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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til BS gráðu í viðskiptafræði við Háskóla Íslands. Hún er metin 

til 6 ECTS eininga. Leiðbeinandi lokaverkefnisins var Ásmundur G. Vilhjálmsson, aðjúnkt í 

skattarétti við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Ég vil þakka bróðir mínum, Gunnari 

Árnasyni, bæði fyrir stuðning og örlítinn skammt af þolinmæði í gegnum skrifin. 

Ég byrjaði að fá áhuga á skattlagningu fyrirtækja í námi mínu við viðskiptafræðideild Háskóla 

Íslands. Sá áhugi jókst þegar ég fékk starf hjá bókhaldsfyrirtæki þar sem ég vann við bókhald 

og virðisaukaskatt margra fjölbreyttra fyrirtækja. Þegar fjárlagafrumvarp 2017 var birt með 

fyrirhuguðum skattahækkunum á virðisaukaskatt ferðaþjónustu vissi ég að þetta væri eitthvað 

sem ég vildi skrifa um.  
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Útdráttur 

Í þessari ritgerð verður fjallað um virðisaukaskatt fyrirtækja í ferðaþjónustu ásamt þeim 

óbeinum sköttum sem fyrirtækin hérlendis þurfa að greiða. Virðisaukaskattur hér á landi var 

lagður á þann 1. janúar 1990 með lögum nr. 50/1988 um virðisaukaskatt. Skatturinn er 

almennur neysluskattur og leggst á flest innlend viðskipti á öllum stigum sölu. Í ritgerðinni 

verður fjallað almennt um virðisaukaskatt, virðisaukaskattsskýrslu og hvaða aðilar eru 

skattskyldir hér á landi. Skattskyld velta í ferðaþjónustu verður metin ásamt skiptingu 

ferðaþjónustunnar í þá flokka innan ferðaþjónustunnar sem tilheyra lægra og hærra 

skattahlutfallinu ásamt þeim hópi sem er undanþegin virðisaukaskatti. Í frumvarpi ríkisstjórnar 

2016 til fjárlaga kom fram að hækka skyldi virðisaukaskatt ferðaþjónustu úr lægra 

skattahlutfallinu, 11% yfir í það hærra, 24%. Sú hækkun verður metin og fjallað verður um 

fyrirhuguð áhrif þessara breytinga og tekið saman hvað hagsmunaaðilar greinarinnar höfðu um 

það að segja. Þá verður einnig metið hvort hækkunin sé í samræmi við önnur Evrópulönd hvað 

varðar virðisaukaskatt gistiþjónustu og aðra óbeina skatta. Hækkun á gistináttaskatti sem varð 

í september 2017 verður einnig skoðuð. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



6 
 

Efnisyfirlit 

 

Inngangur ................................................................................................................................... 8 

1. Virðisaukaskattur ................................................................................................................ 9 

2. Virðisaukaskattsskýrsla .................................................................................................... 10 

3. Skattskyldir aðilar og skráningarskylda ........................................................................... 11 

4. Virðisaukaskattur í ferðaþjónustu ..................................................................................... 13 

4.1. Skattskyld velta í 11% skatthlutfalli ......................................................................... 13 

4.2. Skattskyld velta í 24% skatthlutfalli ......................................................................... 14 

4.3. Mismunandi skatthlutfall ferðaþjónustu.................................................................... 14 

4.3.1. Gisting ................................................................................................................ 14 

4.3.2. Veitingaþjónusta ................................................................................................ 15 

4.3.3. Ferða- og bifreiðaþjónusta ................................................................................. 15 

5. Gistináttaskattur ................................................................................................................ 16 

5.1. Hótel .......................................................................................................................... 16 

5.2. Gistiheimili ................................................................................................................ 16 

5.3. Íbúðir og orlofshús .................................................................................................... 17 

5.4. Tjaldsvæði ................................................................................................................. 17 

6. Hækkun gistináttaskatts 1. september 2017 ..................................................................... 17 

6.1. Gistináttaskattur og virðisaukaskattur gistiþjónustu í Evrópu .................................. 18 

7. Fyrirhuguð hækkun virðisaukaskatts ferðaþjónustu ......................................................... 20 

8. Ferðaþjónusta á Íslandi ..................................................................................................... 21 

8.1. Gjöld ferðamanna ...................................................................................................... 24 

9. Lokaorð ............................................................................................................................. 24 

Heimildaskrá ............................................................................................................................ 26 

 

 



7 
 

Töfluskrá 

Tafla 1: Uppgjörstímabil virðisaukaskatts, höfundur ............................................................... 9 

Tafla 2: Virðisaukaskattur gistiþjónustu og gistináttaskattur Evrópulanda, höfundur ........... 19 

Tafla 3: Gistinætur á öllum tegundum gististaða, Hagstofa.................................................... 22 

Tafla 4: Hlutur valinna atvinnugreinahópa í landsframleiðslu árið 2016, Hagstofa ............... 23 

Tafla 5: Fjöldi launþega í ferðaþjónustu, Hagstofa................................................................. 23 

 

Myndaskrá 

Mynd 1: Virðisaukaskattsskýrsla hjá fyrirtæki í gistiþjónustu, höfundur ............................................ 10 

Mynd 2: Mismunandi skatthlutfall í ferðaþjónustu, KPMG ................................................................ 13 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



8 
 

Inngangur 

Virðisaukaskattur er skattur á sölu þjónustu og vara. Skatturinn er óbeinn þar sem hann er 

innheimtur af seljanda vöru eða þjónustu en ekki þeim sem greiðir skattinn. Ferðaþjónusta er 

ein af stærstu útflutningsgreinum Íslands og fer vaxandi með gífurlegri aukningu ferðamanna 

sem koma hingað til lands. Ferðaþjónusta og önnur ferðatengd þjónusta er almennt 

virðisaukaskattskyld í almennu skatthlutfalli virðisaukaskatts, 24%, eða í lægra skatthlutfalli 

virðisaukaskatts, 11%. Ferðaþjónusta sem felur í sér gistingu hér á landi innheimtir auka gjald 

fyrir gistinguna, svokallaðan gistináttaskatt.  Sá skattur var tekinn upp hér á landi í byrjun árs 

2012 og var upphæð hans síðar þrefölduð þann 1. september 2017 sem vakti mikla umræðu og 

gagnrýni.  

Ísland innheimtir gistináttaskattinn öðruvísi en flest önnur lönd í Evrópu og verður fjallað um 

mismunandi innheimtu og upphæðir gistináttaskatts í ýmsum Evrópulöndum. Hækkunin á 

gistináttaskattinum var vegna mikillar aukningar í ferðaþjónustu hérlendis síðustu árin sem olli 

miklum auka kostnaði í samfélaginu. Það hafði verið í umræðu meðal almennings að hækka 

virðisaukaskatt á ferðaþjónustu í efra skatthlutfall virðisaukaskatts, 24%, og var það staðan í 

fjármálaáætlun sem var gefin út árið 2017. Sú áætlun, sem var til næstu fimm ára, var ekki 

tekin fyrir á Alþingi vegna alþingiskosninga og myndunar nýrrar ríkisstjórnar haustið 2017. 

