekki ástæða til að túlka 

ákvæðið kæranda í hag, hvað sem hugsanleg tengsl leikhúsa við veitingastarfsemi varðar.  

Samræmis- og samkeppnissjónarmið geta þó haft áhrif við mat á því hvort 

undanþáguákvæði taki til tiltekinnar starfsemi. Sem dæmi má sjá YSKN nr. 1022/1998 

(veiðileyfi) en í því máli var deilt um hvort kæranda, sem var einkahlutafélag, hefði borið að 

innheimta virðisaukaskatt af sölu veiðileyfa í stöðuvatni. Almennt fellur sala veiðileyfa undir 

fasteignaleigu sem undanþegin er virðisaukaskatti á grundvelli 8. tölul. 3. mgr. 2. gr. en 

skattstjóri taldi að undanþáguákvæðið ætti ekki við þar sem kærandi hefði bundið seldu 

veiðileyfin aflatakmörkunum, þ.e. kvóta, og aðeins mætti veiða fimm fiska. Yfirskattanefnd 

taldi að fyrirkomulag kæranda að binda sölu veiðileyfanna við tiltekinn hámarksfjölda veiddra 

fiska, hefði ekki eitt og sér breytt því eðli starfseminnar að vera útleiga á fasteignatengdum 

réttindum, þ.e. veiðirétti. Þegar einnig væri litið til þess að ljóst væri að umrædd starfsemi 
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kæranda væri rekin í samkeppni við aðra eigendur veiðiréttar í ám og vötnum sem leigðu þann 

rétt með einum eða öðrum hætti og væru undanþegnir virðisaukaskatti á grundvelli 8. tölul. 3. 

mgr. 2. gr. vskl. var það niðurstaða nefndarinnar að starfsemi kæranda væri fasteignaleiga sem 

stæði utan skattskyldu. 

Um skýringu á ákvæðum 3. mgr. 2. gr. vskl. þegar kemur að viðskiptum með þjónustu 

milli landa má líta til þónokkurra úrskurða yfirskattanefndar. Helst reynir á regluna í tengslum 

við kaup á þjónustu erlendis frá, skv. 35. gr. vskl., en í 2. mgr. 35. gr. kemur fram spegilmynd 

af innskattsskilyrði 3. málsl. 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. Þar er kveðið á um að ef skráður 

aðili geti að fullu talið virðisaukaskatt vegna kaupa á þjónustu þeirri sem tilgreind er í 10. 

tölul. 1. mgr. 12. gr. til innskatts, sbr. 3. og 4. mgr. 15. gr. og 1. mgr. 16. gr. vskl. er sá aðili 

undanþeginn skyldu til að greiða virðisaukaskatt þeim þjónustukaupum sem um ræðir. Er 

ákvæðið þannig efnislega í samræmi við 3. málsl. 10. tölul. hvað varðar skilyrði: Það tekur til 

aðila sem hafa með höndum skráningarskylda starfsemi sem hægt er að innskatta eftir 

ákvæðum virðisaukaskattslaga. 

Sem dæmi um mál þar sem reynt getur á afmörkun samkvæmt 3. mgr. 2. gr. í tengslum 

við viðskipti með þjónustu milli landa og aðferðafræði skattyfirvalda við túlkun í slíkum 

málum má líta til YSKN nr. 153/2016 (fjármálafyrirtæki í slitameðferð) en í því máli var deilt 

um skattskyldu ýmissa aðgreindra þjónustukaupa kæranda, sem var fjármálafyrirtæki í 

slitameðferð, erlendis frá sbr. 1. málsl. 1. mgr. 35. gr. vskl. Í úrskurðinum er rakið ákvæði 35. 

gr. og 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. og þeirra nánu tengsla sem ríkja á milli ákvæðanna. Vísað 

er til þess að samkvæmt 1. mgr. 35. gr. vskl. ber að standa skil á virðisaukaskatti af aðkeyptri 

erlendri þjónustu sem félli undir 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. laganna og notuð hefði verið að 

einhverju leyti hér á landi, sbr. þó ákvæði 2. mgr. 35. gr. vskl. Var það niðurstaða 

yfirskattanefndar hvað þetta atriði varðar að óumdeilt væru í málinu að „meginstarfsemi 

kæranda“ félli utan skattskyldusviðs virðisaukaskatts á þeim árum sem málið varðaði, sbr. 

ákvæði 3. mgr. 2. gr. vskl. og væru því ekki forsendur til að kærandi nyti undanþágu 

samkvæmt 2. mgr. 35. gr. laganna. Er niðurstaða yfirskattanefndar í samræmi við þá kröfu 

sem gerð er í 2. mgr. 35. gr. og 3. málsl. 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. að starfsemi kaupanda 

þurfi að vera skráningarskyld hér á landi til að geta notið undanþágu þeirrar sem finna má í 

ákvæðunum.  

Í málinu byggði kærandi einnig á því að aðkeypt erlend þjónusta nánar tilgreindra aðila 

hafi verið undanþegin virðisaukaskatti á grundvelli 10. tölul. 3. mgr. 2. gr. vskl. og því fallið 

utan skattskyldusviðs virðisaukaskatts. Samkvæmt þeirri grein er þjónusta banka, sparisjóða, 
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og annarra lánastofnana, svo og verðbréfamiðlun, undanþegin virðisaukaskatti. Sagði nefndin 

svo: 

 

„Í athugasemdum við ákvæði þetta í frumvarpi til virðisaukaskattslaga er tekið fram að undir 

ákvæðið falli einungis eiginleg banka- og lánastarfsemi. [...] Í skattframkvæmd hefur ákvæðið 

verið túlkað þannig að starfsemi, sem er fyllilega sambærileg framangreindri starfsemi, falli 

undir ákvæðið, sbr. Handbók um virðisaukaskatt, útg. 1998, bls. 43-44. Telja verður að það leiði 

af framangreindri afmörkun um „eiginlega banka- og lánastarfsemi“ að undanþáguákvæðið taki 

ekki sjálfkrafa til hvers kyns þjónustu sem fjármálafyrirtæki kann að veita á grundvelli 

lagaheimilda hverju sinni, sbr. nú lög nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki. Til dæmis fer ekki á 

milli mála að eignaleiga lausafjár, sem fjármálafyrirtæki kann að hafa með höndum, er 

virðisaukaskattskyld starfsemi. Viðhorf ríkisskattstjóra í þessum efnum liggur fyrir m.a. í 

ákvarðandi bréfi nr. 1095/2015 sem vikið er að í hinum kærða úrskurði. Hvað sem líður 

einstökum viðmiðunum sem þar koma fram, má taka undir það meginviðhorf að gildissvið 

undanþágunnar verði ekki skýrt rýmra en svarar til leyfisskyldrar starfsemi viðskiptabanka og 

annarra fjármálafyrirtækja samkvæmt lögum nr. 161/2002. Hvað snertir ráðgjafarþjónustu af 

ýmsu tagi, þar á meðal fjármálalega ráðgjöf, er til þess að líta að um er að ræða 

virðisaukaskattskylda þjónustu, svo sem ákvæði c-liðar 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. laga nr. 

50/1988 ber með sér, sbr. úrskurðaframkvæmd sem rakin er hér að framan, enda tekur ekkert 

undanþáguákvæði 3. mgr. 2. gr. laganna til slíkrar þjónustu sérstaklega. Allt að einu verður að 

telja að fjármálaleg ráðgjafarþjónusta, sem viðskiptabankar og aðrar lánastofnanir veita í nánum 

tengslum við venjulega innláns- og útlánaþjónustu, viðskipti með fjármálagerninga eða aðra 

hliðstæða fjármálaþjónustu, þ.e. sem viðbótar- eða aukaþjónustu gagnvart slíkri þjónustu, geti 

fallið undir undanþáguákvæði 10. tölul. 3. mgr. 2. gr. laga nr. 50/1988 á sama hátt og hin 

eiginlega banka- og lánastarfsemi (aðalþjónustan). Ráðgjafarþjónusta fjármálafyrirtækja sem 

veitt er án slíkra tengsla, þannig að þjónustan hafi sjálfstætt gildi fyrir kaupandann, verður á 

hinn bóginn að teljast falla utan undanþáguákvæðisins.“
128

 

 

Var það þannig niðurstaða yfirskattanefndar að ákveðin þjónusta sem félli utan 

undanþáguákvæðis 10. tölul. 3. mgr. 2. gr. þegar um væri að ræða aðalstarfsemi aðila gæti 

talist undanþegin virðisaukaskatti ef hún væri í nægum tengslum við undanþegna 

aðalstarfsemi aðila. Leiddi þetta til þess að tiltekin þjónustukaup af bandarísku 

fjármálafyrirtæki sem tók að sér að: „reikna út verðmæti eigna og skuldbindinga kæranda 

samkvæmt fjármálagerningum sem kærandi hafi verið aðili að erlendis, einkum 

afleiðusamningum“ töldust falla utan skattskyldusviðs virðisaukaskattslaga, sbr. 10. tölul. 3. 

mgr. 2. gr. laganna. Á hinn bóginn var þjónusta fyrirtækis sem var ráðið sem fjármálaráðgjafi 

í tengslum við undirbúning að gerð og framkvæmd nauðasamnings ekki talin falla undir 10. 

tölul. 3. mgr. 2. gr. Hafði þjónustan falið í sér: „umfangsmikla upplýsingaöflun ásamt 

greiningu og mati á eignasafni kæranda.“ Undanþáguákvæðið tæki hins vegar ekki til annarrar 

ráðgjafarþjónustu fjármálastofnunar en sem stæði í tengslum við ávöxtun eigna, lánveitingar, 

eða aðra hliðstæða bankaþjónustu. Var þjónustan ekki í nægilegum tengslum við slíka 

bankaþjónustu og því ekki fallist á kröfu kæranda. Má sjá að heimfærsla starfsemi undir 
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ákvæði 3. mgr. 2. gr. vskl. getur verið margslungin og háð atvikum hverju sinni. Einnig er þó 

nokkuð ljóst að ef „meginstarfsemi“ seljanda er ekki skráningarskyld þá geti hann ekki notið 

tilslökunar 3. málsl. 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl., óháð eðli þeirrar þjónustu sem hann er að 

selja.
129

 

 

4.5.3 Nýtingarstaður þjónustu 

Það sem kalla mætti aðalskilyrði núllskattsreglu 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. kemur fram í 1. 

málsl. hennar. Þar kemur fram að sala á tiltekinni þjónustu til erlendra aðila sé undanþegin 

skattskyldu: „enda sé þjónustan nýtt að öllu leyti erlendis.“  Leiðir skilyrðið til þess að í þeim 

tilvikum þar sem starfsemi erlends kaupanda þjónustu væri ekki skráningarskyld hér á landi, 

eða hann gæti ekki innskattað þjónustuna samkvæmt ákvæðum 15. og 16. gr. vskl., þá þarf 

umrædd þjónusta að vera nýtt að öllu leyti erlendis til þess að vera undanþegin skattskyldu. 

Bent hefur verið á að skýringar í lögum og lögskýringargögnum um hvernig afmarka eigi 

nýtingarstað þjónustu hafa verið af skornum skammti. Eins hafi þangað til nýlega ekki verið 

að finna dómafordæmi eða fordæmi yfirskattanefndar þar sem ákvæði 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. 

vskl., og eins systurákvæði þess í 35. gr. vskl., væru skýrð. Hefur þetta hugsanlega leitt til 

þess að við skýringu á 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. hafi í auknum mæli verið litið til 

skattframkvæmdar í Danmörku og annars staðar í Evrópusambandinu. Yfirskattanefnd hefur 

þó í nýlegum úrskurðum að mestu leyti hafnað þeim sjónarmiðum, eins og rakið verður 

seinna. 

 Eins og áður hefur verið rakið kom reglan um undanþágu frá skattskyldu á sölu á 

þjónustu til erlendra aðila inn í íslenskan rétt með reglugerð nr. 194/1990 um virðisaukaskatt 

af þjónustu fyrir erlenda aðila og af aðkeyptri þjónustu erlendis frá. Var hún svo lögfest í 10. 
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 Sjá t.d. YSKN nr. 591/2012 (laxveiðiferðir o.fl.) en í úrskurði yfirskattanefndar kemur fram: „Starfsemi 

kæranda var á árunum 2006 og 2007 fólgin í fjárfestingum í hlutabréfum og var félagið í samræmi við það 

flokkað í atvinnugrein 74.15.0 (Rekstur eignarhaldsfélaga) samkvæmt ÍSAT95. Með því að kærandi hafði á 

þessum árum ekki með höndum sölu á virðisaukaskattsskyldum vörum eða þjónustu var félagið ekki skráð 

skattskyldur aðili samkvæmt lögum nr. 50/1988, sbr. 5. gr. þeirra laga. Samkvæmt því voru ekki forsendur til 

þess að kærandi nyti undanþágu samkvæmt 2. mgr. 35. gr. laga nr. 50/1988 frá þeirri skyldu sem fram kemur í 1. 

mgr. sömu lagagreinar til að greiða virðisaukaskatt af tilgreindri þjónustu sem keypt er erlendis frá.“ 

Yfirleitt er óumdeilt hvort starfsemi kæranda í úrskurðum yfirskattanefndar falli utan skattskyldusviðs 

virðisaukaskatts eða ekki samkvæmt ákvæðum 3. mgr. 2. gr. vskl. Sjá t.d. YSKN nr. 128/2015 (rússneskir 

lögmenn) þar sem kærandi var eignarhaldsfélag. Í úrskurði kemur fram: „Eins og ákvæði 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. 

laga nr. 50/1988 var orðað á þeim tíma, sem hér um ræðir, féll m.a. undir ákvæðið „ráðgjafarþjónusta, 

verkfræðiþjónusta, lögfræðiþjónusta, þjónusta endurskoðenda og önnur sambærileg sérfræðiþjónusta, þó ekki 

vinna við eða þjónusta sem varðar lausafjármuni eða fasteignir hér á landi“, sbr. c-lið töluliðarins. Óumdeilt er 

að á þeim árum sem málið varðar féll meginstarfsemi kæranda utan skattskyldusviðs virðisaukaskatts, sbr. 

ákvæði 3. mgr. 2. gr. laga nr. 50/1988 og að ekki voru forsendur til þess að kærandi nyti undanþágu samkvæmt 

2. mgr. 35. gr. laga nr. 50/1988 frá þeirri skyldu sem fram kemur í 1. mgr. sömu lagagreinar til að greiða 

virðisaukaskatt af tilgreindri þjónustu sem keypt er erlendis frá.“ (leturbreyting höfundar). 
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tölul. 1. mgr. 12. gr. með lögum nr. 55/1997 og 115/1997. Í frumvörpum laganna er ekki að 

finna sjónarmið sem leggja megi til grundvallar við mat á því hvenær þjónusta sú sem talin er 

upp í ákvæðinu teljist nýtt hér á landi. Þegar litið er til texta lagaákvæðanna má sjá að í 3. 

málsl. 10. tölul. er mælt fyrir um að skattskyld þjónusta sem veitt er í tengslum við 

menningarstarfsemi, listastarfsemi, íþróttastarfsemi, kennslustarfsemi, og aðra hliðstæða 

starfsemi sem fram fer hér á landi og er undanþegin skattskyldu skv. 3. mgr. 2. gr. laganna, 

telst ávallt nýtt hér. Einnig er tekið fram í d-lið 10. tölul. að rafrænt afhent þjónusta teljist 

ávallt nýtt þar sem kaupandi þjónustunnar hefur búsetu eða starfsstöð. Gefur þetta þó 

takmarkaðar leiðbeiningar um aðferðafræði þá sem ræður nýtingarstað þjónustu. 

 Í ÁB 19. janúar 2000 (933/2000) (símaþjónusta) var m.a. óskað eftir áliti ríkisskattstjóra á 

því hvort það væri virðisaukaskattskylt þegar erlent símaþjónustufyrirtæki kaupir aðgang að 

símtæknibúnaði íslensks símaþjónustufyrirtækis svo að viðskiptavinir þess fyrrnefnda geti 

hringt til Íslands. Um þessa þjónustu sem væri veitt hérlendis til erlends símafyrirtækis sagði 

ríkisskattstjóri: 

 

„Fjarskiptaþjónusta er þess eðlis að erfitt er að skera úr um afhendingarstað með hefðbundnum 

hætti, enda má segja að afhending hefjist í einu landi og ljúki í öðru.  Þess vegna er eðlilegt að 

líta til þess hvar starfsstöð seljanda er við ákvörðun afhendingarstaðar. Þjónustan telst því vera 

nýtt á þeim stað sem hún er veitt.“ 

 

Var það niðurstaða ríkisskattstjóra að þar sem fjarskiptaþjónusta íslenska 

símaþjónustufyrirtækisins væri veitt hérlendis og þar með nýtt hér þá gæti hún ekki talist nýtt 

að öllu leyti erlendis. Ekki er mikið kjöt á beinum rökstuðnings ríkisskattstjóra. Vissulega er 

fjarskiptaþjónusta þess eðlis að erfitt sé að skera úr um afhendingarstað hennar með 

hefðbundnum hætti. Hins vegar er það svo að hið sama mætti segja um allar þær þjónustur 

sem taldar eru upp í 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. og hefur það verið gert, sbr. athugasemdir 

með frumvarpi því sem fylgdi lögum nr. 115/1997 þar sem tekið var fram að það sem væri 

einkennandi fyrir þjónustugreinar þær sem taldar eru upp í 10. tölul. er að um sé að ræða 

þjónustu sem er flytjanleg á milli landa. Væri einmitt auðvelt að veita þær án þess að setja á 

stofn starfsstöð í öðru landi.
130

 Ef aðferðafræði ríkisskattstjóra í ofangreindu ÁB 19. janúar 

2000 (933/2000) (símaþjónusta) yrði lögð til grundvallar við afmörkun á nýtingarstað hjá 

öllum þjónustum 10. tölul. þá er ljóst að skattlagningarstaður ákvæðisins yrði að mestu eða 

öllu leyti afmarkaður við staðsetningu seljanda. 

Í ÁB 30. nóvember 1998 (893/1998) (lögfræðiþjónusta) var óskað eftir áliti ríkisskattstjóra 

á því hvort sala lögfræðiþjónustu til erlendra lánastofnana vegna lánastarfsemi þeirra erlendis 
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væri virðisaukaskattskyld. Var viðskiptunum lýst á þann hátt að íslenskar fjármálastofnanir 

semdu við erlendar fjármálastofnanir um lántöku. Skjalagerð væri öll unnin erlendis og 

lánsskjöl fóru eftir erlendum lögum. Eitt af skilyrðunum fyrir lánveitingum til íslensku 

aðilanna var að fyrir lægi lögfræðiálit frá íslenskum lögfræðingum, þess efnis að lántakinn 

væri bundinn af þeim lánasamningi sem hann hafi gert við hinn erlenda lánveitanda. Kemur 

fram í bréfi ríkisskattstjóra að þjónusta sem er í tengslum við starfsemi, eignir, réttindi, eða 

hagsmunagæslu erlends aðila teljist nýtt hér á landi og falli því ekki undir ákvæði 10. tölul. 1. 

mgr. 12. gr. vskl. 

