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Formáli 

Ritgerð þessi er 6 eininga lokaverkefni til BS-prófs við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. 

Viðfangsefni ritgerðarinnar er þróun virðisaukaskatts og söluskatts á Íslandi. 

Sérstækar þakkir hlýtur fjölskylda mín fyrir þann stuðning sem þau veittu á meðan 

skrifin áttu sér stað, og Ásmundur G. Vilhjálmsson, aðjúnkt í skattarétti við 

viðskiptafræðideild Háskóla Íslands, fyrir leiðbeiningar sínar.   
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Ágrip 

Markmið ritgerðarinnar er að rekja sögu virðisaukaskatts á Íslandi þar sem fjallað verður um 

mikilvæga hornsteina í þróun hans, auk þess að gera stuttlega grein fyrir þeim breytingum sem hann 

gæti orðið fyrir á næstu árum.  

Í upphafi er fjallað stuttlega um þróun forvera virðisaukaskattsins, söluskattinn, og ástæður 

fyrir niðurfellingu hans. Á eftir því er virðisaukaskatturinn tekinn fyrir, þar sem er greint frá þeim 

eðlisþáttum sem aðgreina hann frá forverum sínum, og þróun skattsins er rakin. Þá er einnig greint frá 

þeirri gagnrýni sem virðisaukaskatturinn hefur sætt á undanförnum árum, og hvort raunsætt sé að bæta 

úr þeim göllum sem kunna að einkenna hann. Þar á eftir er horft út fyrir landsteinana, þar sem er 

fjallað stuttlega um þær útfærslur á virðisaukaskatti sem OECD-ríkin hafa sett fram, og hvernig þær 

hafa reynst ríkissjóðum þeirra í öflun tekna í samanburði við hinn íslenska. Að lokum er minnst á ýmis 

álitamál sem hafa komið upp varðandi breytingar á skattinum. Niðurstöðurnar eru þær að 

virðisaukaskatturinn sé ákjósanlegri kostur heldur en söluskatturinn – enda léttir hann skattbyrði 

lágtekjuhópa til muna, og mismunar ekki jafn mikið gagnvart ólíkum atvinnugreinum og mörkuðum. 

Rannsóknarspurningin er: hvernig hefur virðisaukaskatturinn bætt úr göllum söluskattsins?  
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1 Inngangur 

Ef til vill er mörgum kunnugt að einn helsti galli félags- og hugvísinda er fólginn í því að 

sjaldnast er hægt að rannsaka þau á afmarkaðri tilraunastofu. Sálfræðingar geta ekki prófað 

frumlegar uppeldisaðferðir án þess að hafa umtalsverð áhrif á líf þeirra einstaklinga sem þeir 

rannsaka, viðskiptafræðingar geta ekki prófað róttækar markaðsherferðir almennilega án þess 

að leggja rekstur fyrirtækja að veði, og hagfræðingar geta ekki prófað ný skatthlutföll án þess 

að hafa víðtæk áhrif á heilu hagkerfin, svo að dæmi séu nefnd. Sökum þess þurfa fræðimenn 

þessara greina oft að láta sér nægja að læra af sögunni, þar sem ýmis orsakatengsl kunna að 

liggja á milli ólíkra þátta, og taka eftir því hvaða aðferðir hafa virkað betur en aðrar.  

Íslenska hagkerfið hefur í raun virkað eins og umfangsmikil langtímarannsókn þar sem 

margar mismunandi breytur hafa verið prófaðar, með það markmið að finna hagkvæmasta 

fyrirkomulagið sem því stendur til boða – meðal annars með tilliti til þess hvað hefur örvandi 

áhrif á einkaneyslu, framleiðni, eða nýsköpun, svo að dæmi séu nefnd. Meðal þeirra breytna 

sem vert er að skoða má nefna skattkerfið, sem er án vafa sterkasta verkfæri ríkisvaldsins til 

að hafa áhrif á gang hagkerfisins.  