Fall ríkisstjórnarinnar olli óvissu meðal hagsmunaaðila ferðaþjónustunnar vegna þess að ljóst 

var að ný ríkisstjórn myndi leggja fram nýja fjármálaætlun. Í ritgerðinni verður fjallað um 

skattaumhverfi fyrirtækja í ferðaþjónustu hérlendis og athugað hvort innheimta skatta meðal 

þeirra sé óhagstæð hér á landi í evrópskum samanburði.  
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1. Virðisaukaskattur 

Virðisaukaskattur hér á landi var lagður á þann 1. janúar 1990 með lögum nr. 50/1988 um 

virðisaukaskatt. Lögin komu í stað laga um söluskatt er lagðist á sölu vöru og þjónustu til 

endanlegs neytanda. 

 Virðisaukaskattur er almennur neysluskattur og leggst á innlend viðskipti á öllum 

stigum sölu. Skatturinn er einnig innheimtur við innflutning vöru og þjónustu. 

Virðisaukaskattur af viðskiptum innanlands fellur undir almenna skattkerfið, það er að segja 

ríkisskattstjóra og yfirskattanefnd en virðisaukaskattur af innflutningi fellur undir tollstjóra og 

yfirskattanefnd (Ríkisskattstjóri, e.d.(a)). 

Öll vara og þjónusta, sem ekki er sérstaklega undanþegin virðisaukaskatti, er skattskyld. 

Allir rekstraraðilar, sem hafa með höndum sölu eða afhendingu á vöru eða skattskyldri þjónustu 

eiga að innheimta og skila virðisaukaskatti (Ríkisskattstjóri, e.d.(a)). Hver og einn skattaðili 

skilar einungis skatti af verðmætisaukningunni sem verður í hans starfsemi, það er af þeim 

virðisauka sem myndast í fyrirtækinu svo að sami varningur eða þjónusta sé ekki margsköttuð. 

Því er þannig háttað að hver skattaðili innheimtir útskatt, sem er virðisaukaskattur af sölu hans, 

en við skil á skattinum dregur skattaðilinn frá innskatt og er það sá skattur sem er greiddur 

öðrum skattaðilum eða sá skattur sem er greiddur tollstjóra við  eigin innflutning eða kaup á 

varning og öðrum aðföngum sem nýtist í rekstri viðkomandi skattaðila. 

Virðisaukaskattur er gerður upp fyrir fyrirfram ákveðin uppgjörstímabil. Þessu er 

yfirleitt háttað þannig að hvert uppgjörstímabil eru tveir mánuðir en frá þessu eru þó nokkrar 

undantekningar. Uppgjörstímabilin eru tveir mánuðir í sama ári og byrjar því fyrsta tímabilið 

á janúar og febrúar, síðan mars og apríl, og svo framvegis. Dagsetningar greiðslna og 

uppgjörstímabila má sjá í töflunni hér að neðan.  

Tafla 1: Uppgjörstímabil virðisaukaskatts 

Tímabil Greiðsludagur 

Janúar - Febrúar 5. apríl 

Mars - Apríl 5. júní 

Maí - Júní 5. ágúst 

Júlí - Ágúst 5. október 

September - Október 5. desember 

Nóvember - Desember 5. febrúar næsta árs 
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Gjalddagi virðisaukaskatts er á fimmta degi annan hvers mánaðar en ef gjalddagi ber upp á 

almennan frídag eða helgidag færist gjalddaginn á næsta virka dag þar á eftir. Þegar félög eru 

nýskráð skulu þau gera upp virðisaukaskattinn á tveggja mánaða fresti og gildir sú regla fyrir 

öll hlutafélög, einkahlutafélög, sameignarfélög og samvinnufélög. Einstaklingar sem hafa 

lægra en 200.000 krónur sem reiknað endurgjald á mánuði, er við nýskráningu gert að gera 

virðisaukaskatt upp árlega. Þessi upphæð var áður 150.000 krónur en var breytt þann 1. janúar 

2017. Þeir aðilar sem eru með veltu undir 4.000.000 krónum vegna sölu á 

virðisaukaskattsskyldum vörum og þjónustu á almanaksári gera almennt virðisaukaskattinn 

upp árlega. Þegar sala í virðisaukaskattskyldri starfsemi hjá aðila sem gerir upp 

virðisuakaskattinn árlega nær 4.000.000 krónur án virðisaukaskatts innan almanaksársins þá er 

skattaðilanum skylt að tilkynna það til ríkisskattstjóra og mun í framhaldi af því gera upp 

skattinn á tveggja mánaða fresti. Virðisaukaskattsskyldum aðila ber því að gera upp samkvæmt 

ársskilareglum enda þótt hann hafi byrjað í tveggja mánaða skilum við nýskráningu, reynist 

velta hans á almanaksári undir framangreindum fjárhæðarmörkum (Ríkisskattstjóri, e.d.(a)). 

 

2. Virðisaukaskattsskýrsla 

Virðisaukaskattsskýrslu skal skila rafrænt til ríkisskattstjóra á því formi sem hann ákveður 

(Ríkisskattstjóri, e.d.(a)). Á myndinni hér að neðan er virðisaukasskattskýrsla hjá íslensku 

fyrirtæki og er uppgjörstímabilið sem sýnir júlí og ágúst árið 2017. Fyrirtækið er skráð með 

starfsemi 55101 sem fellur undir „Hótel og gistiheimili með veitingaþjónustu“. 

 

Mynd 1: Virðisaukaskattsskýrsla hjá fyrirtæki í gistiþjónustu 
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Reitur A sýnir skattskylda veltu án virðisaukaskatts í 24% skatthlutfalli. Í reit A skal einungis 

færa skattskylda veltu í 24% skatthlutfall og er fjárhæðin án virðisaukaskatts. Reitur B sýnir 

skattskylda veltu án virðisaukaskatts í 11% skatthlutfalli. Í reit B skal einungis færa skattskylda 

veltu í 11% skatthlutfalli og fjárhæðin er án virðisaukaskatts. Reitur C sýnir undanþegna veltu 

í sölu. Þar er einungis átt við útflutning sem ber núllskatt en reitur C á ekki við í skýrslunni hér 

að ofan. Reitur D sýnir samtals útskatt á uppgjörstímabilinu og hann er reiknaður út frá 

skatthlutfalli í reit A og B. Þá er tekin 24% skatthlutfall af upphæð í reit A, það er 76.170 

krónur, og 11%  skatthlutfall af upphæð í reit B, það er 5.883.270 krónur. Útskatturinn verður 

því þessar upphæðir samanlagðar 5.959.440 krónur. Reitur E sýnir samtals innskatt á 

uppgjörstímabilinu og hann er reiknaður út frá skattskyldum rekstrargjöldum hjá fyrirtækinu, 

það er sá skattur sem fyrirtækið hefur greitt öðrum skattaðilum, hvort sem þau bera 11% eða 

24% virðisaukaskatt.  