Tók ríkisskattstjóri nokkur dæmi um þjónustu sem telja mætti nýtta að hluta eða öllu leyti 

hér á landi:  

 vinna sem varðar viðskiptahagsmuni hins erlenda kaupanda hér á landi, svo og 

aðstoð vegna fyrirhugaðra kaupa eða stofnunar fyrirtækis hér á landi 

 málflutningsstörf fyrir íslenskum dómstólum 

 innheimtumál gegn íslenskum skuldurum 

 milligöngu um einkaleyfa-, mynstur-, eða vörumerkjaskráningu 

 gæslu hagsmuna erlendra erfingja sem kalla til arfs í íslensku dánarbúi 

 álitsgerðir um íslenskar réttarreglur vegna viðskiptahagsmuna hér á landi. 

Til skýringar nefndi ríkisskattstjóri svo lögfræðilega greinargerð unna af íslenskum 

lögmanni fyrir erlendan aðila. Sé greinargerðin send úr landi og nýtt í dómsmál þar telst 

þjónustan nýtt erlendis og því undanþegin skattskyldri veltu. Sama greinargerð unnin fyrir 

sama aðila nýtt í dómsmáli hérlendis telst á hinn bóginn til þjónustu nýttrar hér á landi og því 

til skattskyldrar veltu. Með hliðsjón af þessu var það álit ríkisskattstjóra að lögfræðiþjónusta 

sem veitt væri erlendum lántakendum vegna væntanlegra útlána til innlendra aðila sé nýtt hér 

á landi. Vinnan varði viðskiptahagsmuni hinna erlendu lánveitenda á Íslandi. Var það þannig 

niðurstaða ríkisskattstjóra að innheimta bæri virðisaukaskatt af framangreindri þjónustu. Þetta 

bréf ríkisskattstjóra gefur viss raunhæf viðmið sem enn til dagsins í dag er litið til. Þó verður 

því ekki neitað að bréfið er komið til ára sinna og í því viðskiptaumhverfi er ríkir í dag eru án 

efa álitamál sem kalla á skýrari viðmið nýtingarstaðar þjónustu.  

Í ÁB 24. maí 2006 (1066/2006) (upplýsingamiðlun á veraldarvefnum) var fyrirspurn beint 

til ríkisskattstjóra varðandi fyrirhugaða sölu tiltekinnar þjónustu félags. Myndi þjónustan 

felast í því að gefa eigendum fasteigna, hvar sem er í heiminum, kost á að skrá í sérstakt forrit 

á vefsíðu félagsins upplýsingar um fasteignir til leigu. Var umrædd þjónusta félagsins felld 

undir upplýsingamiðlun skv. þágildandi d-lið 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. (nú c-liðar). Fallist var 

á álit fyrirspyrjanda að almennt teldist þjónusta sem beinlínis varði fasteign nýtt þar sem 
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fasteign sé staðsett. Teldist sala á umræddri þjónustu því ekki til skattskyldrar veltu þegar hún 

væri veitt til erlends kaupanda. 

Hefur virðisaukaskattaframkvæmd þó ekki verið ósnortin af áhrifum evrópureglna en af 

þeirri skattframkvæmd sem er að finna varðandi 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. má sjá að 

skírskotað hefur verið til regluverks Evrópusambandsins á sviði virðisaukaskatts í deilumálum 

um nýtingarstað þjónustu. Má telja slíkt skiljanlegt þegar evrópskur uppruni 10. tölul. er 

hafður í huga. Í YSKN nr. 591/2012 (laxveiðiferðir o.fl.), sem áður hefur verið reifaður og má 

segja að hafi markað upphaf á hrinu nokkurra úrskurða yfirskattanefndar sem skýra 10. tölul. 

1. mgr. 12. gr., var deilt um hvort kæranda bæri að standa skil á virðisaukaskatti af aðkeyptri 

þjónustu frá erlendum aðilum sem félli undir 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl., sbr. 1. og 2. mgr. 

35. gr. sömu laga. Hafði ríkisskattstjóri komist að því að kærandi hefði staðið í skattskyldum 

þjónustukaupum annars vegar vegna þjónustu tveggja dótturfélaga kæranda, B ltd. í Bretlandi 

og D ApS í Danmörku og hins vegar vegna þjónustu sem kærandi hefði keypt af ýmsum 

erlendum lögfræðistofum, endurskoðunarfyrirtækjum, og fleiri aðilum. Mótmælti kærandi 

skattskyldu af flestum þessara þjónustukaupa á þeim grundvelli að aðkeypt þjónusta félagsins 

hafi varðað viðskiptahagsmuni kæranda erlendis og teldist því ekki hafa verið til nota hér á 

landi í skilningi 1. mgr. 35. gr. vskl. 

Í úrskurði yfirskattanefndar eru náin tengsl ákvæða 35. gr. vskl. við undanþágureglu 10. 

tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. rakin. Er sameiginlegt með þessum ákvæðum að þjónusta sem 

ákvæðin taka til skuli ekki vera skattlögð hér á landi ef hún telst eingöngu vera notuð erlendis. 

Einnig var farið yfir að lagaákvæði það sem um ræddi í þessu máli kom inn í 

virðisaukaskattslög með lögum nr. 55/1997 og 115/1997 og að í athugasemdum með 

frumvarpi því sem fylgdi lögum nr. 115/1997 væri leitast við að koma fyrirkomulagi 

skattmeðferðar á þjónustu við erlenda aðila m.a. til samræmis við reglur sem giltu annars 

staðar í Evrópu. Ályktaði yfirskattanefnd að umræddar athugasemdir væru að vísa til ákvæða í 

þágildandi tilskipun ráðs Evrópubandalagsins nr. 77/388/EB, sbr. tilskipun nr. 84/386/EB um 

samræmt virðisaukaskattskerfi í Evrópu sem finna mátti í e-lið 2. mgr. og 3. mgr. 9. gr. sem 

áður hefur verið rakin. Þar er kveðið á um afhendingarstað þjónustu sem svarar í 

meginatriðum til upptalningar í 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. og eftir þeim reglum var 

afhendingarstaður afmarkaður með tilliti til þess staðar þar sem kaupandi hafði starfsstöð eða 

var búsettur, þegar það var til aðila sem var með aðsetur utan bandalagsríkjanna. Svo var 

aðildarríkjum bandalagsins heimilað að telja afhendingarstað vera þann stað þar sem 

þjónustan væri raunverulega notuð, enda væri það til þess að koma í veg fyrir tvísköttun, enga 

skattlagningu eða samkeppnisröskun, sbr. 3. mgr. 9. gr. tilskipunarinnar. 
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Í úrskurði ríkisskattstjóra í málinu höfðu hliðstæð ákvæði í þágildandi 

virðisaukaskattstilskipun, nr. 2006/112/EB, borið á góma. Var þar rakið að í 59. gr. 

virðisaukaskattstilskipunarinnar væri að finna upptalningu á þjónustu sem væri sambærileg 

þeirri sem um væri þrætt í málinu. Þýddi þetta með öðrum orðum að skattlagningarstaðurinn 

væri þar sem viðskiptavinurinn hefði aðsetur. Þar sem ekki væri lagður virðisaukaskattur á 

erlendis væri litið svo á að þjónustan teldist nýtt hér á landi. Var það þannig niðurstaða 

ríkisskattstjóra, með hliðsjón af því að hin aðkeypta þjónusta nýttist við ákvarðanatöku hér á 

landi, að þjónustan teldist nýtt hér á landi. 

Af þessu tilefni tók yfirskattanefnd fram: 

 

„Í 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. og 1. mgr. 35. gr. laga nr. 50/1988 er ekki að finna viðmiðunarreglu 

þess efnis að þargreind þjónusta teljist andlag skattlagningar þar sem kaupandi hefur aðsetur, 

sbr. meginreglu í greindum ESB-tilskipunum, svo sem ríkisskattstjóri hefur látið í veðri vaka, 

heldur ræður nýtingarstaður þjónustu, sem ákvæði þessi taka til, því hvort svara beri skatti af 

sölu eða eftir atvikum öflun hennar.“
131

 

 

Tók yfirskattanefnd með þessu af skarið um að ekki væri hægt að notast við 

viðmiðunarreglur úr Evrópurétti um afhendingarstað þjónustu heldur þyrfti grundvöllur 

skattskyldu að miðast við íslenskar reglur um nýtingarstað sem væru ekki hliðstæðar reglum 

tilskipana Evrópusambandsins. Þurfti þannig því næst að athuga hvar nýtingarstaður þjónustu 

þeirra sem deilt var um í málinu væri. Tekið var undir með kæranda að í skattframkvæmd hafi 

með réttu eða röngu verið lögð áhersla á það þegar kemur að notkunarskilyrði 10. tölul. 1. 

mgr. 12. gr. vskl. hvar viðskiptahagsmunir þjónustu liggi. Væri þá miðað við að þeir 

hagsmunir tengist Íslandi þegar afhent þjónusta stæði í tengslum við viðskipti kaupandans, þ.á 

m. fyrirhuguð viðskipti, hér á landi. Leiðir þetta til þess að nægilegt er að þjónusta sé notuð að 

hluta hérlendis til þess að falla utan marka undanþágu 10. tölul. Því væri ekki hægt að álykta 

að þótt ríkisskattstjóri telji að viðskiptahagsmunir liggi hér á landi í þessum skilningi þá þýddi 

það ekki að hinn erlendi kaupandi hafi engin not af þjónustunni í heimalandi sínu. 

Hvað varðar þjónustu þá sem breska dótturfélag kæranda B stóð í þá var að mestu leyti 

um að ræða könnun á viðskiptaumhverfi í Bretlandi og víðar erlendis, vöktun 

viðskiptatækifæra, og ýmis konar ráðgjöf og aðstoð vegna hugsanlegra kaupa kæranda á 

hlutum í erlendum félögum. Í þessu skyni hafði B aflað ýmis konar þjónustu, þ.á m. 

lögfræðiþjónustu og þjónustu endurskoðunarfyrirtækja, sem endurseld var kæranda. Sneru 

þessar þjónustur bæði að verkefnum sem leiddu til fjárfestingar kæranda í erlendum félögum 

og öðrum þar sem ekkert varð úr fjárfestingu. Um þessa þjónustu B sagði yfirskattanefnd: 
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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. 

 

Var það því niðurstaða yfirskattanefndar að þjónusta B við kæranda hefði verið fólgin í 

ráðgjöf um fjárfestingar og fjárfestingartækifæri erlendis og því verið notuð a.m.k. að hluta til 

hér á landi í skilningi 1. mgr. 35. gr. vskl. við töku ákvarðana gjaldandans um þátttöku í 

einstökum verkefnum, þar á meðal um kaup eða sölu á eignarhlutum í erlendum félögum. 

Hvað varðar þjónustu þá sem kærandi keypti af D í Danmörku var talið að um væri að ræða 

ýmsa umsýslu í tengslum við fyrirliggjandi fjárfestingu kæranda í Danmörku, þ.e. eignarhluta 

í tilgreindum hlutafélögum. Ekki væru um að ræða ráðgjöf um fjárfestingartækifæri. Var því 

þjónusta D talin standa næst því að teljast notuð eingöngu þar sem staðsetja má eignir eða 

aðra hagsmuni sem í hlut áttu. Ekki var því hægt að staðhæfa að notkunarstaður þeirrar 

þjónustu væri að hluta eða öllu leyti hér á landi. 

Í málinu var einnig deilt um þjónustukaup af 33 öðrum tilgreindum aðilum. Af þeim 

þjónustum má nefna að upplýsingamiðlun skv. d-lið 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. (nú c-lið) 

sem kærandi keypti var talin hafa verið notuð af starfsmönnum kæranda hér á landi í daglegri 

fjármálastarfsemi félagsins, þ.á m. við ákvarðanatöku um kaup eða sölu á hlutum í félögum á 

erlendum hlutabréfamörkuðum. Þrátt fyrir að upplýsingarnar hafi varðað erlend hlutafélög, 

sem kærandi kynni að telja vænlega fjárfestingu, var talið að þjónustan væri a.m.k. notuð að 

hluta til hér á landi. Fleiri þjónustur vörðuðu kaup á upplýsingum eða ráðgjöf erlendis frá 

vegna daglegrar starfsemi kæranda hér á landi og var því notkunarstaður talinn vera a.m.k. að 

hluta til hérlendis. Sumar þjónustur töldust þó aðeins varða hagsmuni kæranda erlendis, s.s. 

kaup á þjónustu almannatengslafyrirtækis sem sinnti samskiptum við erlenda fjölmiðla í 

tengslum við fjárfestingar kæranda erlendis eða þjónusta sem laut „að utanumhaldi hollenskra 

dótturfélaga“ og því ekki skattskyldar. Var það lokaniðurstaða yfirskattanefndar að 13 af 33 

þjónustuliðum voru ekki taldar rökstuddar sem hafa nýst að hluta til eða öllu leyti hér á landi 

þannig að það leiddi til skattskyldu. 

Í kjölfar úrskurðarins hafa sprottið upp fleiri mál þar sem reynir á nýtingarstað þjónustu 

þeirrar sem finna má í 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. Hefur í þeim flestum verið vísað í 

ofangreindan úrskurð yfirskattanefndar YSKN nr. 591/2012 (laxveiðiferðir o.fl.), stundum af 

báðum aðilum máls. Af þeirri úrskurðarframkvæmd má draga þá ályktun að þegar um ræðir 
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ráðgjafarþjónustu um fjárfestingar og fjárfestingartækifæri erlendis, sem hérlendir aðilar hafi 

aflað sér hérlendis frá, verði að teljast hafa verið notuð a.m.k. að hluta hér á landi við töku 

ákvarðana kaupanda um þáttöku í einstökum verkefnum, þ.á m. um kaup eða sölu á 

eignarhlutum í erlendum félögum. Í þessu sambandi hefur gagngert ekki verið gerður 

greinarmunur á því hvort kaupandi þjónustunnar afræður að ráðast í fjárfestingu eða önnur 

umsvif eða hverfur frá slíkum fyrirætlunum. Einnig hefur ekki skipt máli hvort þjónustan hafi 

lotið að almennri könnun á fjárfestingarmöguleikum eða einstökum viðskiptum, sbr. ummæli 

yfirskattanefndar í YSKN nr. 153/2016 (fjármálafyrirtæki í slitameðferð) sem áður hefur verið 

reifaður en í málinu var deilt um skattskyldu vegna tiltekinna kaupa á þjónustu, sbr. 1. mgr. 

35. gr. vskl. sem kærandi, sem var fjármálafyrirtæki í slitameðferð, hafði fest kaup á.
132

 

Í því máli tók yfirskattanefnd einnig fram: 

 

„Ráðgjafarþjónusta erlendra aðila, sem telja verður hafa verið nýtta hérlendis, getur samkvæmt 

þessu beinst að viðskiptum í víðum skilningi og m.a. bæði að kaupum eða sölu eigna og öðrum 

erlendum hagsmunum kaupanda þjónustunnar. Getur þannig verið um að ræða ráðgjöf um kaup- 

eða sölumöguleika, könnun á aðstæðum (líklegs) viðsemjanda eða annan hliðstæðan 

undirbúning að ákvarðanatöku um viðskipti. Þjónustukaup erlendis frá vegna rekstrar, 

varðveislu eða viðhalds erlendra eigna eða hagsmuna hafa á hinn bóginn ekki talist vera til nota 

hér á landi í skilningi 1. mgr. 35. gr. laga nr. 50/1988, þar á meðal lögfræðiþjónusta í tengslum 

við dómsmál í þessu skyni, sbr. úrskurð nr. 128/2015. Má telja að þetta gildi almennt um 

ráðningu lögmanns eða annars sérfræðings til að koma fram í umboði þjónustukaupa vegna 

umsýslu erlendra eigna eða hagsmuna hans, m.a. við innheimtu krafna, enda feli þjónustan ekki 

jafnframt í sér ráðgjöf um viðskipti, sbr. að framan. Með sama fyrirvara verður að telja að 

afmarkaðir þjónustuþættir í tengslum við kaup eða sölu eða hliðstæða ráðstöfun eigna geti talist 

eingöngu nýttir erlendis, svo sem vinna við skjalagerð í þessu sambandi.“ 

 

Með þetta fyrir sjónum tók yfirskattanefnd tillit til hvort tilteknar þjónustur sem kærandi 

hafði fest kaup á teldust nýttar hér á landi, í heild eða að hluta. Í úrskurði er þjónustukaupum 

kæranda erlendis frá skipt að megindráttum í þrjá flokka: Í fyrsta lagi almenna 

lögfræðiþjónustu, þjónustu vegna kröfuhafa, og keypta þjónustu í tengslum við undirbúning 

nauðasamnings, í öðru lagi þjónustu sem varðaði mögulega lögsókn á hendur fyrrverandi 

stjórnendum kæranda, og í þriðja lagi þjónustu sem tengdist aðila sem hafði með höndum 

aðstoð við rekstur eignasafns kæranda erlendis. Um fyrri tvo flokkana var ekki ágreiningur að 

ráði að um væri að ræða skattskylda þjónustu samkvæmt 1. mgr. 35. gr. vskl. en í þriðja 

flokkinn var felld þjónusta frá sex mismunandi aðilum sem varðaði rekstur eignasafns 

kæranda erlendis. Þar á meðal var fallist á sjónarmið kæranda varðandi tvo aðila þar sem 

keypt þjónusta fólst í því að verja eignir og hagsmuni kæranda í erlendum ríkjum, þ.á m. 

annast skjalagerð vegna lánasamninga, halda utan um vörslureikninga, og annast málarekstur 
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fyrir dómstólum erlendis í tilefni af málsóknum á hendur kæranda. Einnig var fallist á að 

þjónusta bandarísks fjármálafyrirtækis, að reikna út verðmæti eigna og skuldbindinga 

kæranda samkvæmt fjármálagerningum sem kærandi hafi verið aðili að erlendis, félli utan 

skattskyldu skv. 1. mgr. 35. gr. vskl. 