Einungis heildarsala er sýnd í virðisaukaskattskýrslum (reitir A, B og C) en innskattur 

rekstrargjalda er nú þegar reiknaður án þess að sýna hvernig hann myndaðist. Það er vegna 

þess að hann er reiknaður út frá rekstrargjöldum og þeim er hægt að skipta niður í ótal reiti, 

sem dæmi má nefna vörukaup, viðhald húsnæðis, bensín, hreinlætisvörur o.s.frv. Reitur F sýnir 

álagningu virðisaukaskatts og þar er mismunur útskatts í reit D og innskatts í reit E. Innskattur 

er dreginn frá útskattinum og er í þessu tilfelli 5.959.440 krónur mínus 4.727.290 krónur, svo 

álagningin verður 1.232.150 krónur. Reitur G sýnir álag á vangreiddan virðisaukaskatt. Ef 

greiðsla berst eftir gjalddaga virðisaukaskatts mun bætast á frekari álagsgreiðslur og 

dráttarvextir. Þá miðar ríkisskattstjóri við áætlun um hvað skattaðilinn ætti líklegast að greiða 

í virðisaukaskatt á upgjörstímabilinu sem á við þannig að álagsgreiðslur og dráttarvextir eru 

reiknaðir út frá þeirri upphæð. Reitur H er samtala út frá reit F og D og er upphæð 

virðisaukaskatts til greiðslu hjá fyrirtæki. Ef aðili greiðir á gjalddaga eða fyrr ætti fjárhæðin í 

reit H og F að vera sú sama. Ef talan í reit H er neikvæð merkir það inneign á virðisaukaskatt 

hjá fyrirtæki. 

 

3. Skattskyldir aðilar og skráningarskylda 

Meginregla laga um virðisaukaskatt er að öll vörusala er skattskyld og sama gildir um alla 

þjónustu nema viðkomandi þjónusta sé sérstaklega undanþegin skatti (Ríkisskattstjóri, e.d.(a)). 

Skattskyldan nær til allra vara og verðmæta, nýrra og notaðra svo vöruhugtakið er því mjög 

víðtækt (Ríkisskattstjóri, e.d.(a)). 
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 Aðili sem er í sjálfstæðri starfsemi og selur skattskylda þjónustu eða vörur í 

hagnaðarskyni og í nokkru umfangi hefur með höndum virðisaukaskattsskylda starfsemi. 

Tekjur af sölu á skattskyldri þjónustu eða vörum þarf ávallt að vera hærri en kostnaðurinn við 

aðföng til tiltekinnar starfsemi. Með sjálfstæðri starfsemi er átt við að viðkomandi sé 

atvinnurekandi en ekki launþegi þar sem launþegar eru ekki skyldugir að innheimta 

virðisaukaskatt af eigin launum. Sérhver skattskyldur aðili skal tilkynna um starfsemi sína til 

skráningar á virðisaukaskattsskrá til ríkisskattstjóra eigi síðar en átta dögum áður en starfsemi 

hefst (Ríkisskattstjóri, e.d.(a)). Eftirfarandi aðilar sem eru taldir upp hér að neðan eru 

skattskyldir og því tilkynningar- og skráningarskyldir: 

a. Stofnanir og félög eru undanþegin skattskyldu samkvæmt lögum um tekjuskatt að  því 

leyti sem þau selja skattskyldar vörur eða þjónustu í samkeppni við atvinnufyrirtæki. 

Um skattskyldu er að ræða jafnvel þótt þau selji aðeins félagsmönnum eða selji 

eingöngu skattskyldar vörur eða þjónustu félagsmanna sinna.  

b. Atvinnufyrirtæki sem selja skattskyldar vörur eða þjónustu, það era.s. lögaðilar og 

menn með sjálfstæðan rekstur, sem stunda í atvinnuskyni viðskipti með skattskyldar 

vörur eða þjónustu (Ríkisskattstjóri, e.d.(a)). 

c. Ríki, sveitar- og bæjarfélög, fyrirtæki og stofnanir þeirra, að því leyti að þessir aðilar 

séu að selja skattskylda þjónustu eða vörur og eru í virkri samkeppni við 

atvinnufyrirtæki með sölunni. 

d. Orku- og veitufyrirtæki sem eru opinber að því leyti sem þau selja skattskylda þjónustu 

eða vörur. Sama á við um hafnir í eigu sveitarfélags sem hafa sérstaka hafnarstjórn 

(Ríkisskattstjóri, e.d.(a)). 

e. Umboðsmenn og talsmenn erlenda aðila sem stunda skattskyld viðskipti hér á landi. Í 

þessum tilvikum er fyrirsvarsmaðurinn skattskyldur, og þar með skráningarskyldur, 

fyrir hönd hins erlenda aðila og báðir ábyrgir fyrir greiðslu skattsins í ríkissjóðs. Til 

erlendra aðila teljast þeir sem hvorki hafa búsetu né starfsstöð hér á landi.  

f. Uppboðshaldarar 

g. Þeir sem falla undir sérreglur um eigin not, það er sá sem ekki hefur atvinnu af sölu á 

skattskyldri vöru eða þjónustu (Ríkisskattstjóri, e.d.(a)). Sá aðili þarf í vissum tilvikum 

að greiða virðisaukaskatt af þeirri vöru og þjónustu sem hann framleiðir eða innir af 

hendi til eigin nota. Sérreglur á þessu sviði eiga rætur að rekja til 

samkeppnissjónarmiða.  
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4. Virðisaukaskattur í ferðaþjónustu 

Ferðaþjónusta og önnur ferðatengd þjónusta er almennt virðisaukaskattsskyld í hærra 

skatthlutfalli virðisaukaskatts, 24%, eða í lægra skatthlutfalli virðisaukaskatts, 11% 

(Ríkisskattstjóri, e.d.(b)). Mismunandi skatthlutfall þjónustu má sjá í töflunni hér að neðan.  

 

Mynd 2: Mismunandi skatthlutfall í ferðaþjónustu, KPMG 

 

4.1.  Skattskyld velta í 11% skatthlutfalli 

Þóknun hjá ferðaskrifstofum, ferðafélögum og ferðaskipuleggjendum sem sjá um milligöngu 

bæði á sölu og afhendingu þjónustu og vöru sem hafa 11% virðisaukaskatt ber virðisaukaskatt 

í sama hlutfalli. Hérna er til dæmis verið að ræða um milligöngu á sölu eða afhendingu á 

veitingum, gistiþjónustu, þjónustu baðstaða og fólksflutningum. Raunverulegt dæmi um þetta 

væri heimasíðan www.hotels.com sem selur gistingu hjá mörgum hótelum alls staðar í 

heiminum sem milligönguaðili. Gagnvart virðisaukaskatti skiptir því ekki máli hvort 

ferðaskrifstofur, ferðaskipuleggjendur og ferðafélög kaupa og endurselja vöru eða þjónustu 

sem fellur undir lægra skatthlutfallið eða taka þóknun fyrir að koma á viðskiptum með slíka 

vöru eða þjónustu (Ríkisskattstjóri, e.d.(b)).  

Þóknun þessara aðila fyrir milligöngu um sölu á þjónustu sem er undanþegin virðisaukaskatti, 

sem dæmi má nefna sölu aðgöngumiða að tónleikum eða íþróttakappleik og einnig sölu á 
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veiðileyfum í ýmis vötn og ár, fellur einnig undir 11% virðisaukaskatt. Þar sem þjónusta 

ferðaskrifstofa, ferðaskipuleggjenda og ferðafélaga felst fyrst og fremst í milligöngu um 

þjónustu sem fellur undir lægra skatthlutfallið er milliganga um þjónustu af þessum toga einnig 

felld undir sama skatthlutfall (Ríkisskattstjóri, e.d.(b)). 

 

4.2. Skattskyld velta í 24% skatthlutfalli 

Þóknun hjá ferðaskrifstofum, ferðafélögum og ferðaskipuleggjendum sem sjá um milligöngu á 

bæði sölu og afhendingu þjónustu og vöru sem hafa 24% virðisaukaskatt ber virðisaukaskatt í 

sama hlutfalli. Hérna er til dæmis verið að ræða um milligöngu um leigu lausafjármuna án 

stjórnanda eins og til dæmis leiga á vélsleðum, fjórhjólum og bílum. Sama regla gildir fyrir 

umboðs- eða umsýslusölu og einnig endursölu á bæði þjónustu og vöru sem hefur 24% 

virðisaukaskatt. Athygli ber að vekja á því að þegar um umboðs- eða umsýsluviðskipti er að 

ræða reiknast virðisaukaskattur af heildarandvirði hins selda (Ríkisskattstjóri, e.d.(b)). 

  

4.3.  Mismunandi skatthlutfall ferðaþjónustu 

Ferðaþjónusta er atvinnugrein sem snýst um ýmsa þjónustu við ferðamenn, sem dæmi má nefna 

gistingu, ferða- og bifreiðaþjónustu og veitingarekstur svo eitthvað sé nefnt. Eins og mynd tvö 

hér að framan sýnir okkur er skatthlutfall innan greinarinnar mismunandi. Hér að neðan verður 

fjallað um skatthlutfall í gistiþjónustu, veitingarekstri og ferða-og bifreiðaþjónustu. 

 

4.3.1. Gisting 

Útleiga hótela, gistiherbergja og tjaldstæða ber 11% virðisaukaskatt. Önnur gistiþjónusta en 

útleiga hótel- og gistiherbergja og tjaldstæða er skattskyld í 11% skatthlutfalli þegar leigt er til 

skemmri tíma en eins mánaðar (Ríkisskattstjóri, e.d.(b)). Hérna er til dæmis verið að ræða um 

gistingu í sumarbústöðum, gistiskálum, veiðihúsum og á einkaheimilum. Ef einstaklingur fær 

greitt fyrir sölu á gistingu þar sem tímabil dvalarinnar er undir einum mánuði er hann skyldugur 

til að gefa upp söluna til ríkisskattstjóra og innheimta 11% virðisaukaskatt af gistingu hjá sér, 

enda sé hún í atvinnuskyni gerð. Ef tímabil dvalarinnar nær yfir einn mánuð þá fellur starfsemin 

undir fasteignaleigu og hún er undanþegin virðisaukaskatti. Aðili sem hefur með höndum 

fasteignaleigu í að minnsta sjö mánuði á tólf mánaða tímabili, en skattskylda gistiþjónustu í 
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fimm mánuði eða skemur, getur haldið fasteignaleigunni utan við skattskyldusviðið, enda hafi 

hann ekki með höndum á sama tíma sölu á skattskyldri gistiþjónustu (Ríkisskattstjóri, e.d.(b)).  

Sama regla gildir ekki um útleigu tjaldstæða. Þar skiptir ekki máli hvort tímabil dvalarinnar er 

skemmri eða lengri en einn mánuður, útleigan ber ávallt 11% virðisaukaskatt. Á flestum 

tjaldstæðum er boðið upp á snyrtingu og stundum rafmagn eða sturtu en þá telst það sem hluti 

af þjónustunni og er því einnig skattskylt í sama skatthlutfalli og gistingin er, það er 11%. Það 

skiptir ekki máli hvort þjónustan sé innifalin í verðinu eða seld gestum sérstaklega við komu á 

tjaldstæðið.  

 

4.3.2. Veitingaþjónusta 

Sala á matvörum og öðrum vörum til manneldis, eins og skilgreint er í viðauka við lög um 

virðisaukaskatt, ber virðisaukaskatt í 11% skatthlutfalli (Ríkisskattstjóri, e.d.(b)). Tilreiddur 

matur, áfengi og áfengir drykkir sem veitingahús selja er einnig skattskyld í lægra þrepi 

virðisaukaskatts. 

 

4.3.3. Ferða- og bifreiðaþjónusta 

Ferðaleiðsögn er í lægra skatthlutfalli, það er 11%, þar með talin þjónusta sjálfstæðra 

leiðsögumanna í atvinnuskyni og skiptir ekki máli hvort þeir selji þjónustu sína til aðila sem 

hafa með höndum starfsemi undanþegna virðisaukaskatti eða til aðila sem hafa með höndum 

virðisaukaskattsskylda starfsemi (Ríkisskattstjóri, e.d.(b)). 

 Þjónusta bifreiðastjóra sem er virðisaukaskattskyld getur fallið annað hvort undir efra 

eða neðra skatthlutfallið og einnig getur þjónustan talist undanþegin virðisaukaskatti. 

Bifreiðastjóri sem selur akstursþjónustu án sinnar eigin bifreiðar er ávallt skattlagður í efra 

þrepi virðisaukaskatts. Sú bifreiðaþjónusta sem fellur undir neðra skatthlutfallið er til dæmis 

þegar bifreiðastjóri fólksflutninga er á sinni eigin bifreið og selur þjónustu sína til 

ferðaþjónustufyrirtækis í virðisaukaskattsskyldum fólksflutningum. Ef sami bifreiðastjóri selur 

þjónustu sína til aðila eða fyrirtækis sem stendur í undanþegnum almenningssamgöngum er 

þjónusta hans undanþegin virðisaukaskatti. Ef þessi sami bifreiðastjóri selur þjónustu sína bæði 

sem skattskylda og undanþegna virðisaukaskatti væri hann skráður í blandaðri starfsemi. 
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5. Gistináttaskattur 

Gistináttaskatturinn var tekinn upp hér á landi 1. janúar 2012 og er sérstakur skattur sem lagður 

er ofan á sölu gistingar. Gistináttaskattur er gjald sem lagt er á hverja selda gistináttaeiningu, 

sem telst leiga á gistiaðstöðu í allt að einn sólarhring, þar með talið yfir nótt.  