Á hinn bóginn var talið að í þremur tilvikum hefði verið um að ræða þjónustu sem nýtt 

hefði verið að hluta til hér á landi vegna þess að þær fólu í sér ráðgjöf til kæranda. Í fyrsta lagi 

var um að ræða félag sem veitti kæranda ráðgjafarþjónustu samkvæmt samningi í tengslum 

við sölu kæranda á öllum hlutum í norsku dótturfélagi þess. Ekki var talið að viðsemjanda 

kæranda hefði verið falið að sjá um söluna með beinum hætti enda væri í samningi aðeins 

kveðið á um ráðgjöf við söluferli sem átti sér stað á samningstímanum. Í öðru lagi var um að 

ræða fyrirtæki sem var ráðið sem fjármálaráðgjafi vegna undirbúnings við gerð og 

framkvæmd nauðasamnings, þ.e. hvort það væri hagkvæmt fyrir kæranda að leggja til 

samþykkt nauðasamnings. Um var að ræða umfangsmikla upplýsingaöflun ásamt greiningu 

og mati á eignasafni kæranda sem nýttist slitastjórn við ákvörðun á þeim valkostum sem þeir 

stóðu frammi fyrir varðandi framtíð kæranda. Eins var í þriðja lagi um að ræða þjónustu sem 

laut að fjármálaráðgjöf til óformlegs kröfuhafaráðs kæranda vegna yfirvofandi slitameðferðar 

kæranda og var hún með sömu rökum talin hafa verið nýtt hér á landi við slitameðferð 

kæranda. 

Telja verður að ofangreind sjónarmið sem koma fram í úrskurðum yfirskattanefndar eigi 

að mestu leyti einnig við þegar kemur að afmörkun á nýtingarstað samkvæmt 10. tölul. 1. gr. 

12. gr. vskl. Af úrskurðum yfirskattanefndar má sjá að ætli aðilar að bera fyrir sig að 

þjónustuviðskipti við erlenda aðila hafi einungis nýst erlendis þá verður ákvarðanataka sú sem 

þjónustan lýtur einnig að hafa verið fyrir utan strendur Íslands. Við þá ákvarðanatöku skiptir í 

raun ekki máli hver niðurstaðan verður, svo lengi sem þjónusta frá erlendum aðilum hafi verið 

nýtt við mat á ákvörðun.
133
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 Sjá t.d. YSKN nr. 155/2016 (demand study) þar sem deilt var um hvort A ehf. þyrfti að borga virðisaukaskatt 

vegna þjónustu sem félagið keypti af S, X, og Y á árinu 2010 en þeir voru erlendir aðilar. Fólst þjónusta erlendu 

aðilanna ýmist í gerð markaðsrannsóknar (e. demand study), leit að fjárfestum fyrir verkefni kæranda, og aðstoð 

við samningsviðræður við erlenda fjárfesta. Hélt kærandi fram að engir fjárfestar hefðu fengist úr krafsinu og því 

hefði þjónustan ekkert nýst, hvorki hér á landi né erlendis. Var ekki fallist á sjónarmið kæranda en í úrskurði 

yfirskattanefndar segir: „Ekki hefur í þessu sambandi verið gerður greinarmunur á því hvort kaupandi 

þjónustunnar afræður að ráðast í  fjárfestingu eða önnur umsvif eða hverfur frá slíkum áformum. Þá hefur ekki 

skipt máli hvort þjónustan hafi lotið að almennri könnun á fjárfestingarmöguleikum eða að einstökum 

viðskiptum.“ 
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5 Alþjóðleg sjónarmið um sölu á þjónustu yfir landamæri 

5.1 Meginreglur í alþjóðlegum þjónustuviðskiptum 

5.1.1 Alþjóðlegar leiðbeiningarreglur OECD  

Á undanförnum árum hefur átt sér stað gríðarlegt átak í alþjóðasamfélaginu við greiningu á 

alþjóðlegu umhverfi og umgjörð virðisaukaskatts vegna kaupa og sölu á vörum og þjónustu í 

milliríkjaviðskiptum. Á grundvelli alþjóðlegra umræða meðal aðildarríkja Efnahags- og 

framfarastofnunarinnar og samstarfsríkja, og annarra viðkomandi hagsmunaaðila,  þ.á m. 

fræðimanna og einkastofnana, hefur OECD unnið að leiðbeiningarreglum þar sem ríkjandi 

viðurkennd sjónarmið og meginreglur um virðisaukaskattmeðferð helstu flokka 

alþjóðaviðskipta koma fram. Hafa alþjóðlegar leiðbeiningarreglur OECD um virðisaukaskatt 

verið samþykktar og ljáð fylgi sem alþjóðlegur staðall fyrir virðisaukaskattmeðferð 

alþjóðlegra viðskipta með þjónustur og óefnislegra verðmæta og gegna hlutverki heimildar 

um hönnun og útfærslu á löggjöf þar að lútandi.
134

 Eru leiðbeiningarreglur OECD því 

undirstaða allrar umfjöllunar um alþjóðlega meðferð virðisaukaskatts á þjónustu yfir 

landamæri. Í ljósi alþjóðlegs eðlis viðfangsefnis þessarar ritgerðar er nauðsynlegt að athuga 

þau sjónarmið sem eru ríkjandi í Evrópu sem og annars staðar í heiminum. Í þessum kafla 

verður stuttlega farið yfir viðurkenndar meginreglur sem ríkja í virðisaukaskattmeðferð í 

alþjóðlegum þjónustuviðskiptum. Í kafla 5.2 verða reglur Evrópusambandsins um sölu á 

þjónustu yfir landamæri athuguð. Í kafla 5.3 verða reglur í Noregi athugaðar og bornar saman 

við sambærilegar íslenskar reglur. 

 

5.1.2 Meginreglan um hlutleysi virðisaukaskatts í alþjóðlegum viðskiptum 

Í kjarna eðlis virðisaukaskatts sem fjölstigaskattur á neyslu er að skatturinn eigi, eins og hann 

er hannaður, ekki að hvíla á aðilum í atvinnurekstri heldur ber yfirvöldum að leysa skattaðila 

undan skattbyrðinni. Markmiðið með skattlagningunni er að skatturinn „flæði í gegnum“ 

atvinnufyrirtæki og í gegnum stig skattkeðjunnar og hvíli að lokum á neytendum. Er þetta 

meginreglan um hlutleysi virðisaukaskatts. Í viðskiptum á milli innlendra aðila þá er hlutleysi 

skattlagningar náð með þeim hætti að hver skattskyldur aðili greiðir virðisaukaskatt til þeirra 

sem hann kaupir frá (innskattur) og um hæl fær hann virðisaukaskattinn til baka frá þeim sem 

kaupa af honum (útskattur). Hefur áður verið rakið að þetta hlutleysi virðisaukaskatts var eitt 

af megin röksemdunum sem haldið var á lofti varðandi ágæti skattsins framyfir söluskatt. 
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Sjónarmið um hlutleysi virðisaukaskatts eru ekki síður mikilvæg þegar kemur að 

alþjóðlegum viðskiptum. Er sérstaklega brýnt að virðisaukaskattur leggist jafnt og sé „jafn 

hlutlaus“  fyrir bæði innlend sem erlend atvinnufyrirtæki. Slíkt ósamræmi myndi leiða til 

röskunar á alþjóðlegum viðskiptum og hafa áhrif á þá valkosti sem standa neytendum til boða. 

Þegar ríki skapa regluverk í kringum virðisaukaskatt verður að hafa ýmis sjónarmið í huga 

þannig að stuðlað sé að hlutlausri skattlagningu með tilliti til viðskipta yfir landamæri. Í 

leiðbeiningarreglum OECD eru settar fram sex leiðbeiningarreglur sem ríki ber að fylgja til að 

viðhalda hlutleysi: 

 Regla 1: Virðisaukaskattbyrði skal ekki hvíla á skattskyldum aðilum nema þar sem 

sérstaklega er gert ráð fyrir því í lögum. 

 Regla 2: Atvinnufyrirtæki sem eru í sambærilegum aðstæðum og standa í 

sambærilegum viðskiptum skulu lúta sambærilegu skattstigi. 

 Regla 3: Virðisaukaskattreglur skulu afmarkaðar á þann hátt að þær séu ekki aðal 

áhrifavaldurinn í viðskiptalegum ákvörðunum. 

 Regla 4: Með tilliti til skattstigs, þá skulu erlend atvinnufyrirtæki ekki standa höllum 

fæti eða hafa forskot á innlend atvinnufyrirtæki í þeirri lögsögu þangað sem sköttum 

skal skilað eða skattskyldu má rekja. 

 Regla 5: Til að tryggja að óendurkræfur skattur falli ekki á erlend atvinnufyrirtæki, 

þá mega lögsögur velja úr ýmsum leiðum. 

 Regla 6: Þar sem sérstakar stjórnsýslulegar kröfur til erlendra atvinnufyrirtækja 

teljast nauðsynlegar, skal það ekki íþyngja viðkomandi aðilum úr hófi fram eða á 

óviðeigandi hátt að fara eftir þeim. 

Regla 1 vísar til þess að þótt að virðisaukaskattbyrði skuli að meginstofni til ekki hvíla á 

atvinnufyrirtækjum þá geti verið lögmætar ástæður fyrir því að löggjöf leggi sérstaklega 

virðisaukaskattskyldu á aðila. Sem dæmi um slíka sérstaka skyldu má nefna þegar viðskipti 

atvinnufyrirtækja eru undanþegin skatti vegna þess að erfitt er að meta skattstofn með tilliti til 

skattskyldu (t.d. margar fjármálaþjónustur) eða viðskipti eru undanþegin af pólitískum 

ástæðum (heilbrigðisþjónusta, menntun, menning, o.fl.). Sem dæmi úr íslenskum lögum má 

sjá 3. mgr. 2. gr. vskl. um undanþegna vinnu og þjónustu.
135

 

Regla 2 er birtingarmynd víðtækara grundvallarsjónarmiðs, sem er t.d. ríkjandi í EES, að 

löggjöf ríkja megi ekki mismuna þegnum sínum innbyrðis eða gagnvart þegnum annarra ríkja. 

Hvað varðar sölu á virðisaukaskattskyldri vöru og þjónustu milli landa er mikilvægt að þegar 
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tekið er til athugunar hvað teljist til sambærilegrar skattskyldu þá sé tekið tillit til möguleika á 

endurgreiðslu og inneignar hjá skattyfirvöldum. Ef aðili í atvinnurekstri er skattlagður bæði í 

landinu þar sem það selur vöruna og í landinu þar sem kaupandi er staðsettur þá er ekki um að 

ræða líka skattskyldu og hjá skattskyldum aðila sem selur aðeins á innlendum markaði. 

Sambærileiki aðstæðna fyrirtækja verður fyrst og fremst metinn út frá rétti þeirra til frádráttar 

samkvæmt landsrétti. Gæti þannig fyrirtæki sem færi með þjónustu sem væri undanþegin 

skattskyldu skv. 3. mgr. 2. gr. vskl. ekki talist í sambærilegri aðstöðu á við fyrirtæki sem færi 

með núllskattsþjónustu skv. 12. gr. vskl. þar sem seinna fyrirtækið á meiri rétt til frádráttar og 

endurgreiðslu frá yfirvöldum. Sambærileika viðskiptanna sjálfra þarf að afmarka út frá reglum 

þess landsréttar þar sem verið er að bera aðilana saman og hvernig þær reglur bera kennsl á 

viðskiptin.
136

 

Regla 3 teflir fram því sjónarmiði að virðisaukaskattur skuli ekki vera aðal 

áhrifavaldurinn við ákvarðanatöku af viðskiptalegum toga. Við töku ákvarðana hjá 

skattskyldum atvinnufyrirtækjum eru ótal þættir sem geta haft áhrif, þ.á m. af fjárhagslegum, 

atvinnulegum, félagslegum, umhverfislegum, og lagalegum toga. Þrátt fyrir að tillit sé tekið til 

virðisaukaskattskyldu sem slíkrar sem þáttur í ákvarðanatöku þá ætti hún ekki að vera meginn 

hvatinn að baki ákvörðunum teknum í atvinnufyrirtækjum. Til dæmis ætti virðisaukaskattur 

ekki að hafa þau áhrif á fyrirtæki að það fari að haga félagaformi sínu eftir því hvað sé 

hagstæðast með tilliti til virðisaukaskattgreiðslna. Er þetta grundvallarsjónarmið í hlutleysi 

skattlagningar og væru slík áhrif oft afleiðing af ósamræmi skattalöggjafar við önnur 

sjónarmið í leiðbeiningarreglunum, eins og t.d. reglu 4 sem varðar skattskyldu.
137

 

Samkvæmt reglu 4 eiga erlend fyrirtæki ekki að vera skattlögð í meiri eða minni mæli en 

sambærileg innlend fyrirtæki. Snertir sjónarmiðið sérstaklega á því að ekki megi mismuna 

erlendum fyrirtækjum hvað varðar virðisaukaskattskyldu þegar borið er saman við innlend 

fyrirtæki lands. Mismunandi skattafgreiðsla sem leiðir til forskots eða lakari stöðu fyrirtækis 

vegna þess eins að það er erlent er þannig óæskileg. Samkvæmt þessu sjónarmiði ætti þannig 

ekki að leggja óendurkræfan virðisaukaskatt á erlend fyrirtæki sem væri ekki í samræmi við 

skattskyldu innlendra fyrirtækja. Reglur sem leiddu til þess að erlend fyrirtæki greiddu minni 

virðisaukaskatt eða fengu meiri endurgreiðslu frá yfirvöldum, væru þá einnig ekki í samræmi 

við sjónarmið leiðbeiningarreglnanna.
138

 

                                                           
136

 International VAT/GST guidelines, bls. 31. 
137

 International VAT/GST guidelines, bls. 31-32. 
138

 International VAT/GST guidelines, bls. 33. 



80 

 

Regla 5 fjallar um það að til þess að tryggja að það falli ekki óendurkræfur skattur á erlend 

fyrirtæki þá standa aðilum viðkomandi lögsögu ýmsar leiðir til boða. Meðal þessara 

möguleika er að undanþiggja þjónustu virðisaukaskattskyldu, leyfa erlendum fyrirtækjum að 

afla endurgreiðslu í gegnum sérstakt fyrirkomulag, leyfa erlendum fyrirtækjum að afla 

endurgreiðslu í gegnum staðbundna virðisaukaskattskráningu, færa ábyrgð til skráðra 

seljenda/kaupenda á hverjum stað og veitingu undanþáguskírteina vegna kaupa.
139

 

Regla 6 vísar til þess að innlendir og erlendir aðilar í atvinnurekstri eru í mismunandi 

aðstæðum þegar kemur að stöðu þeirra gagnvart innlendum skattyfirvöldum. Innlendir aðilar 

munu almennt hafa ákveðna sögu í lögsögunni og tengsl við önnur fyrirtæki sem erlenda aðila 

skortir. Leiðir þetta til ákveðinnar áhættu fyrir skattyfirvöld hvað varðar yfirstjórn og 

innheimtu á skatti. Gæti því verið nauðsynlegt fyrir yfirvöld að gera vissar ráðstafanir til að 

fyrirbyggja skattaundanskot og skattasniðgöngu. Merkja þessar ráðstafanir yfirleitt auknar 

skyldur og kostnað fyrir erlendu aðilana. Verða skattyfirvöld að passa upp á að þessar 

ráðstafanir séu í jafnvægi við jafnræðissjónarmið þannig að kröfurnar séu ekki úr hófi fram og 

leiði til ólögmætrar mismununar.
140

 

Rauði þráðurinn sem rennur í gegnum reglurnar 6 að ofan, hvað varðar viðskipti yfir 

landamæri, er að jafnræðis meðal atvinnufyrirtækja sé gætt hvort sem þau séu sama þjóðernis 

eða ekki. Í sambandi við það sjónarmið þá viðurkenna leiðbeiningarreglur OECD að vissar 

aðgerðir skattyfirvalda, hvort sem þær eru almennar eða sértækar, geti verið nauðsynlegar 

sökum mismunandi kringumstæðna innlendra og erlendra aðila gagnvart yfirvöldum í 

viðkomandi lögsögu. Slíkar aðgerðir mega þó ekki vera úr hófi eða mismuna á ólögmætan 

hátt. Í íslenskri virðisaukaskattslöggjöf hefur verið reynt að koma til móts við sjónarmið af 

þessum meiði á tvennan hátt. Annars vegar reglur 12. gr. um núllskatt á vöru og þjónustu sem 

er seld eða veitt erlendis (þ. á m. 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. og spegilmynd þess ákvæðis í 35. 

gr. vskl. um kaup á þjónustu erlendis frá) og hins vegar reglur um endurgreiðslu 

virðisaukaskatts til erlendra fyrirtækja. 

Um reglur um endurgreiðslu virðisaukaskatts til erlendra aðila er fjallað í 

virðisaukaskattslögum og nokkrum reglugerðum. Í 3. mgr. 43. gr. vskl. kemur fram að 

ráðherra sé heimilt með reglugerð að setja reglur um endurgreiðslu virðisaukaskatts sem 

erlend fyrirtæki hafa greitt hérlendis við kaup á vörum eða þjónustu. Í reglugerð settri með 

stoð í þetta ákvæði, nr. 288/1995 um endurgreiðslu virðisaukaskatts til erlendra fyrirtækja, er 

kveðið á um í 1. gr. að erlend fyrirtæki geti fengið endurgreiddan þann virðisaukaskatt sem 
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þau hafa greitt hér á landi vegna kaupa á vörum og þjónustu til atvinnustarfsemi sinnar. Í 2. 

gr. koma fram þrjú skilyrði sem eru að virðisaukaskatturinn sem á að endurgreiða varði 

atvinnustarfsemi sem aðili reki erlendis, starfsemi hins erlenda fyrirtækis væri 

skráningarskyld samkvæmt lögum um virðisaukaskatt ef hún væri rekin hér á landi og að um 

sé að ræða virðisaukaskatt sem skráður aðili hér á landi gæti talið til innskatts eftir ákvæðum 

15. og 16. gr. vskl. Má sjá af þessum skilyrðum að réttur erlendra fyrirtækja til endurgreiðslu 

er sá sami og réttur innlendra aðila til að telja til innskatts. Er þetta í samræmi við sjónarmið 

leiðbeiningarreglna OECD um að erlendir aðilar eigi að vera í sambærilegri stöðu og innlendir 

og hvorki eigi að gera þeim hærra undir höfði eða láta þau sæta lakari stöðu en sambærileg 

innlend fyrirtæki.
141

 

 

5.1.3 Fjarlægðarreglan 

5.1.3.1 Almennt um fjarlægðarregluna í alþjóðaviðskiptum 

Almennt séð þá er hlutleysi virðisaukaskatts í alþjóðlegum viðskiptum  náð með útfærslu á 

hinni svokölluðu „fjarlægðarreglu“ (e. destination principle). Fjarlægðarreglan sjálf felur í sér 

að skattur á viðskipti yfir landamæri eigi einungis að vera lagður á vöru eða þjónustu í þeirri 

lögsögu þar sem endanleg not vörunnar eða þjónustunnar á sér stað. Af þessu leiðir að þegar 

kemur að neysluskatti á alþjóðleg viðskipti með þjónustur og óefnisleg verðmæti þá eigi 

skattlagning þeirra að vera í samræmi við reglur í þeirri lögsögu þar sem neysla á þeim á sér 

stað. Beiting fjarlægðarreglunnar á alþjóðleg viðskipti með þjónustu og óefnisleg verðmæti 

kallar á sérstaka viðleitni við uppsetningu skattkerfa virðisaukaskatts; enda þarf að vera hægt 

að bera kennsl á þá lögsögu þar sem nýtingin á sér stað með því að tengja veitingu 
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 Þó verður að hafa í huga að skattskylda samkvæmt virðisaukaskattslögum er ekki miðuð við fyrirtæki heldur 

atvinnustarfsemi og geta bæði lögaðilar og einstaklingar verið skráningarskyldir. Er því álitamál hvort að 

erlendur einstaklingur í atvinnurekstri geti aflað endurgreiðslu á greiddum virðisaukaskatti fyrir þjónustu eftir 

ákvæðum 3. mgr. 43. gr. vskl. og reglugerðar nr. 288/1995. Í 1. gr. reglugerðarinnar kemur fram að það teljist 

fyrirtæki í skilningi hennar þegar aðili hefur hvorki búsetu né starfsstöð hér á landi. Í lokamálslið 3. mgr. 43. gr. 

vskl. er sama orðalag og í reglugerð nr. 288/1995. Kveðið er á um að fyrirtæki teljist erlent þegar aðili hefur 

hvorki búsetu né starfsstöð hér á landi. Er því álitamál hvort einstaklingar falli undir orðalag ákvæðisins eða 

ekki. Kveðið er á um endurgreiðslurétt aðila sem eru búsettir erlendis í 1. mgr. 43. gr. vskl. og reglugerð nr. 

1188/2014, um endurgreiðslu á virðisaukaskatti til aðila búsettra erlendis. Í 1. gr. þeirrar reglugerðar kemur fram 

að heimilt sé að endurgreiða virðisaukaskatt til aðila búsettra erlendis af vörum sem þeir hafa fest kaup á hér á 

landi enda hafi kaupandi lögheimili utan Íslands, hann hefur vöruna með sér af landi brott innan þriggja mánaða 

frá kaupum, kaupverð er minnst 6.000 kr. og seljandi sé skráður á virðisaukaskattskrá þegar viðskiptin eiga sér 

stað, sbr. 2. gr. reglugerðarinnar. Er reglugerðin í samræmi við lagaheimildina í 43. gr. hvað varðar þetta atriði. 

Standa þjónustukaup aðila þannig fyrir utan endurgreiðslurétt samkvæmt 1. mgr. 43. gr. vskl. Fram til gildistöku 

laga nr. 115/1997 hljómaði greinin á þá leið að hún tæki til vara sem erlendir ferðamenn keyptu. Í ljósi 

athugasemda við frumvarp það sem varð að virðisaukaskattslögum nr. 50/1988 verður að telja líklegt að ákvæðið 

hafi fremur verið hugsað til að undanþiggja innkaup erlendra ferðamanna hérlendis heldur en til að tryggja að 

erlendir aðilar í atvinnurekstri séu ekki tvískattaðir. Hugsanlega er því hætta á einhverjum misbrestum við 

framkvæmd þegar erlendur aðili sem væri virðisaukaskattskyldur hér á landi en er ekki fyrirtæki, greiði 

virðisaukaskatt hér á landi sem væri innskattanlegur samkvæmt ákvæðum 15. og 16. gr. vskl.  
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verðmætanna/þjónustunnar við þá lögsögu þar sem endanleg nýting þeirra mun eiga sér 

stað.
142

  

Leiðbeiningarreglur OECD setja fram það sjónarmið að nauðsynlegt sé að 

virðisaukaskattkerfi hafi að geyma reglur sem mæla fyrir um skattlagningu í samræmi við 

fjarlægðarregluna, ekki einungis fyrir sölu frá atvinnufyrirtækjum til neytenda sem fela í sér 

lokastig neyslu, heldur einnig fyrir viðskipti á milli tveggja aðila í atvinnurekstri, jafnvel þótt 

slík viðskipti feli ekki í sér endanlega neyslu. Mæla leiðbeiningarreglurnar því fyrir um 

ráðlagða nálgun við skattlagningu sem endurspegla fjarlægðarregluna við afmörkun á 

skattlagningarstað fyrir viðskipti yfir landamæri þegar um er að ræða afhendingu frá 

atvinnufyrirtæki til neytanda (e. business-to-consumer eða „B2C“) annars vegar og á milli 

tveggja atvinnufyrirtækja (e. business-to-businees eða „B2B“) hins vegar.
143

 

 

5.1.3.2 Afhending á þjónustu eða óefnislegum verðmætum til atvinnufyrirtækja: B2B afhending 

Almenna reglan í viðskiptum með B2B afhendingu, þ.e. um er að ræða virðisaukaskattskyld 

viðskipti með þjónustu eða óefnisleg verðmæti yfir landamæri á milli tveggja 

atvinnufyrirtækja, er að lögsagan þar sem viðtakandinn er staðsettur hefur skattlagningarrétt 

yfir viðskiptunum. Í leiðbeiningarreglum OECD er vísað til þess að þegar atvinnufyrirtæki 

kaupir þjónustu eða óefnisleg verðmæti frá annarri lögsögu þá er það yfirleitt gert í 

rekstrarlegum tilgangi. Getur lögsaga viðtakanda því gegnt hlutverki staðgengils fyrir lögsögu 

þar sem nýting fer fram, þar sem það uppfyllir markmiðið um hlutleysi með beitingu 

fjarlægðarreglunnar.
144

 

Er meginreglan þannig tiltölulega einföld í þeim tilvikum þar sem lögsaga viðtakanda í 

B2B viðskiptum liggur skýrlega fyrir (viðtakandi er „single location entity“). Hefur 

áframhaldandi afhending á þjónustunni eða verðmætunum ekki áhrif á afmörkun á 

afhendingarstaðnum, hvað afstöðu skattyfirvalda í lögsögu seljanda varðar og ekki heldur þótt 

afhendingin sé að hluta eða öllu leyti til þriðja aðila sem er ekki í sömu lögsögu og 

viðtakandi.
145

 Það er þó staðreynd að ekki er alltaf hægt að afmarka lögaðila við aðeins eina 

lögsögu. Þegar svo stendur á getur afmörkun á réttum afhendingarstað og viðeigandi lögsögu 
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fljótlega orðið óskýr og matskennd. Er þá þörf á sértækum reglum og er ítarleg könnun á 

slíkum reglum utan efnissviðs þessarar ritgerðar.
146

 

 

5.1.3.3 Afhending á þjónustu eða óefnislegum verðmætum til neytanda: B2C afhending 

Reglur um B2B afhendingu leitast við að gera það mögulegt að ná hinu endanlega markmiði 

að skattleggja veitingu frá atvinnufyrirtæki til neytanda, í þeirri lögsögu þar sem endanleg 

neysla á sér stað. Á sama tíma vilja þær tryggja að skattbyrði hvíli ekki á 

atvinnufyrirtækjunum sem áttu viðskiptin. B2C reglur á hinn bóginn hafa einfaldlega það 

markmið að skattleggja endanlega neyslu í þeirri lögsögu þar sem hún á sér stað þannig að 

skattbyrðin hvíli á endanlegum neytanda.
147

 

Er meginmarkmið reglna af þessum meiði því að gera ráð fyrir með sæmilegri nákvæmni 

þeim stað þar sem þjónustunnar eða óefnislegu verðmætunum verður líklega neytt, ásamt því 

að taka með í reikninginn hagnýtar takmarkanir á útfærslu og eftirliti þeirra. Hafa þær 

áskoranir sem þessar reglur standa fyrir breyst hratt undanfarið með tilkomu hins alþjóðlega 

hagkerfis en tækniframfarir hafa gert atvinnufyrirtækjum í meiri mæli kleift að veita þjónustur 

og óefnisleg verðmæti til viðskiptavina í kringum heiminn. Í þessum viðskiptum getur líka 

verið óljóst hver raunverulegur afhendingarstaður er. Í leiðbeiningarreglum OECD er mælt 

með tveimur almennum reglum sem koma til móts við erfiðleika sem stafa af þessum 

viðskiptum.  

Annars vegar er talið að fyrir afhendingu á þjónustu sem er líkamlega innt af hendi á 

einhverjum auðkennanlegum stað og er yfirleitt nýtt á sama tíma og stað þar sem hún er innt 

af hendi í návist bæði einstaklingsins sem framkvæmdi þjónustuna og einstaklingsins sem tók 

við henni (kallaðar „on-the-spot supplies“ í leiðbeiningarreglunum), þá skuli mæla með að 

staðsetning skattlagningar verði miðuð við framkvæmdastað þjónustunnar. Sem dæmi um 

slíka þjónustu má telja veitingastaði, sálfræðiþjónustu, og hárgreiðsluþjónustu.
148

 

Hins vegar er sett fram regla fyrir veitingu á þjónustu eða óefnislegum verðmætum sem á 

ekki undir fyrri regluna. Er þá mælt með að reglur um skattlagningarstað þeirra verði miðaðar 

við vanalega búsetu viðskiptavinarins. Undir þennan flokk fellur afhending á þjónustu eða 

óefnislegum verðmætum sem munu líklega nýtast á einhverjum öðrum tíma en þegar þær eru 

framkvæmdar, eða nýting/framkvæmd þeirra mun líklega vera áframhaldandi. Einnig falla hér 

undir þjónustur og óefnisleg verðmæti sem auðvelt er að afhenda og nýta úr fjarlægð. 
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Leiðbeiningarreglur OECD telja að í þessum tilvikum sé vanalegur búsetustaður 

viðskiptavinarins viðeigandi skattlagningarstaður sem staðgengill fyrir lögsögu þá sem neysla 

á þjónustunni á sér stað í, þar sem það megi ganga út frá því að þjónustur og óefnisleg 

verðmæti af þessum toga muni vanalega vera nýttar í þeirri lögsögu þar sem viðskiptavinurinn 

hefur vanalega búsetu.
149

 Eins og nánar verður rakið síðar í sambandi við reglur í norskum 

rétti um fjarafhendingarbæra þjónustu þá er ekki alltaf klippt og skorið um að þjónusta sem 

tengja megi við ákveðinn stað, eins og t.d. hárgreiðsluþjónusta, sé nýtt þar frekar en annars 

staðar. Eins og leiðbeiningarreglur OECD benda þó á, þá er vanalega búseta viðtakanda 

þjónustunnar kannski sá staður sem mest er viðeigandi að þjóni sem staðgengill fyrir þann 

stað þar sem endanleg nýting á sér stað.  

 

5.2 Evrópusambandið 

5.2.1 Almennt um virðisaukaskatt í Evrópusambandinu 

Í þessari ritgerð hefur á þó nokkrum stöðum verið skírskotun til núgildandi danskra 

virðisaukaskattslaga og þ.a.l. til ríkjandi réttar innan Evrópusambandsins, varðandi skýringu á 

hugtökum sem telja má sambærileg hvað varðar orðalag og uppruna. Mikilvægt er að árétta að 

ólíkt Evrópusambandinu þá er virðisaukaskattur ekki hluti af EES-samningnum. Eru gerðir í 

Evrópu sem snerta virðisaukaskatt því ekki bindandi fyrir íslenskan rétt. Getur það þó verið 

áhugavert að athuga reglur Evrópusambandsins um viðfangsefnið, og athuga hvort sumar 

reglurnar geti hugsanlega haft raunhæfa þýðingu við lögskýringu hér á landi. Mikið vatn hefur 

runnið til sjávar síðan lög nr. 115/1997 leituðust við að færa fyrirkomulag skattmeðferðar hér 

á landi á þjónustu við erlenda aðila til samræmis við þær reglur sem giltu annars staðar í 

Evrópu.
150

 Sökum þeirra tækniframfara og almennu breytinga á daglegu lífi sem hafa átt sér 

stað á undanförnum árum og áratugum hefur sérstaklega mikil viðleitni verið lögð í það í 

alþjóðasamfélaginu að koma upp og samræma reglur um þjónustukaup yfir landamæri. Eru 

það því einkum réttarreglur sem snúa að sölu á ýmis konar tegundum af þjónustu yfir 

landamæri sem hafa átt undir högg að sækja í kjölfar þeirra tæknibyltinga sem hafa átt sér 

stað. Ekki er því að undra að reglur sem varða sölu á þjónustu yfir landamæri í Evrópu koma 

aðeins öðruvísi fyrir sjónir en sambærilegar reglur sem gilda hér á landi.  

Í samræmi við þau sjónarmið sem nú eru ríkjandi og birtast t.d. í leiðbeiningarreglum 

OECD sem raktar eru að ofan, grundvallast tilskipanir og gerðir Evrópusambandsins á 

fjarlægðarreglunni þegar kemur að viðskiptum með þjónustu yfir landamæri. Er þannig 
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skattlagningarstaður allra tegunda þjónustu, frá og með 2015, miðaður við afhendingarstað 

þjónustu (e. place of supply), sbr. 3. kafla V. hluta virðisaukaskattstilskipunarinnar nr. 

2006/112/EB með síðari breytingum.
151

 Afhendingarstaður þjónustu er skilgreindur í 

tilskipuninni sem staðurinn þar sem sá aðili hefur sett á fót fyrirtæki sitt (e. established his 

business). Sé þjónustan hins vegar veitt til fastrar starfsstöðvar aðilans sem er staðsett á öðrum 

stað en þar sem fyrirtæki var sett á fót, skal afhendingarstaður þeirrar þjónustu þá vera 

staðurinn þar sem fasta starfsstöðin er staðsett. Sé ekki til að dreifa stað þar sem fyrirtæki var 

stofnsett eða föst starfsstöð er, þá skal afhendingarstaður þjónustu vera staðurinn þar sem 

aðilinn sem var viðtakandi þjónustunnar hefur lögheimili eða vanalegt aðsetur, sbr. 44. og 45. 

gr. tilskipunar nr. 2006/112/EB.  

Af þessu leiðir að á sama hátt og skattlagning, samkvæmt íslenskum núllskattsreglum, 

ræðst af valdmörkum íslenskra skattyfirvalda gagnvart öðrum þjóðum þá miða evrópskar 

reglur við að ákvarða hvoru megin skattlagningarréttur fellur í viðskiptum yfir landamæri 

tveggja ríkja. Miða reglur innan Evrópu þannig annars vegar við þegar tvö sambandsríki eiga 

viðskipti með þjónustu sín á milli og þegar sambandsríki á viðskipti við ríki utan 

sambandsins, svo nefndra þriðju ríkja (e. third countries/non-EU countries), sbr. undirkafla 9 í 

tilskipun nr. 2006/112/EB.  

Hafa reglur sem varða þjónustusölu á milli landa sem stafa frá Evrópusambandinu þannig 

löngum verið orðaðar á þann veg að greint er á milli skattlagningar eftir því hver er viðtakandi 

þjónustu. Í 44. gr. virðisaukaskattstilskipunar, nr. 2006/112/EB með áorðnum breytingum, er 

mælt fyrir um að miða eigi afhendingarstað allrar þjónustu sem seld er til skattskylds aðila 

(B2B afhending) við staðinn þar sem sá aðili hefur aðsetur eða hefur fasta starfsstöð. Miða 

skal við sömu staði þegar kemur að afhendingarstað þjónustu seldri til óskattskyldra aðila, 

sbr. 45. gr. tilskipunarinnar (B2C afhending). Taka almennar reglur um afhendingarstað 

þjónustu í milliríkjaviðskiptum þannig til allra tegunda þjónustu. Þegar kemur að viðskiptum 

á milli tveggja Evrópusambandsríkja hefur þótt óþarft að tilgreina sérstaklega þær þjónustur 

sem hafa afhendingarstað hjá kaupanda. Einnig skal athuga að skv. 25. gr. reglugerðarinnar þá 

kemur fram að „afhending á þjónustu“ geti m.a. falið í sér úthlutun á óefnislegum 

verðmætum, umsamið athafnaleysi eða skyldu til að þola einhverja athöfn eða ástand og 

einnig þjónustustarfsemi sem er í samræmi við fyrirmæli yfirvalda eða lög. 
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59. gr. tilskipunarinnar mælir svo fyrir um reglu sem mætti segja að hafi runnið úr sama 

ranni og upprunaleg undanþága 10. tölul. 12. gr. vskl. Í því ákvæði er mælt fyrir um að 

afhendingarstaður tiltekinnar tegundar þjónustu sem seld er til óskattskylds aðila sé þar sem 

aðilinn er heimilisfastur eða hefur lögheimili eða hefur vanalegan dvalarstað, enda er aðilinn 

heimilisfastur eða hefur lögheimili eða vanalegan dvalarstað utan Evrópusambandsins. Í 

stafliðum a til k eru svo tilteknar þær tegundir þjónustu sem ákvæðið tekur til.
152

  Eru þær um 

margt sambærilegar þeirri upptalningu sem finna má í 10. tölul. 12. gr. vskl. Mikilvægt er þó 

að hafa í huga að ólíkt íslenskum lögum þá er gildissvið 59. gr. afmarkað við afhendingu á 

þjónustu til neytenda (B2C afhending). Þegar um er að ræða viðskipti á milli tveggja 

atvinnufyrirtækja, þ.e. skattskyldra aðila skv. tilskipuninni, þá er afhendingarstaður þjónustu, 

hverrar tegundar sem hún er, þar sem viðtakandi er staðsettur. 

 

5.2.2 Ranveruleg nýting 

Í 59. gr. a tilskipunar nr. 20016/112/EB má finna sérreglu sem mælir fyrir um heimild til 

handa aðildarríkjum til að mælta fyrir í lögum sínum um undanþágu frá meginreglunni um 

afhendingarstað og miða skattlagningarstað þjónustu við þann stað þar sem raunveruleg 

nýting þjónustunnar fer fram. Væri slíkt fyrirkomulag til að koma í veg fyrir tvískattlagningu, 

enga skattlagningu, eða bjögun á samkeppnisstöðu. Er beiting reglunar, ólíkt 59. gr. 

tilskipunarinnar, óháð því hvort um er að ræða B2B eða B2C afhendingu.  