Gistiaðstaða getur átt við húsnæði, herbergi eða svæði sem er leigt í þeim tilgangi að 

dvölin standi yfir nótt, svefnaðstaða sé í boði eða hægt sé að koma henni fyrir og að tímabil 

dvalarinnar sé styttri en einn mánuður. Gistináttaskattur er 300 krónur ásamt 11% 

virðisaukaskatt eða 333 krónur á herbergi fyrir hverja selda gistináttaeiningu. Skatturinn hefur 

verið 100 krónur frá því að hann tók gildi hér á landi en var síðan hækkaður í 300 krónur þann 

1. september árið 2017. Gistináttaskattur skal koma fram á greiðslukvittun eða sölureikningi 

og ber hann sama skattahlutfall og gistingin. Það má ekki leggja gistináttaskatt á sölu gistingar 

sem er undanþegin virðisaukaskatti. Afmarka verður hverju sinni það gistirými sem verið er að 

leigja út. Almennt er ekki miðað við einstakling, en gistirýmið er þó í ákveðnum tilvikum 

afmarkað við svefnrými fyrir hvern einstakling fyrir sig og tilhögun greiðslu ræður ekki 

úrslitum í þessu sambandi (Ríkisskattstjóri, e.d.(c)). 

 

5.1. Hótel 

Hótelherbergi teljast til gistirýma og er því skylda að greiða gistináttaskatt þegar dvalið er á 

hótelum hérlendis. Ef heil hæð eða heilt hótel er leigt út einum aðila telst það einnig til 

gistirýma. Fjöldi hótelherbergja afmarkar því fjölda gistirýma þó allt hótelið sé leigt út af einum 

aðila. Þá greiðir aðilinn gistináttaskatt fyrir hvert gistirými hótelsins. Ef hótel leigja út íbúðir 

teljast þær hver og ein gistirými (Ríkisskattstjóri, e.d.(c)). 

 

5.2.  Gistiheimili 

Herbergi sem eru sérstaklega leigð út falla undir gistirými. Það gildir einnig þegar hvert rúm 

eða svæði fyrir svefnpoka er leigt út sérstaklega. Eins og með hótel, ef gistiheimili eru leigð út 

í einu lagi er hvert herbergi talið sem gistirými en ekki fjöldi svefnstæða. Þá þarf aðili sem 

leigir út gistiheimili í heilu lagi að greiða gistináttaskatt fyrir hvert gistirými. 
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5.3.  Íbúðir og orlofshús 

Íbúð sem er leigð út í heilu lagi telst sem gistirými. Ef húsnæðið hefur að geyma fleiri íbúðir 

er hver íbúð skráð sem gistirými og þá er hver íbúð skráð sem gistináttaeining. Það sama gildir 

ef einungis tvær eða allar íbúðir í sama húsnæði séu leigðar af sama aðila. Ef herbergi í íbúð er 

leigt sérstaklega telst hvert herbergi gistináttaeining (Ríkisskattstjóri, e.d.(c)). 

 

5.4.  Tjaldsvæði 

Stæðið undir hvert tjald á tjaldsvæðum telst til gistirýmis. Stæði fyrir hjólhýsi, fellihýsi, 

tjaldvagna og húsbíla telst einnig til gistirýmis og er því gistináttaskattur innheimtur fyrir hvert 

stæði. Tjaldsvæði í heild sinni telst ekki gistirými í þessu sambandi (Ríkisskattstjóri, e.d.(c)). 

 

6. Hækkun gistináttaskatts 1. september 2017 

Þann 1. september 2017 var gistináttaskattur hækkaður úr 100 krónum í 300 krónur á hverja 

gistináttaeiningu. Fjárhæð gjaldsins hefur verið óbreytt frá árinu 2012 þegar gjaldið var fyrst 

innheimt (Stjórnarráðið, 2016). Markmið laga nr. 87/2011 um gistináttaskatt er að afla tekna 

til að stuðla að viðhaldi, uppbyggingu og verndun fjölsóttra ferðamannastaða, þjóðgarða og 

friðlýstra svæða. Jafnframt að afla tekna til þess að tryggja öryggi ferðamanna og vernda 

náttúru landsins (Lex lögmannsstofa, e.d.). 

 Samkvæmt sömu lögum um gistináttaskatt fær framkvæmdasjóður ferðamannastaða 

60% af þeim tekjum sem ríkið fær af gistináttaskatti. Sveitarfélög á Íslandi vilja hins vegar 

breytingar og að þau fái meirihluta af skattinum til sín (Kjarninn, 2017a). Það var gert ráð fyrir 

því að tekjur ríkisins myndu aukast um 300 milljónir króna árið 2017 vegna hækunarinnar en 

árið 2018 myndu tekjurnar aukast um 1,2 milljarða króna að meðaltöldum hliðaráhrifum á 

virðisaukaskatt (Kjarninn, 2017a). Framkvæmdasjóður ferðamannastaða mun því fá talsvert 

hærri framlög á komandi árum með hækkun skattsins. Það kemur til viðbótar þess að meira 

hefur innheimst af gistináttaskatti með fjölgun ferðamanna til landsins, og til að mynda fékk 

sjóðurinn aukalega 45 milljónir króna af fjáraukalögum árið 2016 vegna þess að meira inn-

heimtist af skattinum en gert var ráð fyrir (Kjarninn, 2017a). Þegar frumvarpið var lagt fram 

kom fram í umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga að samtökin vildu að sveitarfélög fengju 

helming eða mögulega tvo þriðju hluta af gistináttaskatti vegna þeirra ferðamanna sem gista 



18 
 

innan þeirra marka, og að þær tekjur væri nýttar til þess að byggja upp innviði ferðaþjónustar 

í því sveitarfélagi. Þessu voru Samtök ferðaþjónustunnar ósammála, og vildu að skatturinn yrði 

óskiptur látinn renna inn í framkvæmdasjóð ferðamannastaða. 

 Hvorug umsögnin var tekin til greina þegar málið var afgreitt frá Alþingi fyrir jólin 

2016. Á Alþingi var ákveðið að Framkvæmdasjóður ferðamannastaða yrði ekki lengur 

fjármagnaður með skattinum og þá munu ferðamannastaðir í opinberri eigu ekki lengur geta 

sótt um styrki í sjóðinn heldur eingöngu ferðamannastaðir í einkaeigu eða í eigu sveitarfélaga 

(Kjarninn, 2017b). 

 Samkvæmt frumvarpinu sem lagt var fyrir í lok árs 2016 verður framlag ríkissjóðs í 

framkvæmdasjóðinn ákveðið á fjárlögum, og sjóðurinn fær því ekki markaðar tekjur af gistin-

áttaskatti. Samkvæmt greinargerð með frumvarpinu hefur ríkið sett talsvert meiri peninga inn 

í sjóðinn heldur en hlutur hans af gistináttaskattinum hefur sagt til um. Þrátt fyrir að sjóðurinn 

hafi fengið hærri framlög en sem nemur skattinum var ákveðið að lækka framlögin til hans um 

600 milljónir króna milli umræðna um fjárlagafrumvarpið fyrir jólin 2016. Ástæðan er sú að 

það hefur tekið mun lengri tíma að ráðstafa fé sjóðsins en gert hafði verið ráð fyrir (Kjarninn, 

2017b).  

 Iðnaðar- og viðskiptaráðuneytið greindi frá því í september árið 2015 að við undirbún-

ing fjárlaga fyrir 2016 hefði komið í ljós að 1,2 milljarðar króna lægju enn óhreyfðir í sjóðnum. 