Ýmis lönd hafa nýtt sér þessa heimild í 59. gr. a og hafa að geyma lagaákvæði sem tekur 

að einhverju leyti til nýtingarstaðar þjónustu, s.s. Danmörk, Búlgaría, Slóvenía, Malta, og 

Spánn. Í 2. mgr. 16. gr. dönsku virðisaukaskattslaganna er kveðið á um að afhendingarstaður 

þeirrar þjónustu sem nefnd er í 1. til 10. tölul. 1. mgr. 21. gr. d dönsku laganna, auk 

fjarskiptaþjónustu og þjónustu sem varðar útvarps- og sjónvarpsútsendingar, sé ekki í 

Danmörku þegar þjónustan er raunverulega nýtt (d. faktisk benyttes eller udnyttes) fyrir utan 
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Evrópusambandið. Í 3. mgr. 16. gr. laganna er svo samsvarandi regla þegar þjónustan telst 

raunverulega nýtt innan Danmerkur.
153

 

Í leiðbeiningum dönsku skattyfirvaldanna „momsvejledning“ kemur fram að tilgangurinn 

með reglunum um raunverulega nýtingu er að koma í veg fyrir að fyrirtæki eða einstaklingar 

komi til með að borga virðisaukaskatt af þjónustu í tveimur löndum. Á sama tíma er reglunum 

ætlað að koma í veg fyrir að hægt sé að komast undan því að borga virðisaukaskatt í ESB, séu 

viðkomandi þjónustur notaðar innan ESB. Að auki skulu reglurnar tryggja jafna samkeppni á 

milli innlendra fyrirtækja og fyrirtækja utan ESB. Beiting nýtingarmælikvarðans (d. 

udnyttelseskriteriet) á aðeins við þegar spurning er hvort þjónusta teljist nýtt í Danmörku eða 

utan ESB. Ekki er hægt að nota reglurnar til að breyta skattlagningarstað þannig að þjónusta 

teljist nýtt í einu aðildarríki ESB frekar en öðru.
154

 

Í kafla 6.2.6.2 leiðbeininganna segir enn fremur að staðurinn þar sem þjónusta telst 

raunverulega nýtt ráðist t.d. af staðsetningu hlutarins/þjónustuandlagsins (t.d. fasteign), 

sambandi þjónustunnar við einhvern ákveðinn stað (t.d. dómsmál) eða af staðsetningu 

markhóps þjónustunnar (t.d. auglýsingaherferð). Staðsetning á hinni „efnahagslegu 

hagnýtingu“ (d. økonomiske udnyttelse) hefur þá í sjálfu sér enga þýðingu. Í þeim tilvikum 

þar sem þjónusta er notuð bæði utan ESB og í Danmörku, skuli staðsetning raunverulegrar 

nýtingar vera þar sem þjónustunni er fyrst og fremst ætlað að nýtast og þar sem hún nýtist að 

mestu leyti í raun (d. faktisk overvejende udnyttes). Af þessu leiðir að þjónusta telst í raun 

nýtt utan ESB ef henni er fyrst og fremst ætlað að nýtast utan ESB og einnig að mestu leyti 

notuð utan ESB. „Að mestu leyti“ merkir í þessu sambandi meiri en 50% not. Að sama skapi 

telst þjónusta sem er að minna leyti nýtt utan ESB í raun vera notuð innan ESB, ef henni var 

fyrst og fremst ætlað að notast innan ESB og var að mestu leyti í raun nýtt innan ESB.
155
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til varemærker, fællesmærker og mønstre og andre lignende rettigheder. 2) Reklameydelser. 3) Ydelser fra 

rådgivningsvirksomheder, ingeniører, projekteringsvirksomheder, advokater og revisorer samt andre lignende 

ydelser, databehandling og meddelelse af oplysninger. 4) Påtagelse af forpligtigelse til helt eller delvis at undlade 

udøvelse af en erhvervsmæssig virksomhed eller brug af en af de rettigheder, der er nævnt i dette stykke. 5) 

Bank-, finansierings- og forsikringsvirksomhed bortset fra udlejning af bankbokse. 6) Levering af arbejdskraft. 

7) Udlejning af løsøregenstande bortset fra transportmidler. 8) Adgang til et naturgassystem på EU's område 

eller til ethvert net, der er forbundet med et sådant system, til elektricitetssystemer eller til varme- eller kuldenet, 

transmission eller distribution gennem disse systemer eller net og andre dermed direkte forbundne ydelser.  

 Stk. 2. For de ydelser, der er nævnt i stk. 1, nr. 1-10, anses leveringsstedet dog for at være her i landet, 

såfremt ydelsen faktisk benyttes eller udnyttes her i landet.“ 
154

 Den juridisk vejledning 2017-1, kafli 6.2.6.1. Leiðbeiningar aðgengilegar á heimasíðu danskra skattyfirvalda: 

http://www.skat.dk. Stuðst var við útgáfu 2.7 frá 31. janúar 2017. 
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 Den juridisk vejledning 2017-1, kafli 6.2.6.2. Leiðbeiningar aðgengilegar á heimasíðu danskra skattyfirvalda: 

http://www.skat.dk. Stuðst var við útgáfu 2.7 frá 31. janúar 2017. 
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Sem dæmi um þjónustur sem teljast hafa nýtingarstað í Danmörku nefna leiðbeiningarnar: 

Lögfræðiþjónustu í tengslum við málflutning fyrir dönskum dómstólum, þáttunarþjónustu (d. 

factoringydelser) í tengslum við skuldara sem eru búsettir í Danmörku, auglýsingaþjónustu 

sem er beint að neytendum í Danmörku og afhendingu á vinnuafli (starfsmannaleigur og því 

um líkt) sem nýtist í Danmörku. Til skýringar á meðferð á reglum um raunverulega nýtingu í 

ESB má sjá dóm Evrópudómstólsins EBD, mál C-1/08, ECR 2009, bls. I-108 (Athesia 

Druck): 

 

Málsatvik áttu sér stað árið 1993 og 1994, þ.e. áður en Austurríki gekk í Evrópusambandið. 

Fyrirtækið Athesia Advertising GmbH (AA), sem var sett á fót í Innsbruck og laut austurrískum 

lögum sem auglýsingastofa, keypti í eigin nafni og í þágu austurrískra og þýskra viðskiptavina 

auglýsingapláss hjá ítölskum fjölmiðlum, þ.e. í dagblöðum, tímaritum, útvarpi, og sjónvarpi. 

Fyrirtækið starfaði frá Austurríki og var ekki með fasta starfsstöð á Ítalíu. Það var hinsvegar 

með ítalskt dótturfélag, Athesia Druck (AD), sem var skráð fyrir hönd AA sem skattalegur 

fulltrúi félagsins (e. appointed tax representative).
156

 Virðisaukaskattur var lagður á greiðslur 

fyrir auglýsingaþjónustuna skv. reikningum. Voru reikningar fyrir þjónustuna bæði í nafni AA 

og AD. AA sá svo sínum viðskiptavinum fyrir sinni eigin þjónustu þar sem það átti við. Deila 

málsins kom upp þar eð ítölsk skattyfirvöld héldu fram að AD hefði átt að leggja á 

virðisaukaskatt á reikningana til viðskiptavina AA í Austurríki og Þýskalandi.  

Hvað varðar raunverulega nýtingu auglýsingaþjónustunnar var það álit dómstólsins að 

hugtakið raunveruleg nýting (e. effective use and enjoyment), í skilningi 

virðisaukaskattstilskipunarinnar í tengslum við auglýsingaþjónustu, væri tilvísun til þess lands 

þar sem auglýsingarefninu væri dreift. Burtséð frá því að viðtakendur þjónustunnar geti verið 

staðsettir víðvegar um heiminn, þá starfa ítalskir fjölmiðlar aðallega á Ítalíu. Raunvöruleg 

nýting á auglýsingarefninu verður því, í þessu tilviki, að teljast hafa átt sér stað á Ítalíu. 

 

Var það því niðurstaða dómstólsins að auglýsingaþjónusta sú sem austurríska fyrirtækið 

AA veitti viðskiptavinum sínum í Austurríki og Þýskalandi hefði raunverulega verið nýtt á 

Ítalíu og bar því að greiða virðisaukaskatt af þjónustunni þar. Gilti þetta óháð því hvort 

auglýsingaþjónustan var afhent til endanlegs viðskiptavinar eða viðskiptavinar sem var 

milliliður. Þess ber að merkja að síðan ofangreindur dómur féll hafa reglur ESB um 

afhendingarstað, þ.á m. reglur um raunverulega nýtingu, farið í gegnum talsverða 

endurskoðun og breytingar. Eru sumar forsendur dómsins því úreltar vegna breytinganna sem 

reglugerð nr. 2008/8/EB hafði í för með sér. Einnig verður líka að hafa í huga að þegar kemur 

að reglum um raunverulega nýtingu og beitingu þeirra þá er eðli þeirrar þjónustu sem verið er 

að meta í hvert sinn það sem ræður hvaða sjónarmið skuli vera ráðandi við afmörkun á 

nýtingarstað. Er því ekki hægt að fullyrða að sjónarmið sem dómstóllinn beitir við eina 

þjónustu eða óefnisleg verðmæti séu viðeigandi fyrir aðra tegund þjónustu. 

                                                           
156

 Fram til ársins 2003 þurftu öll fyrirtæki sem áttu viðskipti yfir landamæri innan ESB að tilnefna þarlendan 

fjárhagslegan fulltrúa (e. local fiscal representative) í hverju landi sem þau höfðu með höndum skattskylda 

starfsemi. Þessi krafa var einfölduð með tilkomu virðisaukaskattstilskipun nr. 2006/112/EB. 
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5.3 Skattlagning í Noregi 

5.3.1 Álagning virðisaukaskatts á útflutning 

Norðmenn fóru ekki varhluta af hinu samevrópska átaki að festa í lög skattlagningu á neyslu í 

formi virðisaukaskatts, sem arftaka af söluskattskerfinu sem ríkti í Noregi sem og annars 

staðar á norðurlöndunum. Meginreglan um virðisaukaskattskyldu í Noregi er að allar 

þjónustur sem fara fram í Noregi eru skattskyldar, nema þær séu sérstaklega undanskildar 

skattskyldu samkvæmt 3. kafla laganna, eða undanþegnar samkvæmt 6. kafla þeirra, sbr. 1. gr. 

3. kafla norsku virðisaukaskattslaganna. Samkvæmt 22. gr. 6. kafla laganna er sala á þjónustu 

erlendis undanþegin frá virðisaukaskatti. 

Í 16. gr. fyrstu virðisaukaskattslaganna í Noregi
157

 sem tóku gildi árið 1969 er m.a. kveðið 

á um að ekki skuli greiða virðisaukaskatt af sölu vara og þjónustu þegar hún er:  

 til útlanda  

 til nota í hafsvæði utan norsku landhelginnar í tengslum við rannsóknir og nýtingu á 

djúpsjávarauðlindum eða til nota í tengslum við byggingu, endurbyggingu, 

viðgerðir, og viðhald á leiðslum á milli slíkra hafsvæða og lands 

 til Svalbarða og Jan Mayen 

 til nota á erlendum skipum. 

Í athugasemdum við 16. gr. í frumvarpi því sem varð að norsku virðisaukaskattslögunum 

frá 1969 kemur fram að virðisaukaskattur samkvæmt lögunum er skattur á innlenda neyslu af 

vörum og þjónustu. Í samræmi við það þá er útflutningur, og það sem má jafna til útflutnings, 

undanþegið virðisaukaskattskyldu.
158

 Eins og áður hefur verið rakið þá er þetta sami 

grundvöllur og íslensk virðisaukaskattslög byggja á þegar kemur að skattskyldusviði vara og 

þjónustu. Reglur sem lutu að undanþágu virðisaukaskatts fyrir útflutning á þjónustu komu 

fyrst inn í norskan rétt í formi reglugerðar en voru síðar lögfest, á líkan hátt og áður hefur 

verið rakið varðandi íslenskan og danskan rétt.
159

 Núgildandi norsk virðisaukaskattslög
160

 

fjalla um útflutning á þjónustu í 22. gr. 6. kafla laganna (hér eftir vísað til sem 6-22
161

):  
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 Lov om merverdiavgift, 19. juni 1969 nr. 66. 
158

 Ot.prp.nr.17 (1968-1969) Om lov om alminnelig omsetningsavgift og særskilt avgift på visse varer og 

tjenester (merverdiavgiftsloven), bls. 55. 
159

 Merverdiavgifts-håndboken, bls. 502. 
160

 Lov om merverdiavgift. 19. juni 2009 nr. 58. 
161

 Í norskum lögum er hefðbundið að telja frá núlli í hverjum kafla laga þannig að 1. gr. 2. kafla er vísað til sem 

2-1, 2. gr. 3. kafla er vísað til sem 3-2 o.s.frv. 
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(1) Omsetning av tjenester som helt ut er til bruk utenfor merverdiavgiftsområdet, er fritatt for 

merverdiavgift. 

(2) Omsetning av fjernleverbare tjenester er fritatt for merverdiavgift når mottakeren er 

næringsdrivende eller offentlig virksomhet hjemmehørende utenfor merverdiavgiftsområdet. 

For omsetning av fjernleverbare tjenester til andre mottakere hjemmehørende utenfor 

merverdiavgiftsområdet, gjelder første ledd. 

(3) Omsetning av fjernleverbare tjenester i form av elektroniske tjenester, herunder elektroniske 

kommunikasjonstjenester, er fritatt for merverdiavgift også når tjenesten leveres til andre 

mottakere hjemmehørende utenfor merverdiavgiftsområdet enn de som er nevnt i annet ledd. 

Første punktum gjelder likevel ikke dersom leveringen av elektroniske 

kommunikasjonstjenester skjer gjennom fast terminal i merverdiavgiftsområdet. Skjer 

leveringen av slike tjenester gjennom fast terminal utenfor merverdiavgiftsområdet, er 

leveringen fritatt. Første ledd gjelder ikke elektroniske kommunikasjonstjenester. 

 

Ákvæðið samanstendur af þremur málsgreinum sem allar undanþiggja mismunandi 

afbrigði af þjónustu virðisaukaskatti. Í 1. mgr. 6-22 er tekið fram að afhending á þjónustu 

gegn endurgjaldi
162

 er undanþegin virðisaukaskatti þegar þjónustan er eingöngu til nota utan 

umráðasvæði Noregs. 2. mgr. ákvæðisins kveður á um að sala á fjarafhendingarbærri þjónustu 

sé undanþegin virðisaukaskatti. Loks í 3. mgr. er fjarafhendingarbær þjónusta undanþegin 

þegar hún er í formi rafrænt afhendrar þjónustu, þ.á m. rafrænt afhentri samskiptaþjónustu. 

Ákvæðið ber að skýrast í ljósi þeirra tæknilegu framfara sem hafa átt sér stað en vegna 

þeirra þá geta margar þjónustur nú til dags verið inntar af hendi án tillits til fjarlægðar eða 

landamæra. Ákvæði 6-22 eru tæknilega flókin og taka til ólíkra tegunda þjónustu og 

mismunandi tegunda móttakenda. Til að auðvelda yfirlit hafa fræðimenn gjarnan skipt þeim 

tegundum þjónustu sem finna má í ákvæðinu í þrjá flokka. Í fyrsta flokknum má telja til 

þjónustur sem eru staðbundnar. Hugtakið staðbundnar þjónustur er ekki sérstaklega skilgreint 

í lögunum heldur er um að ræða samheiti yfir þjónustur sem ekki er hægt að afhenda úr 

fjarlægð. Um er að ræða þjónustur sem hafa tengsl við ákveðna raunverulega (hlutræna) 

staðsetningu, t.d. byggingarframkvæmdir, líkamlega vinnu við vöru, veitingaþjónustu, 

húsvarðarvinnu, málflutning lögmanns, o.fl.
163

 

Annar flokkurinn nær til þjónustu sem afhenda má úr fjarlægð, eða fjarafhendingarbær 

þjónusta (n. fjernleverbare tjeneste), án þess að um sé að ræða rafrænt afhenta þjónustu. Dæmi 

um slíka þjónustu er ýmis konar lögfræði- og ráðgjafarþjónusta, endurskoðunarþjónusta, og 

bókhaldsþjónusta. Þriðji og seinasti flokkurinn er í raun undirflokkur af fjarafhendingarbæru 

þjónustunum en um er að ræða rafræna þjónustu eða rafrænt afhenta þjónustu. Dæmigerð slík 

þjónusta eru ýmis konar stafrænar vörur s.s. hugbúnaður, tónlist, tölvuleikir og, bíómyndir. 
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 Í ákvæðinu er talað um „omsetning“ en í a-lið 1. mgr. 3. gr. 1. kafla norsku virðisaukaskattslaganna er 

„omsetning“ þýtt sem: „levering av varer og tjenester mot vederlag“. Í samræmi við sambærilega hugtakanotkun 

í íslensku virðisaukaskattslögunum, nr. 50/1988 verður vísað til hugtaksins „omsetning av tjenester“ sem „sala á 

þjónustu“.  
163

 Ole Gjems-Onstad o.fl.: MVA-kommentaren, bls. 450. 
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Rafrænt afhenta fjarskiptaþjónustu má svo aftur flokka sem undirflokk af rafrænt afhentri 

þjónustu.
164

 Í þessum kafla verður fjallað um þessa þrjá flokka þjónustu sem undanþegnir eru 

skattskyldu og svo verða þeir bornir saman við sambærileg íslensk ákvæði. 

 

5.3.2 Þjónusta eingöngu til nota utan virðisaukaskattsvæðisins 

Fyrsta málsgrein 6-22 vísar til þess að veiting á þjónustu gegn endurgjaldi megi veita án tillits 

til virðisaukaskatts þegar þjónustan er einungis til nota utan virðisaukaskattsvæðis Noregs. Í 

2. gr. 1. kafla laganna er virðisaukaskattsvæði Noregs skilgreint sem yfirráðasvæði Noregs á 

landi og sjó fyrir utan Svalbarða, Jan Mayen og önnur fjarlæg norsk yfirráðasvæði, s.s. á 

suðurskautinu. 