Þessum fjármunum hafði ekki enn verið ráðstafað í þau verkefni sem þeim hafði verið úthlutað 

til. Ýmsar ástæður væru fyrir því en ljóst væri að bæta þyrfti úr skipulagi og framkvæmd 

(Kjarninn, 2017b). Eins og nefnt var hér að ofan að framlag ríkissjóðs í framkvæmdasjóðinn 

myndi vera ákveðið í fjárlögum fyrir árið 2018. Með falli ríkisstjórnarinnar um miðjan 

september 2017 var frumvarpið ekki lagt fyrir á Alþingi og það er því óljóst hvert tekjur 

gistináttaskattarins munu fara þegar ný fjárlög taka gildi. Þess má þó geta að eftir hækkun 

gistináttaskattsins 1. september 2017 varð hlutfall opinberra gjalda af hótelgistingu, í ódýrari 

kantinum, hærra hér á landi en til dæmis í Danmörku og þrefalt hærra en í Noregi 

(Viðskiptablaðið, 2017). 

 

6.1. Gistináttaskattur og virðisaukaskattur gistiþjónustu í Evrópu 

Virðisaukaskattur í gistiþjónustu í Evrópu er mjög mismunandi eftir löndum. Hér að neðan 

verður farið í samanburð á virðisaukaskatti gistiþjónustu og gistináttaskatti nokkurra 
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Evrópulanda. Danmörk er með hæsta virðisaukaskatt á gistiþjónustu í allri Evrópu. 

Virðisaukaskattur í Danmörku hefur einungis eitt þrep þar sem allar greinar í landinu hafa sama 

skatthlutfall og er það 25%. Virðisaukaskattur á gistiþjónustu í Danmörku er hár en á móti er 

gistináttaskattur ekki innheimtur í landinu. Þess má geta að gistináttaskattur þekkist hvergi í 

Norðurlöndunum nema á Íslandi. 

 Í flestum löndum innan Evrópu er gistináttaskattur breytilegur eftir héruðum og sýslum. 

Því þéttara sem byggð er og því fleiri ferðamenn því hærri er gistináttaskatturinn og því er 

yfirleitt hæsti gistináttaskatturinn í höfuðborgunum. Hér að neðan er tafla sem sýnir 

virðisaukaskatt gistiþjónustu og gistináttaskatt nokkurra höfuðborga í Evrópu. 

 

Í töflunni hér að ofan er miðað við eina manneskju sem gistir í eina nótt. Evrópulöndin sem 

voru valin í töfluna hér að ofan voru annað hvort með hæsta virðisaukaskatt á gistiþjónustu eða 

hæsta gisitnáttaskatt í Evrópu. Taflan sýnir okkur ef hækkun á virðisaukaskatt gistiþjónustu 

mun taka gildi hér á landi mun Ísland hafa hæsta virðisaukaskatt gistiþjónustu í Evrópu, á eftir 

Danmörku, og einnig hæsta gistináttaskattinn. 

Nokkur lönd innheimta gistináttaskatt sem ákveðna prósentu af heildarkostnaði dvalar 

á hóteli eða gistiheimili. Í Berlín er til dæmis gistináttaskattur 5% af heildarkostnaði, 4% í 

Búdapest og 5,5% í Amsterdam. Það gefur strax til kynna að gistináttaskatturinn yrði hærri því 

glæsilegra og dýrara hótel eða gistiheimili sem dvalið er á. Önnur lönd innan Evrópu rukka 
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gistináttaskattinn eftir því hversu margar stjörnur hótelið eða gistiheimilið hefur. Í Frakklandi 

kostar til dæmis 4,40€ á mann að gista í höll, 3,30€ fyrir 5* hótel, 2,48€ fyrir 4* hótel og svo 

framvegis en verðið er breytilegt eftir héruðum. Á Ítalíu er gistináttaskattinum eins háttað og í 

Frakklandi en á Ítalíu er skatturinn töluvert hærri. Róm, höfðuborg Ítalíu, er í dýrasta héraði 

landsins og þar er gistináttaskatturinn á 5* hóteli 7€ á mann, 6€ á 4* hóteli og 4€ á 3* hóteli. 

 Undanþágur frá gistináttaskatti í Evrópulöndum eru hins vegar þekkt fyrirbæri. Þá  er 

gjaldið annað hvort ekkert eða greitt niður að hluta til fyrir börn eða ungmenni. Í til dæmis 

Belgíu, Króatíu og Portúgal er gistináttaskatturinn ekki skylda fyrir börn yngri en tólf ára og í 

Króatíu greiða ungmenni undir átján ára einungis helming af uppgefnu gjaldi. Í bæði 

Frakklandi og Ítalíu eru einnig undanþágur á gistináttaskatti en þær eru mjög mismunandi eftir 

héruðum í löndunum. Mismunurinn liggur yfirleitt í aldri einstaklingsins, það er hvort hann er 

skyldugur til að greiða gistináttaskattinn eða hvort gjaldið er einungis greitt að hluta til. Á 

Íslandi er gistináttaskattur föst upphæð á herbergi án afsláttar eða undanþágu. 

 Mismunurinn á gistináttaskatti í flestum Evrópulöndum og á Íslandi er að á Íslandi er 

gistináttaskatturinn innheimtur á hvert herbergi en í flestum Evrópulöndum er 

gistináttaskatturinn innheimtur á hvern ferðamann. Sem dæmi mun fimm manna fjölskylda 

sem kemur til Íslands þurfa að greiða 1.670 krónur fyrir fimm nætur í fimm manna herbergi á 

hvaða hóteli sem er, það er 300 krónur ásamt 11% virðisaukaskatti á nótt. Sama fjölskylda 

myndi greiða 100€ eða 12.280 krónur (m.v. miðgengi Seðlabanka þann 1. desember 2017) fyrir 

sama tímabil á 3* hóteli í Róm. Það kemur því strax í ljós að gistináttaskattur á Íslandi er 

hagstæður fyrir ferðamenn miðað við önnur Evrópulönd og þá sérstaklega ef miðað er við 

Ítalíu. 

 

7. Fyrirhuguð hækkun virðisaukaskatts ferðaþjónustu 

Í lok mars árið 2017 lagði Benedikt Jóhannesson, þáverandi fjármálaráðherra, fram 

fjármálaáætlun til næstu fimm ára þar sem kom fram sú stefnubreyting að afnema undanþágu 

ferðaþjónustu frá almennu þrepi virðisaukaskatts. Hækkun virðisaukaskatts ferðaþjónustu úr 

11% skatthlutfalli yfir í almenna þrep virðisaukaskatts var ein veigamesta breytingin í 

frumvarpi fjárlaganna 2017. Ástæðan fyrir þessari breytingu er vaxandi fjöldi ferðamanna sem 

kemur til landsins og mikil aukning í ferðaþjónustu milli ára. Vaxandi ferðamennska hefur 

aukið kostnað samfélagsins töluvert og vegna þessa er krafist úrbóta á fjölsóttum 

ferðamannastöðum, vegakerfi landsins og öðrum innviðum. Frumvarpið fól í sér að almenna 
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þrep virðisaukaskattsins myndi lækka um 1,5%, það er úr 24% í 22,5%, og myndi sú breyting 

taka gildi þann 1. janúar 2019. Hækkun á virðisaukaskatt ferðaþjónustu var harðlega gagnrýnd 

af hagsmunaaðilum innan greinarinnar þar sem áætlunin átti að taka gildi þann 1. júlí 2018 og 

því höfðu fyrirtæki einungis fimmtán mánuði til að aðlaga sig. Mörg fyrirtæki voru þá þegar 

byrjuð að selja ferðir og gistingu fyrir árið 2018 og höfðu þá miðað við lægra skatthlutfallið. 