Ákvæðin í 6-22 fela í sér sérreglur fyrir mismunandi viðtakendur þjónustu sem sumar 

hverjar geta leitt til þess að sams konar þjónustur séu í mismunandi stöðu gagnvart 

skattalögum eftir því hver er viðtakandi. Grundvöllurinn að skattlagningu á útflutning 

þjónustu er lagður í fyrstu málsgrein þar sem kveðið er á um að þjónusta er laus undan 

virðisaukaskattskyldu sé hún „eingöngu til nota“ utan virðisaukaskattsvæðisins. Á meðan 

önnur og þriðja málsgrein 6-22 leggja reglur utan um þær tegundir þjónustu og þá viðtakendur 

sem geta fallið innan gildissviðs þeirra þá mælir fyrsta málgreinin ekki fyrir um sérstakar 

tegundir þjónustu eða viðtakendur sem ákvæðið tekur til. Leiðir þetta til þess að ef tiltekin 

þjónusta eða móttakandi þjónustu, fellur ekki innan ramma reglna annarrar og þriðju 

málsgreinar 6-22 þá skal skattskylda þeirra ráðast eftir fyrstu málsgrein.
165

  

Sem dæmi úr réttarframkvæmd um skattlagningu samkvæmt 1. mgr. 6-22 má sjá Úrskurð 

skattaembættisins 10. mars 1971 (3/71) (bílaleiga): 

 

Í því máli hafði norsk bílaleiga leigt út bíla til nota í ferðalög erlendis. Var það álit embættisins 

að þegar bíll var bæði afhentur til leigjanda og skilað til leigufélagsins í útlöndum, þannig að 

leigutakinn notaði bílinn á engan hátt innanlands, væri ekki um að ræða virðisaukaskattskyldu í 

Noregi vegna leigunnar. Í þeim tilfellum þar sem bíll var leigður út og skilað til baka innanlands 

en bíllinn bara keyrður á milli leigufélagsins og ferju á leið erlendis sem var staðsett í sama bæ, 

væri skattskylda ekki heldur fyrir hendi. Það er hins vegar talið nauðsynlegt skilyrði 

undanþágunnar að bílnum sé aðeins ekið beint til ferjunnar og beint frá ferjunni til leigufélagins 

í bænum. Sé bílnum á hinn bóginn ekið lengri vegalengd innanlands og enn fremur í mánuð 

erlendis þá liggur fyrir skattskylda. 

 

Í úrskurðinum birtist sú mikilvæga regla að það er ekki ráðandi sjónarmið við 

skattlagningu á útflutning á þjónustu hvort afhendingin sé innanlands eða erlendis, svo lengi 

sem notkunarskilyrðið sé uppfyllt. Ofangreindur úrskurður er í tíð eldri laga en við skýringu á 
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 Ole Gjems-Onstad o.fl.: MVA-kommentaren, bls. 450. 
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 Ole Gjems-Onstad o.fl.: MVA-kommentaren, bls. 450-451. 
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hinu eldra ákvæði 16. gr. hafa fræðimenn talið að leggja hafi mátt til grundvallar að skattfrjáls 

þjónusta samkvæmt ákvæðinu sé: „annað hvort innt af hendi erlendis eða innanlands fyrir 

verksala búsettann erlendis.“
166

 Er þetta í samræmi við ákvæði reglugerðar nr. 24 frá 1970
167

 

þar sem kveðið er á um að undanþága laganna undan virðisaukaskatti taki til þjónustu sem er 

innt af hendi innanlands fyrir verksala búsettann erlendis, sbr. 8. gr. reglugerðarinnar. Í 

frumvarpi því sem varð að núgildandi norskum virðisaukaskattslögum kemur fram að 

núgildandi regla 6-22 sé framhald af þessum sjónarmiðum eldri laga en þó skuli haldið til 

haga að sjónarmiðið um að þjónusta sem sé innt af hendi innanlands fyrir erlendan verksala 

hafi ekki sjálfstæða þýðingu umfram skilyrðið að þjónustan sé nýtt að öllu leyti erlendis.
168

 

Til frekari skýringar má sjá Úrskurð kærunefndar virðisaukaskattsmála 1. júlí 2015 

(8632/2015) (vinnustofur ferðaþjónustu) (hér eftir verður skammstöfunin KMVA notuð um 

úrskurði kærunefndarinnar): 

 

Málið varðaði fundi/vinnustofur sem kærandi hafði skipulagt og haldið í Noregi þar sem 

fulltrúar frá erlendum ferðaþjónustum hittu norska ferðaskipuleggjendur. Fyrirkomulag 

fundanna var þannig að erlendu fulltrúarnir kynntu tilboð og möguleika í heimalandi sínu fyrir 

norska ferðamenn. Norsku ferðaskipuleggjendurnir myndu þannig fá tækifæri til að standa betur 

að skipulagningu ferða, afla bestu mögulegra tilboða, og veita norskum ferðamönnum í 

útlöndum sem bestar upplýsingar. Erlendu ferðaþjónusturnar myndu á móti njóta þess að tilboð 

þeirra væru markaðssett til stærri hóps með meðfylgjandi vexti í eftirspurn. Hlutverk kæranda 

var að útvega fundarherbergi, sjá um veitingar, bjóða aðilum þátttöku í fundunum, halda utan 

um dagskrá fundanna, stjórna fundunum, o.s.frv. Fyrir þátttöku í fundunum fékk kærandi greitt 

frá erlendu fulltrúunum.  

Varðandi það hvort umdeild þjónusta kæranda væri undanþegin virðisaukaskatti skv. 1. 

mgr. 6-22 vegna þess að hún væri einungis til nota utan virðisaukaskattsvæðis Noregs þá var 

litið til þess að þjónustan, þ.e. fundirnir/vinnustofurnar, áttu sér stað „fysisk“ þ.e. í raun í Noregi 

og nýttust til að upplýsa og kynna þátttakendur um Noreg. Í ljósi þessa var ekki talið að skilyrði 

1. mgr. 6-22 um undanþágu væri uppfyllt. 

 

Má sjá að niðurstaða úrskurðarins rímar vel við Úrskurð skattaembættisins (3/71) 

(bílaleiga) sem er reifaður hér að ofan. Í báðum tilvikum er litið til þeirra tengsla sem 

þjónustan hefur við Noreg. Í eldri úrskurðinum er tekið fram að ef leigður bíll er keyrður til 

lengri tíma á umráðasvæði Noregs þá geti lengd notkunar erlendis ekki breytt því að 

bílaleigan teldist nýtt í Noregi. Í síðastgreindum úrskurði um vinnustofur ferðaþjónustu lá 

fyrir sú staðreynd að þjónustan var að mestu leyti bundin við fundi sem áttu sér stað innan 

umráðasvæðis Noregs. Var það þess valdandi að andlag þjónustunnar, þ.e. fundirnir og þau 

samskipti sem þar áttu sér stað, urðu að teljast, a.m.k. að hluta, nýtt í Noregi. Þess má geta að 
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 Á norsku: „enten utføres i utlandet eller heri landet for oppdragsgiver bosatt i utlandet.“, sbr. Ole Gjems-

Onstad og Tor S Kildal: Lærebok i merverdiavgift, bls. 248. 
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 Á norsku: „Forskrift nr. 24 vedrørende omsetning av varer og tjenester til bruk i utlandet, på Svalbard eller 

Jan Mayen“ frá 23. febrúar 1970. 
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 Ot.prpnr. 76 (2008-2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven), bls. 65. 
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í málinu var búið að komast að þeirri niðurstöðu að umdeild þjónusta væri ekki 

„fjarafhendingarbær“ samkvæmt eðli sínu heldur staðbundin og var því eðli þjónustunnar í 

sjálfu sér ekki til skoðunar hvað varðar nýtingarstað hennar, sbr. nánari umfjöllun í næsta 

kafla. 

Fyrir nýlegt dæmi um meðför 1. mgr. 6-22 norsku virðisaukaskattslaganna má einnig líta 

til KMVA 30. júní 2016 (8958/2016) (ítölsk kvikmynd): 

 

Staðreyndir málsins eru þær að kærandi hafði ekki skilað virðisaukaskatti af þjónustu sem hann 

hafði innt af hendi fyrir framleiðendur á ítalskri kvikmynd. Kærandi, sem var norskt fyrirtæki, 

hafði gert samning við ítalskt fyrirtæki um að aðstoða á ýmsan hátt við tökur á ítalskri 

kvikmynd. Var kvikmyndin að hluta til tekin upp á nokkrum stöðum í Noregi. Samkvæmt 

samningnum bauð kærandi einnig upp á aðstoð við tökur, útvegaði starfsmenn við 

framleiðsluna, og sá um fólksflutninga/gistingu fyrir ítalska leikara/framleiðendur. Lá fyrir að 

kvikmyndin var tekin upp með ítölsku tali og var framleidd fyrir ítalskan kvikmyndamarkað. 

Kærandi hélt fram að kvikmyndin væri einungis til nota á Ítalíu og því undanþegin 

virðisaukaskatti í Noregi. Það er að segja, þjónustan væri unnin í þágu erlends 

þjónustukaupanda utan virðisaukaskattsvæðis Noregs sem nýtti hana til að gera kvikmynd fyrir 

ítalska áhorfendur. Í niðurstöðu skattyfirvalda, sem var staðfest með tilvísun til forsendna af 

kærunefnd, kemur fram að núgildandi undanþága í 6-22 virðisaukaskattslaga um útflutning á 

þjónustu sé, samkvæmt athugasemdum við frumvarp það sem varð að lögunum, framhald af 16. 

gr. eldri virðisaukaskattslaga þar sem kveðið var á um að ekki skyldi lagður á virðisaukaskattur 

á sölu þjónustu „til útlanda“. Tæki þetta ákvæði til þjónustu sem væri innt af hendi innanlands 

en í þágu þjónustukaupanda sem væri búsettur erlendis, sbr. 8. gr. reglugerðar nr. 24. Ekki væri 

hægt að fellast á að sú staðreynd að þjónustukaupandi væri búsettur erlendis leiddi af sjálfu sér 

til þess að þjónusta væri undanþegin virðisaukaskatti, heldur þyrfti notkunarskilyrði laganna 

einnig að vera uppfyllt. Í ljósi þess að kærandi sá fyrir staðsetningu, búnaði, aukaleikurum, 

starfsfólki, nauðsynlegum leyfum, o.s.frv. í Noregi handa hinu ítalska kvikmyndafyrirtæki var 

talið ekki hægt að líta á það með öðrum hætti en að þessi þjónusta hefði nýst þar. Var niðurstaða 

skattyfirvalda um skattskyldu þjónustunnar því staðfest. 

 

22. gr. 6. kafla norsku virðisaukaskattslaganna ber yfirskriftina: „útflutningur á þjónustu“. 

Ljóst er að til að uppfylla skilyrði ákvæðisins og teljast í raun vera útflutningur skv. 1. mgr. 6-

22 þá þarf að uppfylla óneitanlega óræðan mælikvarða. 1. mgr. geri það ekki að skilyrði að 

um sé að ræða erlendan þjónustukaupa, heldur „aðeins“ að þjónustan sé einungis nýtt utan 

virðisaukaskattsvæðis Noregs. Það er þó fyrirsjáanlegt að í raun reynir helst á þessi skilyrði 

þegar um er að ræða sölu á þjónustu til erlendra aðila. Í þeim tveim úrskurðum kærunefndar 

virðisaukaskattsmála sem reifaðir eru að ofan var um að ræða hlutræn (e. physical) tengsl á 

milli þjónustunnar sem deilt var um í málunum og virðisaukaskattsvæðis Noregs. Gat 

þjóðerni þjónustukaupanda og hugsanleg not hans af þjónustunni erlendis ekki breytt þeirri 

tengingu.
169

 Verður að telja líklegt að í þeim málum sem ráðast af notkunarskilyrði 1. mgr. 6-
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 Í ákvörðun skattyfirvalda, sem staðfest var af kærunefnd í KMVA 30. júní 2016 (8958/2016) (ítölsk 

kvikmynd), var niðurstöðunni til stuðnings, vísað til Rt. 2012, bls. 1547 (Claims link dómurinn) þar sem dregin 

eru saman þau sjónarmið sem búa að baki því að þjónusta sé í raun „flutt út“. Málið varðaði virðisaukaskatt af 

þjónustu í tengslum við málarekstur fyrir norskum dómstólum, innt af hendi af norskum lögmanni fyrir erlenda 
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22 þá sé umdeilda þjónustan með einhverja slíka tengingu, þ.e. þjónustan er að hluta eða öllu 

leyti staðbundin. Séu slík tengsl ekki fyrir hendi verður að teljast líklegast að skattskyldan fari 

eftir 2. og 3. mgr. 6-22, sem kveða á um „fjarafhendingarbæra“ þjónustu, þ.e. þjónustu sem 

ekki er staðbundin.
170

 

 

5.3.3 Fjarafhendingarbær þjónusta 

5.3.3.1 Almennt um fjarafhendingarbæra þjónustu 

2. (og 3.) mgr. 6-22 norsku virðisaukaskattslaganna felur í sér sérreglu sem skiljast ber í 

samhengi við reglu 1. mgr. 6-22. Í 1. málsl. 2. mgr. 6-22 er kveðið á um að sala á 

fjarafhendingarbærri þjónustu (n. fjernleverbare tjenester) er undanþegin virðisaukaskatti 

þegar viðtakandi þjónustunnar er aðili í atvinnurekstri eða opinbert fyrirtæki með heimilisfesti 

utan virðisaukaskattsvæðis Noregs. Hugtakið er sérstaklega skilgreint í i-lið 1. mgr. 3. gr. 1. 

kafla laganna en þar kemur fram að fjarafhendingarbær þjónusta er: „þjónusta þar sem veiting 

eða afhending hennar er, samkvæmt eðli þjónustunnar, ómögulegt eða erfitt er að tengja við 

einhvern ákveðinn stað“.
171

  

Áður en skilgreiningin á fjarafhendingarbærri þjónustu var leidd í lög, sem hluti af 

heildarendurskoðun á norska virðisaukaskattkerfinu sem átti sér stað árið 2001, mátti finna 

hana í reglugerð, sbr. reglugerð nr. 684/2001 (nr. 151). Sem hluti af þessum aðgerðum árið 

2001 var að innleiða virðisaukaskatt á óefnislegar þjónustur, þ.á m. þjónustur frá 

lögfræðingum og endurskoðendum, bókhaldsþjónusta, uppsetning tölvukerfa, o.fl. sem 

samkvæmt athugasemdum við frumvarp til breytinga á virðisaukaskattlögunum teljast 

þjónustur sem eru almennt: „samkvæmt eðli sínu ómögulegt eða erfitt að tengja við einhvern 

ákveðinn stað“.
172

 

Uppruna þessa flokks, þ.e. þjónustur sem teljast „fjarafhendingarbærar“, má rekja til 

umfjöllunar OECD um „þjónustur sem kleift er að afhenda frá fjarlægum stað“ (e. „services 

capable of supply from a remote location“), sem er svo sambærilegt við reglur í Evrópu um 

„óefnislegar þjónustur“ (e. „intangible services“). Í skýringum norska fjármálaráðuneytisins 

                                                                                                                                                                                     
skjólstæðinga. Í dómi hæstaréttar kemur fram að sala á þjónustu erlendis geti ekki skilist á annan hátt en að hún 

sé nýtt á allan hátt erlendis. Annar skilningur myndi leiða til þess að þjónusta innt af hendi í Noregi í þágu 

erlendra aðila væri skattfrjáls. Til dæmis yrði hárgreiðsluþjónusta sem væri innt af hendi í Noregi skattfrjáls ef 

kaupandi væri erlendur sem væri ekki ætluð verkan laganna. 
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 Ole Gjems-Onstad o.fl.: MVA-kommentaren, bls. 450. Sbr. þó 2. málsl. 2. mgr. 6-22 um þjónustu sem seld er 

til aðila ekki í atvinnurekstri en gildir um skattskylduna ákvæði 1. mgr. 6-22, hvort sem þjónustan er staðbundin 

eða ekki. 
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 Á norsku: „tjenester der utførelsen eller leveringen etter tjenestens art ikke eller vanskelig kan knyttes til et 

bestemt fysisk sted“. 
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 Ot.prp. nr. 2 (2000-2001) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift 

(Merverdiavgiftsreformen 2001),  bls. 215. 
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við reglugerð þá sem hafði að geyma reglurnar áður en þær voru leiddar í lög, reglugerð nr. 

684/2001 (nr. 121), er tekið fram að í stað þess að nota hugtakið „þjónustur sem geta verið 

fjarafhentar“ sé mögulegt að nota hugtakið „óefnislegar þjónustur“ (n. immaterielle tjenester) 

til að afmarka hvaða þjónustur reglugerðin taki til. Þó að hugtakið óefnisleg þjónusta hafi ekki 

orðið fyrir valinu þegar reglurnar voru festar í lög þá getur hugtakið varpað ljósi á eðli þeirrar 

þjónustu sem reglurnar vísa til. Tilgangurinn að baki innleiðingunni á þessari hugtakanotkun 

var að afmarka flokk þjónustu þar sem alþjóðlegur afhendingarstaður skuli vera í heimalandi 

kaupanda þjónustunnar, þegar um er að ræða svokallaða „B2B“ afhendingu, þ.e. seljandi og 

kaupandi eru aðilar í atvinnurekstri eins og áður hefur verið rakið.
173

 

 

5.3.3.2 Gildissvið undanþágu 2. mgr. 6-22 

Það er vert að hafa í huga að við afmörkun á virðisaukaskattskyldu samkvæmt ákvæðum 6-22 

norsku virðisaukaskattslaganna að skattskyldan miðast við fjarafhendingarbæra þjónustu, þ.e. 

þjónustu sem má afhenda úr fjarlægð. Hvort það sé hægt að fjarhafhenda þjónustu verður 

metið út frá eðli og eiginleikum þjónustunnar en ekki út frá því sem samþykki er fyrir um hina 

eiginlegu umsömdu þjónustu. Það er með öðrum orðum ekki gerð krafa um að þjónustan sé í 

raun afhent úr fjarlægð. Heldur er hið ákvarðandi sjónarmið, hvort afhending eða veiting 

þjónustu sé vegna eðli þjónustunnar, bundið við einhvern ákveðinn stað. Ef ein og sama 

þjónustan getur verið afhent til kaupanda, hvort sem er úr fjarlægð eða beint í hendur, þá 

myndi slík þjónusta teljast fjarafhendingarbær burt séð frá því hvort hún hafi verið afhent úr 

fjarlægð í hinu tiltekna tilviki.
174

 

Fyrsti hæstaréttardómurinn sem féll um fjarafhendingarbæra þjónustu er Rt. 2007, bls. 

1401 (Norsk Helikopter): 

 

Helsta deila málsins varðaði virðisaukaskattskyldu norsks fyrirtækis sem leigði vinnuafl frá 

þremur breskum fyrirtækjum. Í dóminum segir að alþjóðlega þá sé útgangspunkturinn sá að 

þjónusta sé skattlögð á þeim stað þar sem hún er nýtt og að skattskyldan sé lögð á seljanda 

þjónustunnar. Frá þessum útgangspunkti sé hins vegar hefðbundið að gera undanþágu fyrir 

þjónustu þar sem ekki er hægt að ákvarða nýtingarstað auðveldlega. Dómurinn heldur áfram: 

„Þegar virðisaukaskattskylda fyrir þessar tegundir þjónustu eru lagðar á kaupandann, er það 

vegna þess að seljandinn getur ekki sökum eðlis þjónustunnar vitað í hvaða landi þjónustan 

skuli nýtt og þar með skattleggjast, og þ.a.l. ef maður myndi láta umræddann nýtingarstað vera 

ákvarðandi, þá myndi það standa í vegi fyrir eftirliti skattyfirvalda.“ 

Segir ennfremur í dómnum að þegar mögulegt er að fjarafhenda þjónustu, skuli dæma út frá 

eðli þjónustu en ekki út frá því hvað sé umsamið fyrir hina tilteknu þjónustu. Segir svo loks að 

þessi skilningur sé studdur af mikilvægum meginreglum laga (n. reelle hensyn). Með hliðsjón af 

sjónarmiðum um eftirlit og yfirstjórn skattyfirvalda ætti skattskylda fyrir þjónustur, sem 
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samkvæmt eðli sínu er ekki hægt að binda við ákveðinn efndastað, ekki að vera háð því hvað 

samningsaðilar hafa samið um varðandi staðinn þar sem þjónustan skuli vera veitt eða nýtt. 

 

Hæstiréttur taldi að útleiga á vinnuafli væri samkvæmt eðli sínu ekki bundin við einhvern 

ákveðinn stað hvað varðar efndir; greinarmun verði að gera á milli efndastaðar vinnunnar, og 

efndastaðar fyrir leiguna. Skylda leigusalans er uppfyllt með því að gera vinnuaflið 

aðgengilegt til ráðstöfunar. Var það því niðurstaða réttarins að útleiga á vinnuafli teldist 

fjarafhendingarbær þjónusta.  

 Norskir fræðimenn hafa bent á að notkunin á hugtakinu „afhending“  kann að vera 

misvísandi í tengslum við þjónustur. Ef hugtakið á að skiljast sem tilvísun til 

afhendingarstaðar samkvæmt samningarétti, þá er tilgangurinn með afhendingarstað 

samningaréttar  að ákvarða tiltekinn stað þar sem afhendingin á sér stað. Öllum spurningum 

um afhendingarstaði í norskum samningarétti hefur ekki enn verið svarað en væntanlega er 

tilgangurinn hér að fá fram að þjónustan samkvæmt eðli sínu þurfi ekki að vera veitt á 

einhverjum ákveðnum stað og að sending/afhending þjónustu til þess sem pantaði hana geti 

átt sér stað úr fjarlægð.
175

 Þjónustur sem þurfa að veitast á einhverjum sérstökum (hlutrænum) 

stað eru ekki fjarafhendingarbærar. Þannig falla dæmigerðar staðbundnar þjónustur utan 

marka hugtaksins, t.d. þegar pípari eða trésmiður þarf að vinna við ákveðna byggingu, 

lögfræðingur þarf að flytja mál fyrir dómstóli, eða sendill þarf að fara með vöru til ákveðins 

fyrirtækis, o.s.frv.
176

 

Í tengslum við þetta hafa norskir fræðimenn hins vegar haldið fram að það eru miklu fleiri 

tegundir þjónustu en bara þessar hefðbundnu staðbundnu þjónustur sem teljast falla utan 

marka skilgreiningarinnar á fjarafhendingarbærri þjónustu. Í athugasemdum við reglugerð nr. 

684/2001 (nr. 121), sem nú er fallin úr gildi og einnig í réttarframkvæmd hefur t.d. komið 

fram að þjónustur sem varða vinnu við vöru eða einstakling séu ekki fjarafhendingarbærar.
177

 

Þegar litið er á texta 1. til 3. mgr. 6-22 má hins vegar draga þá alyktun af orðanna hljóðan, 

einum og sér, að vinna við vöru eða einstakling sé fjarafhendingarbær þjónusta. Klæðskeri 

getur t.d. fengið jakkaföt send til sín og lagfært þau hvar sem hann hefur saumavél, eða 

jafnvel bara nál og tvinna, og svo sent flíkina til baka til viðskiptavinarins. Að sama skapi 

geta sumar þjónustur við einstaklinga verið inntar af hendi óháð staðsetningu. 

Hárgreiðsluþjónusta getur farið fram á toppi Rushmore fjalls ef höfð eru með skæri og greiða. 

Fyrir vinnu við vöru og einstaklinga gildir hins vegar sú forsenda að þjónustuna skal 

venjulega inna af hendi þar sem viðskiptavinurinn eða vara viðskiptavinarins er. Í ljósi þessa 
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virðist staðreyndin vera sú að fjarafhendingarbær þjónusta er þjónusta sem ekki þarf að inna 

af hendi á einhverjum ákveðnum stað og sem einnig krefur ekki nærveru við viðkomandi hlut 

eða einstakling. Það mun gjarnan vera þjónusta sem samkvæmt eðli sínu getur verið send úr 

fjarlægð eftir almennum samskiptaleiðum, s.s. eftir nettengingu eða með pósti sem telst 

fjarafhendingarbær. Hefur norsk réttarframkvæmd þannig þróast á þann veg að ganga lengra 

en texti laganna og telja mun fleiri tegundir þjónustu sem ófjarafhendingarbærar en þær sem 

hefðbundið er að telja staðbundnar.
178

 

 

5.3.4 Rafræn þjónusta 

J-liður 1. mgr. 3. gr. 1. kafla norsku virðisaukaskattslaganna skilgreinir rafræna þjónustu (n. 

elektroniske tjenester) sem: „fjarafhendingarbæra þjónustu sem er afhent yfir internetið eða 

annað rafrænt kerfi og sem ekki er hægt að afla án upplýsingatækni, þar sem afhendingin á 

þjónustunni er að mestum hluta sjálfvirk“. Er rafræn þjónusta í skilningi laganna þannig 

þjónusta sem er afhent eða „niðurhalað“ yfir internetið og önnur rafræn kerfi. Innan 

hugtaksins falla meðal annars stafrænar vörur svo sem bækur og annar texti, kvikmyndir, og 

tónlist. Einnig tekur hugtakið til hugbúnaðar, leikja, upplýsinga, o.fl. Af lögskýringargögnum 

má enn fremur ráða að rafræn samskiptaþjónusta svo sem heimasími, farsími, breiðbandssími, 

internet aðgangur, o.fl. fellur undir ákvæðið. Hið sama gildir um útsendingarþjónustur (n. 

kringkastingstjenester), hvort sem útsendingin er um hefðbundið útvarps- og sjónvarpskerfi, 

yfir internetið, eða annað kerfi.
179

 

Eins og kemur fram í 3. mgr. 6-22 þá telst rafræn þjónusta undirflokkur af 

fjarafhendingarbærri þjónustu. Það hefur engin áhrif á skattskyldu hvar þjónustan er notuð eða 

til hvers hún er seld þar sem ákvæðið mælir fyrir um að reglan taki jafnt til aðila í 

atvinnurekstri sem og annarra (neytenda). Til rafrænnar þjónustu telst svo rafræn 

upplýsingaþjónusta (n. elektronisk kommunikasjonstjenester) en hún er skilgreind samkvæmt 

norskum lögum sem þjónusta sem tekur að öllu eða miklu leyti til dreifingar á rafrænum 

boðum yfir rafræn samskiptanet og er yfirleitt veitt gegn gjaldi.
180

 

 

5.3.5 Samanburður á norskum og íslenskum reglum 

Ástæða þess að norskur réttur var skoðaður sérstaklega er að þegar kemur að réttarstöðu 

gagnvart Evrópusambandinu þá eru mikil líkindi á milli Noregs og Íslands. Eins og Ísland þá 
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er Noregur ekki hluti af Evrópusambandinu en tekur þátt í Evrópska efnahagssvæðinu (EES). 

Eins og minnst hefur verið á að ofan þá hafa Norðmenn yfirfarið virðisaukaskattsreglur sínar í 

heild og eru nýju reglurnar grundvallaðar á sömu sjónarmiðum og tilskipanir 

Evrópusambandsins og leiðbeiningar OECD byggja á. Norska orðasambandið „tjenester som 

kan fjernleveres“ kemur frá flokkun OECD „services capable of supply from a remote 

location“ sem er svo sambærilegt við „intangible services“ innan Evrópusambandsins. Byggja 

ákvæði 6-22 norsku virðisaukaskattslaganna þannig á reglunum um „business to business“ 

(eða „B2B“) og „business to consumer“ („B2C“) afhendingu. Eru reglurnar því mismunandi 

eftir því hver er viðtakandi þjónustu. Þegar um er að ræða B2B afhendingu, þ.e. aðili í 

atvinnurekstri selur þjónustu til annars aðila í atvinnurekstri, þá gilda reglur 1. málsl. 2. mgr. 

6-22 um fjarafhendingarbæra þjónustu. Sé um B2C sölu að ræða, aðili í atvinnurekstri er að 

selja til neytanda, þá þarf þjónustan að vera nýtt utan virðisaukaskattsvæðis Noregs skv. 1. 

mgr. 6-22 eða vera rafræn fjarafhendingarbær þjónusta, sbr. 1. málsl. 3. mgr. 6-22.
181

 

Áður en réttarsviðið var endurskoðað árið 2001 höfðu norskar réttarreglur átt í 

vandræðum með að halda skýrlega utan um þjónustur úr fjarlægð (einnig vísað til sem 

alþjóðlegar þjónustur). Í athugasemdum við virðisaukaskattsumbæturnar árið 2001 kemur 

fram að fyrir ýmsar þjónustur sem eru afhentar frá erlendum seljanda til norsks kaupanda eða 

fyrir þjónustur sem afhendast frá norskum seljanda til erlends kaupanda, hafi verið erfitt 

samkvæmt gildandi rétti að slá nokkru föstu varðandi það hvort þjónustuna skuli skattleggja í 

Noregi. Átti þetta sérstaklega við um þjónustur sem ekki hafa einhver einkennandi viðmið 

fyrir það hvernig þær veitast. Var það t.d. vafamál samkvæmt eldri norskum lögum hvort 

hárgreiðsluþjónusta sem væri veitt í Noregi skyldi skattleggjast þar óháð því hvort kaupandi 

sé norskur eða erlendur. Átti umbótin að leysa úr þeirri óvissu sem ríkti varðandi 

skattlagningu á þjónustum sem ekki eru með föst tengsl við einhvern ákveðinn stað þegar þær 

eru inntar af hendi.
182

  

Lögin fyrir 2001 voru grundvölluð á fjarlægðarreglunni, þ.e. meginreglunni um að vörur 

og þjónustur skuli skattleggjast í því landi þar sem ætlunin er að þeirra sé neytt.
183

 Þegar litið 

er til meginreglunnar í 1. mgr. 6-22 má sjá að núgildandi norsk virðisaukaskattslög eru 

almennt séð, hvað varðar alþjóðaviðskipti, ennþá grundvölluð á þessari reglu, sbr. t.d. 

ummæli úrskurðarnefndar í áðurreifuðum KMVA 30. júní 2016 (8958/2016) (ítölsk kvikmynd) 
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þar sem segir að norskur virðisaukaskattsréttur byggi á hinni svokölluðu fjarlægðarreglu. Eru 

sérreglurnar í 2. og 3. mgr. 6-22 leiddar í lög vegna áðurgreindra erfiðleika við að ákvarða 

notkunarstað á stækkandi hópi þjónusta. 

Þegar íslenskar og norskar reglur eru bornar saman hvað varðar útflutning á þjónustu, þ.e. 

10. tölul. 12. gr. vskl. og 6-22 norsku laganna, er það helst tvennt sem grípur fyrst athyglina. Í 

fyrsta lagi er skattlagningu eftir norsku lögunum skipt eftir viðtakanda í samræmi við B2B og 

B2C sjónarmið frá Evrópu og OECD. Í íslenskum lögum er skattlagning einungis miðuð við 

það hvort kaupandi þjónustu hafi búsetu eða starfsstöð á Íslandi. Það sem meira er, þegar litið 

er til 10. tölul. 12. gr. vskl. þá má sjá að skattlagningin skv. 10. tölul. 12. gr. vskl. er nánast 

einungis miðuð við hvar þjónustan er nýtt. Ekki er litið til afhendingarstaðar eins og tíðkast 

annars staðar í Evrópu.  

Undantekningin frá þessu er í raun d-liður 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. sem mælir fyrir 

um að rafrænt afhent þjónusta skuli ávallt teljast nýtt þar sem kaupandi hefur búsetu eða 

starfsstöð. Virðist sem rafrænt afhent þjónusta skv. d-lið sé að einhverju leyti víðtækari 

heldur en rafræn þjónusta skv. 3. mgr. 6-22 norsku laganna. Í athugasemdum við frumvarp 

það sem innleiddi d-lið inn í 10. tölul. 12. gr. vskl. kemur fram að undir ákvæðið falli tiltekin 

þjónusta gagnavera (e. data centers), s.s. hýsing, gagnavistun, rekstrarþjónusta, tengiþjónusta, 

o.fl.
184

 Í bindandi forúrskurði skattyfirvalda 27. september 2012 (25/2012) (gagnaver) var það 

hins vegar niðurstaða skattyfirvalda að þjónusta gagnavera sé fjarafhendingarbær skv. 2. mgr. 

6-22, óháð því hvort gagnaverið sjálft eða viðskiptavinir þess ættu netþjónana sem verið hýsti. 

Að öðru leyti en þegar um ræðir rafrænt afhenta þjónustu þá eru réttaráhrif 10. tölul. 1. 

mgr. 12. gr. vskl. bundin við þá þjónustu sem þar greinir, eins og áður hefur verið rakið.  Í 

skýringum norska fjármálaráðuneytisins, við reglugerð þá sem hafði að geyma reglur 6-22 

áður en þær voru leiddar í lög, sbr. reglugerð nr. 684/2001 (nr. 121), eru taldar upp í 

dæmaskyni nokkrar tegundir þjónustu sem að öllu jöfnu myndu teljast fjarafhendingarbærar. 

Eru þær: Ráðgjafarþjónusta, lögfræðiþjónusta, auglýsingaþjónusta, mismunandi tegundir 

upplýsingaþjónustu,  arkitektaþjónusta, og fjarskiptaþjónusta.
185

 Þar sem þessi upptalning er 

aðeins í dæmaskyni fyrir eðli þeirrar þjónustu sem telst fjarafhendingarbær skv. 2. mgr. 6-22, 

en upptalningin í 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. er tæmandi, má með sanni segja að gildissvið 

norsku laganna er víðtækara. 

Sem dæmi um hvar munurinn á íslensku lögunum og þeim norsku kemur sem skýrast 

fram má líta til skattmeðferðar á lögfræðiþjónustu. Í kafla 4.4.3 eru rakin sjónarmið sem 
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birtast í ákvarðandi bréfum ríkisskattstjóra og úrskurðum yfirskattanefndar sem snúa að 

virðisaukaskattskyldu lögfræðiþjónustu þegar hún er veitt til erlendra aðila. Í ÁB 30. 

nóvember 1998 (893/1998) (lögfræðiþjónusta) kemur fram það álit ríkisskattstjóra að 

„þjónusta sem er í tengslum við starfsemi, eignir, réttindi eða hagsmunagæslu erlends aðila 

telst nýtt hér á landi og fellur því ekki undir ákvæði 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. laganna.“
186

 Má 

sjá að ríkisskattstjóri er með öll net úti þegar kemur að skattlagningu á þjónustu. Í nýlegri 

úrskurðum yfirskattanefndar sem reifaðir hafa verið í þessari ritgerð má svo sjá að yfirvöld 

beita nýtingarskilyrði 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. mjög strangt þannig að yfirleitt getur 

lögfræðiþjónusta talist nýtt að einhverju leyti hér á landi. Í áðurnefndu ákvarðandi bréfi var 

eina dæmið um tegund lögfræðiþjónustu sem ekki teldist nýtt hér á landi lögfræðileg 

greinargerð unnin af íslenskum lögmanni sem væri send erlendis og nýtt í dómsmáli þar.  

Þegar litið er aftur á móti til norsks réttar þá er lögfræðiþjónusta almennt séð talin vera 

þjónusta sem hægt er að fjarafhenda og því undanþegin virðisaukaskatti þegar hún er seld til 

erlends aðila í atvinnurekstri. Hafa norskir fræðimenn talið mögulegt að skipta 

lögfræðiþjónustu í tvennt hvað varðar skattskyldu. Annars vegar þjónustu sem nýtist við 

málaferli fyrir dómstólum og telst ekki fjarafhendingarbær og hins vegar fjarafhendingarbær 

þjónusta í tengslum við ráðgjafarþjónustu. Telst lögfræðiþjónusta í tengslum við málflutning 

fyrir dómstóli ekki fjarafhendingarbær þar sem hún er bundin við einhvern ákveðinn stað rn 

hins vegar getur hún verið undanþegin á þeim grundvelli að hún telst nýtt að öllu leyti utan 

virðisaukaskattsvæðisins, sbr. 1. mgr. 6-22 norsku virðisaukaskattslaganna.
187

 Er því ljóst að 

fyrirkomulag skattlagningar samkvæmt norsku lögunum leiðir til talsvert víðtækari 

undanþágu en þekkist samkvæmt íslensku lögunum. 

 

6 Greinargerð starfshóps um kaup og sölu á vöru og þjónustu milli landa 

Umfjöllun þessarar ritgerðar miðast við núgildandi lög en á undanförnum árum hefur átt sér 

stað töluverð starfsemi innan stjórnsýslunnar við endurskoðun á virðisaukaskattslöggjöf í 

heild sinni. Fjármála- og efnahagsráðherra skipaði þriggja manna stýrihóp árið 2014 sem var 

falið það verkefni að gera tillögur að einfaldara og skilvirkara virðisaukaskatts- og 

vörugjaldakerfi á Íslandi. Meðal starfa hópsins var endurskoðun laga og reglugerða um kaup 

og sölu á vöru og þjónustu milli landa. Leiddi það til stofnunar starfshóps í febrúar 2016 sem 

hafði það að verkefni að vinna að útfærslu frumvarps þar að lútandi og skila til fyrrnefnds 

stýrihóps ásamt greinargerð. Afrakstur starfshópsins skilaði sér í formi greinargerðar og 
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drögum að lagafrumvarpi um breytingar á virðisaukaskattslögum til stýrihópsins þann 1. 

október 2016 sem í kjölfarið skilaði tillögum starfshópsins til ráðherra. 