Á fundi hjá samtökum ferðaþjónustunnar var hækkunin gagnrýnd þar sem að mikil 

gengisstyrking og kostnaðarhækkanir stefni nú þegar afkomu fyrirtækja í ferðaþjónustu í mikla 

hættu (Vísir, 2017a). Hagsmunaaðilar töldu að með óyfirveguðum aðgerðum ríkisstjórnarinnar 

væri vegið að framtíðarmöguleikum greinarinnar og íslensku efnahagslífi (Vísir, 2017a).  

 Stofnandi Nordic Visitor, sem er eitt stærsta fyrirtæki ferðaþjónustu hér á landi, 

gagnrýndi hækkunina harðlega. Hann sagði hækkunina vera fljótfærni hjá ríkisstjórninni og að 

hækkunin hafi verið ákveðin án nokkurs samráðs við greinina um hvernig megi bregðast við 

vexti ferðaþjónustunnar (Vísir, 2017b). Hann benti einnig á að ferðaþjónusta er eina 

útflutningsgreinin sem skilar ríkissjóði virðisaukaskatti, annað en sjávarútvegur og stóriðja, og 

mun greinin skila á bilinu 80-90 milljörðum króna til ríkissjóðs fyrir árið 2017 (Vísir, 2017b). 

Þann 12. september 2017 voru síðan fjárlögin 2017 kynnt og þá var ákveðið að fresta 

hækkuninni um hálft ár og þau myndu þá taka gildi þann 1. janúar 2019. Benedikt Jóhannesson 

tilkynnti að með þessari frestun var verið að koma til móts við þessa gagnrýni. 

 

8. Ferðaþjónusta á Íslandi 

Ferðaþjónusta á Íslandi hefur vaxið hratt síðastliðin ár og mörg ný fyrirtæki hafa sprottið upp 

vegna þessa. Þrátt fyrir þess aukningu í ferðaþjónustu hefur iðnaðurinn notið þess að vera í 

lægra skatthlutfalli virðisaukaskatts. Benedikt Jóhannesson, þáverandi fjármálaráðherra, 

fullyrðir að þegar ferðaþjónustan hefur notið þess að vera í lægra skattþrepi virðisaukaskatts 

hafa skattahagræði vegna þessa verið metin um sextán milljarða króna ef litið er á gistingu, 

fólksflutninga og afþreyingu, en auk þess milli fimm og sex milljarðar króna í veitingarekstri. 

Með fullyrðingu Benedikts um skatthagræði á hann við að flest fyrirtæki í ferðaþjónustu eru 

að innskatta í efra þrepi virðisaukaskatts, 24%, en útskatta í neðra þrepi virðisaukaskatts, 11%, 

og því myndast skatthagræði. Ferðaþjónusta er ein af stærstu útflutningsgreinum Íslands meðal 

sjávarfurða, áls og álafurða. Ferðaþjónustan er orðin stærsta gjaldeyrisaflandi grein landsins og 

vex um tugi prósenta á hverju ári og þykir Benedikt Jóhannessyni eðlilegt að virðisaukaskattur 

sé sá sami í greininni og í öðrum geirum atvinnulífsins (Kjarninn, 2017b). 
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Með aukningu ferðamanna til landsins hefur einnig framboð hótela og gistiþjónustu 

aukist.  Árið 2016 voru í boði 14.787 herbergi á 470 hótelum, hótelíbúðum og gistiheimilum á 

landinu í júli, þar af voru 39,8% á höfuðborgarsvæðinu (Ferðamálastofa, 2017). Herbergjum á 

hótelum og gistiheimilum hefur fjölgað um 51,2% frá árinu 2010 eða um 5.012 herbergi 

samkvæmt tölum frá Ferðamálastofu. Mest hefur fjölgunin verð á höfuðborgarsvæðinu en þar 

hafa bæst við 2.164 herbergi frá árinu 2010. Herbergjanýting á landsvísu á heilsárshótelum var 

71,2% árið 2016 og hefur hún aukist um 51,8% frá árinu 2010 en þá var herbergjanýting 46,9% 

(Ferðamálastofa, 2017). Aukning gistinátta á öllum tegundunum gististaða má sjá í grafi frá 

Hagstofunni hér að neðan. Gistinætur hafa aukist um það bil 20% ár hvert og mest var 

hækkunin árið 2016. 

Tafla 3: Gistinætur á öllum tegundum gististaða, Hagstofan 

Bráðabirgðaniðurstöður ferðaþjónustureikninga fyrir árið 2016 gefa til kynna að hlutur 

ferðaþjónustu í landsframleiðslu hafi numið 8,4% árið 2016. Hlutur ferðaþjónusta í 

landsframleiðslu var 6,7% árið 2015 og 5,6% árið 2014 (Hagstofan, 2017a). 

Ferðaþjónustureikningar eru hliðarreikningar þjóðhagsreikninga og er þeim ætlað að leggja 

mat á hlut ferðaþjónustunnar í hagkerfinu og þróun hennar sem atvinnugreinar. Hér að neðan 

má sjá hluta af völdum atvinnugreinahópum í landsframleiðslu árið 2016 og er gefið í 

prósentum (%). 
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Tafla 4: Hlutur valinna atvinnugreinahópa í landsframleiðslu árið 2016 í %, Hagstofan 

 Þegar hlutdeild ferðaþjónustu í landsframleiðslu er borin saman við aðrar atvinnugreinar þarf 

að hafa í huga að ferðaþjónusta er ekki til sem sérstök atvinnugrein í hefðbundinni 

atvinnugreinaflokkun, heldur er hún samsett grein þar sem lagt er saman tiltekið hlutfall af 

starfsemi annarra atvinnugreina (Hagstofan, 2017a).  

Ferðaþjónusta hér á landi hefur skapað fjölda nýrra starfa og verið stór þáttur í 

minnkandi atvinnuleysi í landinu (Rúv, 2015). Á tólf mánaða tímabili, frá september 2016 til 

ágúst 2017, voru að jafnaði 17.293 launagreiðendur á Íslandi og hafði þeim fjölgað um 688 

(4,1%) frá síðustu tólf mánuðum á undan (Hagstofan, 2017b). Aukning launþega í 

ferðaþjónustu má sjá í grafi frá Hagstofunni hér að neðan. Samkvæmt töflu sex hér að neðan 

náði fjöldi launþega í ferðaþjónustu hámarki í ágúst 2017 og voru þeir 30.600 talsins. 