Í greinargerð starfshópsins, sem og frumvarpi, er að finna ýmsar tillögur að breytingum á 

ákvæðum virðisaukaskattslaga sem snúa að viðskiptum með þjónustu á milli landa. 

Endurskoðun starfshópsins var ítarleg og lúta tillögurnar að bæði formsatriðum, s.s. 

uppsetningu og efnisskipan, sem og efnisatriðum, þ.á m. innleiðing á lagareglum sem hafa gilt 

annars staðar í Evrópu um nokkurn tíma. Í greinargerðinni kemur fram að núgildandi reglur 

virðisaukaskattslaga um kaup og sölu á þjónustu til og frá Íslandi voru settar með lögum nr. 

55/1997 og 115/1997 og að baki þeirri lagasetningu hafi staðið vilji til að samræma íslenskt 

regluverk við þær reglur sem þá giltu í öðrum ríkjum Evrópu. Í almennum athugasemdum við 

drögin að frumvarpinu sem starfshópurinn samdi kemur fram: 

 

Í kjölfar alþjóðlegrar þróunar á sviði virðisaukaskatts, m.a. með tilkomu alþjóðlegra 

leiðbeininga frá OECD er nú nauðsynlegt að breytingar séu gerðar á þeim ákvæðum laga um 

virðisaukaskatt er varða þjónustuviðskipti í milliríkjaviðskiptum. Það er grundvallaratriði í 

löggjöf um virðisaukaskatt að hún skuli vera hlutlaus, skilvirk, sanngjörn og raski ekki 

samkeppni milli aðila í sambærilegri stöðu. Þar sem löggjöf um virðisaukaskatt hér á landi hefur 

ekki að öllu leyti fylgt þeirri alþjóðlegu þróun sem átt hefur sér stað á sviði virðisaukaskatts 

þykir nauðsyn bera til að lögfesta breytingar á ákvæðum virðisaukaskatts vegna 

þjónustuviðskipta yfir landamæri. 

 

Taka tillögur starfshópsins þannig í þónokkrum mæli mið af sjónarmiðum sem hafa birst í 

skýrslum og öðrum gögnum frá OECD
188

 en einnig er horft til sjónarmiða innan Evrópu. Af 

þeim vettvangi mætti m.a. nefna aðgerðaáætlun um innleiðingu breytts regluverks 

virðisaukaskatts innan Evrópusambandsins sem framkvæmdastjórn ESB samþykkti 7. apríl 

2016.
189

  

Í takti við þau sjónarmið sem eru ríkjandi innan ESB og koma fram í leiðbeiningareglum 

OECD þá leggja frumvarpsdrög starfshópsins upp með að miðað verði við svokallað B2B og 

B2C kerfi og þannig verði greint á milli þjónustusölu annars vegar til atvinnufyrirtækja og til 

annarra aðila hins vegar.
190

 Hafa ber svo í huga að hugtakið „skattskyldur aðili“ (e. taxable 

person) hefur víðtækari merkingu innan ESB en þekkist hér á landi. Þegar afmarkað er hverjir 

teljast skattskyldir aðilar samkvæmt evrópskum reglum er miðað við starfsemi allra aðila sem 

hafa með höndum svokallaða „atvinnustarfsemi“ (e. economic activity). Íslensk 

virðisaukaskattslög miða hins vegar við að til þess að aðili sé skattskyldur samkvæmt 3. gr. 

laganna þá þurfi starfsemi hans að vera stunduð í „atvinnuskyni.“ Í því skilyrði felst að 
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starfsemi viðkomandi sé rekin í hagnaðarskyni. Geta þannig bæði skráningarskyldir aðilar og 

undanþegnir aðilar fallið undir hugtakið skattskyldur aðili samkvæmt hugtakanotkun ESB, að 

því gefnu að um atvinnustarfsemi sé að ræða. Af íslenskum lögum leiðir hins vegar að aðilar 

sem eru með neikvæðan virðisauka teljast almennt séð ekki skráningarskyldir né eiga rétt til 

skráningar hér á landi. Af þessu er ljóst að undir hugtakið atvinnufyrirtæki í skilningi 

frumvarpsdraga starfshópsins falla bæði skattskyld fyrirtæki og fyrirtæki sem eru undanþegin 

virðisaukaskatti hér á landi, s.s. fjármálafyrirtæki, tryggingafélög, o.fl. Er jafnframt tekið 

sérstaklega fram í greinargerð að þrátt fyrir að aðrar reglur gildi almennt í íslenskum 

virðisaukaskattslögum þá sé ekki tekið tillit til sjónarmiða um að starfsemi þurfi jafnan að 

vera rekin í hagnaðarskyni þegar greint er á milli atvinnufyrirtækja og annarra aðila sem 

stunda ekki starfsemi í atvinnuskyni þegar um er að ræða reglur um þjónustusölu á milli 

landa.
191

 

Í tillögum starfshóps er útvarps- og sjónvarpsþjónusta sérstaklega tiltekin sem þjónusta 

sem eigi undir undanþágu þá sem 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. núgildandi laga mælir fyrir um. Er 

þjónustan þar skilgreind sem þjónusta sem: „samanstendur af hljóði eða mynd og miðlað er til 

almennings um samskiptamiðla í rauntíma samkvæmt ákveðinni dagskrá á ritstjórnarlegri 

ábyrgð viðkomandi fjölmiðils.“
192

 

Í greinargerðinni er talið rétt að lagt sé til grundvallar að löggjöf um virðisaukaskatt sé 

hlutlaus, skilvirk, sanngjörn, og raski ekki samkeppni milli aðila í sambærilegri stöðu.
193

 Í 

greinargerð starfshópsins eru lagðar til breytingar á 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. sem hafa 

það að markmiði að fyrirbyggja að fyrirtæki, einstaklingar, og aðrir aðilar verði tvískattlagðir 

eða ekki skattlagðir í milliríkjaviðskiptum vegna mismunandi regluverks milli landa. Einnig 

leitast tillögurnar við að tryggja að virðisaukaskattur sé ekki áhrifavaldur við val á því hvort 

keypt sé þjónusta af innlendum eða erlendum fyrirtækjum. Eru breytingarnar því miðaðar við 

þá grunnreglu sem er ríkjandi í regluverki virðisaukaskatts í Evrópu sem er fjarlægðarreglan 

(e. destination principle). Eins og áður hefur verið rakið felur sú regla í sér að skattlagning í 

milliríkjaviðskiptum skuli eiga sér stað í lögsögu þess ríkis þar sem endanleg nýting 

þjónustunnar á sér stað. Ríki samræmi um þá framkvæmd leiði það til þess að 

virðisaukaskattur verði hlutlaus (e. neutral). Í samræmi við fjarlægðarregluna er lagt til að 

orðalagi 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. sé breytt til að endurspegla að við mat á því hvar 

þjónusta teljist vera veitt og þar með nýtt, þegar um ræðir sölu á þjónustu frá Íslandi, skuli 
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meginreglan vera  að horft sé til þess hvar kaupandi þjónustunnar hefur búsetu eða starfsstöð. 

Sá staður skuli teljast afhendingarstaður þjónustu (e. place of supply).
194

 

Eftir breytinguna muni ákvæðið hljóma á þann veg að sala á þjónustu teljist veitt erlendis 

þegar hún er veitt til erlends atvinnufyrirtækis. Einnig muni sala á tiltekinni þjónustu sem 

svarar til upptalningar í núgildandi 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl., teljast veitt erlendis þegar 

hún er seld til erlendra aðila annarra en atvinnufyrirtækja. Þrátt fyrir það teljist þjónusta sem 

seld er til annarra en atvinnufyrirtækja ávallt vera veitt hér á landi og þar með skattskyld hér á 

landi þegar raunveruleg nýting hennar á sér stað á Íslandi.
195

 Þessi uppsetning er, eins og tekið 

er fram í greinargerð, í samræmi við reglur um afhendingarstað sem finna má í 

virðisaukaskattstilskipun Evrópusambandsins nr. 2006/112/EB, sbr. Evrópureglugerð nr. 

282/2011. 

 

7 Niðurstöður 

Í þessari ritgerð hefur verið farið yfir reglur sem lúta að virðisaukaskattskyldu (og skattfrelsi) 

viðskipta sem varða þjónustu yfir landamæri. Þegar reglur sem varða slík viðskipti eru 

athugaðar er einkum tvennt sem þarf að hafa í huga. Í fyrsta lagi leiðir það af meginreglum 

þjóðaréttar að ríki beita sköttum til að skattleggja aðeins þá neyslu sem á sér stað innan 

lögsögu þeirra. Er það því eðlileg og náttúruleg afmörkun að þegar kemur að viðskiptum með 

vöru eða þjónustu sem eiga sér stað utan landhelgi Íslands, þá er ekki lagður á það skattur hér 

á landi. Hvað varðar efnisleg verðmæti þá er hægt að ná þessu markmiði á tiltölulega 

einfaldan hátt með tollum á innflutning og skattlagningu innanlands.  

Hitt sjónarmiðið sem þarf að hafa í huga er að þegar kemur að sölu á þjónustu og 

óefnislegum verðmætum yfir landamæri þá er þörf á sérstakri viðleitni til að viðhalda réttri og 

eðlilegri skattheimtu, þ.e. að yfirvöld skattleggi aðeins neyslu innan sinnar lögsögu. Er 

viðfangsefni þessarar ritgerðar að athuga einmitt þessar sérstöku reglur en frá árinu 1997 

hefur þær verið að finna í 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. 

Frá þeim tíma sem reglurnar voru festar í lög hefur átt sér stað tæknibylting sem varla 

nokkur flokkur viðskipta hefur farið varhluta af. Er það allavega staðreynd að með tilkomu 

samskiptakerfa og rafrænna sendingarmáta sem teygja sig um heiminn allan þá hefur 

þjónustusala yfir landamæri tekið stakkaskiptum, bæði hvað varðar umfang og eðli. Hafa 

ákvæði 10. tölul. þó ekki breyst að ráði frá því að þær komu inn í íslensk lög með reglugerð 

nr. 194/1990 sem var sjálf byggð á sjónarmiðum frá Danmörku og tilskipunum 

                                                           
194

 Greinargerð starfshóps um kaup og sölu á vöru og þjónustu milli landa, bls. 17-18. 
195

 Greinargerð starfshóps um kaup og sölu á vöru og þjónustu milli landa, bls. 13. 
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Evrópubandalagsins frá árum áður. Má sjá afleiðingar þess á nokkrum stöðum í greininni en 

t.d. þá er miðað við „búsetu“ atvinnufyrirtækja í texta 10. tölul. í staðinn fyrir „heimilisfesti“ 

og „starfsstöð“ í staðinn fyrir „fasta starfsstöð“eins og tíðkast í tekjuskattslögum nú til dags. 

Eins og rakið var í kafla 4.3 er ekki hægt að gera ráð fyrir að þessi mismunandi 

hugtakanotkun hafi engin áhrif og er það mat höfundar að breyta beri ákvæðinu til samræmis 

við hugtakanotkun þá sem er við lýði í dag. 

Í annan stað taka ákvæði 10. tölul. aðeins til þeirra tegunda þjónustu sem taldar eru upp í 

ákvæðinu. Kemur upptalningin frá tilskipunum Evrópusambandsins og má enn finna 

sambærilega upptalningu í núgildandi virðisaukaskattstilskipun nr. 2006/112/EB. Stafar 

upptalningin frá því að þjónustur þær sem taldar eru upp í ákvæðinu eru að einhverju leyti 

færanlegar eða óefnislegs eðlis þannig að erfitt er að henda reiður á hvar þjónustan fer í raun 

fram. Í kafla 5.3 voru norskar réttarreglur sem snúa að þjónustuviðskiptum yfir landamæri 

athugaðar og greint frá því að þegar kemur að núllskatti (n. nullsats) á þjónustu seldri erlendis 

þá er reglan hvað varðar sölu til skattskyldra aðila að miða við hvort þjónustan sé 

fjarafhendingarbær (n. fjerneleverbare). Undir það hugtak fellur öll þjónusta sem ómögulegt 

eða erfitt er að tengja við einhvern ákveðinn stað hvað varðar afhendingu eða veitingu hennar.  

Af þeim úrlausnum íslenskra yfirvalda sem rakin voru í kafla 4.4 má sjá að þetta 

sjónarmið hefur ekki verið ríkjandi í íslenskri lögskýringu þegar kemur að þjónustutegundum 

10. tölul. 1. mgr. 12. gr. Jafnframt er það óljóst í ljósi þeirrar öru þróunar sem á sér stað á 

þessu sviði hvort upptalning í sjálfu sér sé fullnægjandi til að ná utan um þær þjónustur sem 

samkvæmt eðli sínu heyra undir ákvæðið. Að mati höfundar væri vert að athuga hvort það 

gæti borgað sig að breyta reglu 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. í þá átt að standa nær norsku 

lögunum og mæla einfaldlega fyrir um að ákvæðið taki til 

óefnislegrar/flytjanlegrar/fjarafhendingarbærrar þjónustu.  

Rakið var í kafla 5 að meginregla sú sem svífur yfir vötnum þegar kemur að 

virðisaukaskatti er að skatturinn sé hlutlaus, þ.e. hann á ekki að hvíla á atvinnufyrirtækjum 

sem sjá um innheimtu hans heldur á endanlegum neytanda verðmætanna. Er hlutleysi í 

alþjóðlegum þjónustuviðskiptum almennt náð fram samkvæmt fjarlægðarreglunni, þ.e. að 

þjónusta sé skattlögð þar sem endanleg nýting á sér stað. Í samræmi við uppruna 10. tölul. þá 

má segja að þó það sé hvergi minnst á það í neinum af þeim frumvörpum sem standa að baki 

núgildandi 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. og sem rakin hafa verið í þessari ritgerð, þá byggja 

núgildandi íslenskar réttarreglur þó að sönnu á fjarlægðarreglunni. Miðast skattskylda 10. 

tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. þannig einungis við staðinn þar sem nýting þjónustunnar á sér stað. 

Í tillögum starshópsins sem raktar eru stuttlega í kafla 6 er lagt til að 10. tölul. taki mið af 
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reglum Evrópuréttar og miði við raunverulega nýtingu (e. effective use and enjoyment). Eins 

og fjallað er um í kafla 5.2 þá miða reglur tilskipunar nr. 2006/112/EB um raunverulega 

nýtingu hins vegar við þann stað þar sem ætlunin er að nýta þjónustuna og þar sem nýting fer 

að mestum hluta í raun fram, þ.e. þar sem meiri en 50% nýting á sér stað. Af nýlegum 

úrskurðum yfirskattanefndar má þó sjá að núgildandi íslensk lög miða við 100% nýtingu á 

þjónustu erlendis til að falla innan marka 10. tölul. Er hugsanlega hægt að skoða sjónarmið 

Norðmanna í þessum efnum, sbr. kafla 5.3.2 en þar er krafist að nýting sé algerlega utan 

Noregs eins og hér á landi. 

Hefur útfærsla fjarlægðarreglunnar í skrifum OECD og reglum Evrópu þróast á þann veg 

að hverfa frá því að miða skattlagningu við framkvæmdastað, þ.e. þar sem seljandi er 

staðsettur, og til þess að miða við staðinn þar sem kaupandi er staðsettur, afhendingarstað. 

Hafa samhliða þróast B2B og B2C reglur sem greina á milli reglna um afhendingarstað eftir 

því hvort viðskipti séu á milli tveggja atvinnufyrirtækja eða á milli atvinnufyrirtækis og 

neytanda. Hefur 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. í raun sama viðmið. En samkvæmt greininni er 

sala á þjónustu til erlendra aðila undanþegin skattskyldu án tillits til hvar hún er nýtt ef 

starfsemi kaupanda er skráningarskyld og hann getur innskattað þjónustuna. Er með þessum 

reglum verið að gæta þess að fjölstigakerfi virðisaukaskattsins sé gætt á sama hátt og B2B 

reglur stefna að. Eru þó reglur í Evrópu víðari hvað þetta varðar þar sem það er talið óþarfi að 

binda þessa heimild við sérstaklega upptaldar þjónustur. Sé þjónusta á annað borð 

skráningarskyld og innskattanleg þá á hún að vera undanþegin skattskyldu sé hún afhent til 

erlends aðila. 

Einnig skal minnst á það að eins og kemur fram í greinargerð starfshóps um kaup og sölu 

vöru og þjónustu milli landa, sem greint var frá í kafla 6, þá taka taka sambærilegar 

undanþágur í ESB til „skattskyldra aðila“ og það hugtak innan ESB hefur víðtækari merkingu 

heldur en hér á landi þar sem undir hugtakið falla bæði skráningarskyldir aðilar og 

undanþegnir aðilar, svo lengi sem um atvinnustarfsemi sé að ræða. Samkvæmt núgildandi 

lögum þarf þjónustusala til erlends undanþegins aðila, s.s. banka, að uppfylla nýtingarskilyrði 

10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. og nýtast að öllu leyti erlendis til að um undanþegna þjónustu sé 

að ræða. 

Eru reglur á Íslandi því ekki í samræmi við sambærilegar reglur í nágrannalöndum okkar 

og aðildarríkjum ESB. Erlendur kaupandi á þjónustu sem teldist undanþeginn virðisaukaskatti 

samkvæmt reglum ESB, Noregs, og víðar en félli ekki innan marka þeirrar upptalningar sem 

finna má í 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. myndi ekki teljast undanþeginn skattskyldu hér, 

heldur þyrfti hann að fara fram á að fá greiddan virðisaukaskatt endurgreiddan. Vaknar þá sú 
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spurning hvort íslenskar skattareglur séu eins skilvirkar og best væri á kosið. Ekki er hægt að 

neita því að erlendur kaupandi á þjónustu frá Íslandi þyrfti að standa í því ómaki að sækja 

endurgreiðslu til yfirvalda sem hann þyrfti ekki að standa í annars staðar í EES.  

Minnst hefur verið á það í þessari ritgerð að EES-samningurinn tekur ekki til skattaréttar. 

Er því engin bein skylda á yfirvöldum að haga virðisaukaskattsreglum til samræmis við þær 

sem gilda í ESB. Þó er hægt að færa rök fyrir því að ef hlutleysi virðisaukaskatts í 

alþjóðaviðskiptum væri stefnt í hættu vegna íslenskrar löggjafar, þá værum við ekki að 

uppfylla grunnforsendu EES-samningsins um að standa ekki í vegi fyrir fjórfrelsinu og öðrum 

reglum hins innri markaðar Evrópu. 
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