Samkvæmt tölum frá Hagstofunni voru launþegar 197.200 talsins í ágúst 2017 þannig hluti af 

launþegum í ferðaþjónustu þann mánuð eru 15,6%. 

Tafla 5: Fjöldi launþega í ferðaþjónustu, Hagstofan 
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Samhliða aukningu ferðamanna hefur kostnaður samfélagins aukist og þá hefur oft komið fram 

þörfin á úrbætum á ferðamannastöðum, lélegu vegakerfi og öðrum innviðum. Ríkisstjórnin sem 

kom að fjárlögunum 2017 var að endurskoða undanþágur og ívilnanir í virðisaukaskattskerfinu. 

Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir, þáverandi ferðamálaráðherra, sagði ákvörðun ríkisstjórnarinnar 

um að færa ferðaþjónustuna í hærra virðisaukaskattþrep vera í fullu samræmi við stefnu 

stjórnvalda um að fækka undanþágum í virðisaukaskattkerfinu.  

 

8.1. Gjöld ferðamanna 

Ákveðið var að endurskoða og þar með breyta virðisaukaskattsþrepi ferðaþjónustunnar með 

fjárlögunum 2017 áður en gripið yrði til þess ráðs að rukka inn á ferðamannastaði. Að rukka 

inn á ferðamannastaði og innheimta komugjald meðal ferðamanna hefur verið í umræðu meðal 

almennings síðustu ár án nokkurra breytinga hjá fyrrverandi ríkisstjórnum. Með aukningu 

ferðamanna fjölgar fréttunum um ferðamenn sem eru að aka yfir strendur, traðka niður mosa 

eða hoppa milli ísjaka. Lengi hefur það verið í umræðu að rukka ferðamenn fyrir aðganga að 

ferðamannastöðum á landinu til að bæta bæði viðhald og gæslu þessara staða. Eins og staðan 

er í dag er hvergi rukkað inn á þá ferðamannastaði sem eru í eigu ríkisins og annarra 

ríkisstofnana. Í byrjun árs 2016 voru skráðar jarðir í eigu Ríkisjóðs Íslands um 450 talsins, af 

þeim eru 323 jarðir í umsjón Ríkiseigna (Ríkiseignir, e.d.). 108 staðir á landsvæðum í eigu 

ríkisins eru merktir umferðarmerkinu fyrir athyglisverða staði, 66 gönguleiðir bera 

sambærilega merkingu og 306 áningastaðir (Morgunblaðið, 2016). Salernisaðstaða er 

ábótavant á ferðamannastöðum samkvæmt viðtali við Ólöfu heitinni Nordal, fyrrverandi 

innanríkisráðherra. Þetta hefur meðal annars valdið því að ferðamenn neyðast til að gera þarfir 

sínar úti í náttúrunni og skilja eftir sig rusl. Kostnaður samfélagsins hefur aukist gríðarlega 

vegna aukningu ferðamanna og því er skynsamlegt að innheimta gjöld til að standa undir 

þessum kostnaði.  

 

9. Lokaorð 

Hækkun virðisaukaskatts ferðaþjónustu hefur mikið verið í umræðu síðustu mánuði. Fólk er 

annað hvort hlynnt þessari hækkun eða ekki. Forsvarsmenn fyrirtækja í öðrum atvinnugreinum 

en ferðaþjónustu finnst ósanngjarnt að þessi eini iðnaður fái sérþarfir og fái að vera í neðra 

skatthlutfallinu. Að ferðaþjónusta skili 11% útskatt meðan að allir aðrir skila 24% útskatti 
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finnst forsvarsmönnum fyrirtækja í öðrum atvinnugreinum ósanngjarnt en ferðaþjónustan er 

mjög fjölbreytileg atvinnugrein. Ferðaþjónusta skiptist niður í til dæmis hótel og gistiheimili, 

veitingastaði, vélsleðaleigu og skipulagðar ferðir á vinsæla staði á Íslandi. Ef það er einungis 

horft á virðisaukaskatt hótela og gistiheimila eru flest vörukaup innan þeirra atvinnugreinar í 

hærra skatthlutfalli. Viðhald húsnæðis, rúm, rúmföt, innanstokksmunir og húsgögn hafa öll 

24% virðisaukaskatt. Það er því mjög auðvelt fyrir hótel og gistiheimili að nýta sér innskattinn 

af þessum rekstrargjöldum. Vörukaup hjá hótelum og gistiheimilum eru allt öðruvísi en til 

dæmis  hjá veitingastöðum. Flest vörukaup veitingastaða eru matarkaup sem bera 11% 

virðisaukaskatt sem gerir þeim töluvert erfiðara fyrir að ná að nýta sér innskattinn eins hjá 

hótelum og gistiheimilum. Annar hluti af ferðaþjónustu er til dæmis fjórhjólaferðir, 

snjósleðaferðir, jeppaferðir og þess háttar. Þessi hluti telst vera mjög dýr afþreying innan 

ferðaþjónustunnar en samt sem áður ber hún einungis 11% virðisaukaskatt af sölu þegar flest 

vörukaup þeirra bera 24% virðisaukaskatt, það er tækin og viðhald þeirra. Það er því mjög 

auðvelt fyrir fyrirtæki í þessum hluta ferðaþjónustunnar að nýta sér innskattinn að fullu. Í dag 

er ferðaþjónustu skipt niður í þrjá mismunandi hópa, þeir sem eru undanþegin virðisaukaskatt, 

þeir sem bera 11% virðisaukaskatt og þeir sem bera 24% virðisaukaskatt. Í stað þess að færa 

alla ferðaþjónustuna yfir í hærra skatthlutfallið væri betra að endurraða mismunandi greinum 

innan ferðaþjónustunnar í þá hópa sem þeir ættu að tilheyra. 

Í ritgerðinni var tekið saman hve hár virðisaukaskattur hótela og gistiheimila annarra 

Evrópulanda væri og einnig hvernig gistináttaskatti væri háttað í þeim löndum. Ef hækkun 

virðisaukaskatts á gistingu myndi taka gildi hér á landi yrði skatturinn sá næst hæsti í Evrópu 

rétt á eftir Danmörku en þar er einungis eitt þrep virðisaukaskatts sem er 25%. Í þekktum 

löndum og borgum í Evrópu sem eru vinsæl meðal ferðamanna var mikil skipting á 

gistináttaskatti milli sýslna og héraða. Því var yfirleitt háttað þannig að þar sem þéttbýli er 

meira í héraði eða sýslu því hærri var gistináttaskatturinn. Gistináttaskatturinn hér á landi er 

verulega lágur miðað við önnur Evrópulönd og það mætti því endurskoða hækkun 

gistináttaskatts hér á landi áður en það er farið í hækkun á virðisaukaskatt ferðaþjónustu. 

Veik ferðaþjónusta leiðir til veikari krónu, veik króna myndar verðbólgu og mikil verðbólga 

hækkar almennt verðlag, hækkun skulda og ráðstöfunartekjur heimila. 
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