Skattkerfi Íslands hefur tekið mörgum eðlisbreytingum frá því að það birtist í sinni 

fyrstu mynd, og mun eflaust halda því áfram um ókomna tíð. Sem dæmi eru ekki nema tæp 30 

ár frá því að virðisaukaskatturinn, sem þykir eðlilegur þáttur í viðskiptalífinu í dag, leysti 

gamla söluskattinn af hólmi...en hvað leiddi til þess? 
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2 Skattar 

Skattar eru þær álögur sem ríki leggja á einstaklinga og ýmsar stofnanir innan þeirra, og bera 

greiðsluskyldu. Skattlagning birtist í ótal gerðum og myndum, en í eðli sínu skiptist hún 

annars vegar í beina skattlagningu, þar sem greiðandi skattsins innir hann sjálfur af hendi (þar 

á meðal tekjuskatt); og hins vegar í óbeina skattheimtu, þar sem aðilinn sem innir skattinn af 

hendi er ekki sjálfur greiðandi (þar á meðal neysluskattar á borð við virðisauka- og söluskatt) 

(Britannica, 2018a). 

Markmið skattlagningar er sagt tvíþætt: í fyrsta lagi að afla ríkisvaldinu tekna, sem það 

ráðstafar til fjármögnunar velferðarþjónustu og samneyslu, og í öðru lagi að stuðla að 

tekjujöfnun í samfélaginu, sem er meðal annars gætt með því að auka skattbyrði fólks eftir því 

sem tekjur þess aukast. Til að meta hvort tiltekið skattkerfi geti talist árangursríkt er hægt að 

skoða það með tilliti til nokkurra mælikvarða: sanngirni, hlutleysi, að kostnaður við innheimtu 

þeirra sé tiltölulega lítill í framkvæmd, og að það sé nothæft til sveiflujöfnunar – þ.e. geti 

spornað gegn hagsveiflum (Alþýðusamband Íslands, 1999). Þessi mælitæki verða jafnframt 

notuð til hliðsjónar þegar rætt er um kosti- og galla umræddra skatta. 

3 Söluskatturinn gamli 

Á meðan síðari heimstyrjöldin stóð yfir skapaðist umtalsverð eftirspurn eftir íslenska fiskinum 

– enda hafði stríðsrekstur bandamanna skert þeirra eigið framboð á matvælum til muna, og 

fyrir vikið flæddi óeðlilega mikið fjármagn inn til landsins. Á endanum tilheyrði Ísland hópi 

örfárra ríkja sem komu ríkari út úr síðari heimstyrjöldinni heldur en þau höfðu verið áður en 

hún skall á, en góðærið reyndist þó skammvinnt. Eftir lok stríðsins var þessi mikli 

gjaldeyrisforði, sem hafði safnast upp yfir árin, lánaður að miklu leyti til síldariðnaðarins á 

mjög gjafmildum kjörum í þeim tilgangi að endurnýja ýmiss konar fjármuni sem nýttir voru í 

rekstri hans – enda höfðu nokkur skip sokkið í árásum möndulríkja, auk þess sem kreppan, 

sem reið yfir fyrir daga stríðsins hafði ekki gefið svigrúm til að fjármagna almennan 

viðhaldskostnað. Hins vegar fór ekki betur en svo að síldveiðar komandi ára brugðust 

algjörlega, með þeim afleiðingum að fljótlega blasti við gjaldeyrisþurrð í landinu, og þurfti 

ríkisstjórnin að grípa til sérúrræða til að takast á við dýrtíðina sem skapaðist í kjölfarið 

(Sigurður Snævarr, 2005). 

Árið 1948 tóku því lög númer 128/1947 um dýrtíðarráðstafanir gildi. Markmið 

laganna var að vinna gegn þeirri gríðarlegu verðbólgu og dýrtíð sem hafði gengið yfir, og áttu 

þau að tryggja áframhaldandi rekstur sjávarútvegsins, minnka atvinnuleysi, og ýta undir 
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gjaldeyrisöflun landsins. Lögin fólu í sér ýmis úrræði til að vinna að þessum markmiðum – 

þar á meðal kynntu þau eignaraukaskatt, sem virkaði afturvirkt yfir árin 1940-1947 og frá- og 

með gildistöku laganna; ríkisábyrgð vegna bátaútvegsins; aðstoðarlán ríkissjóðs til 

síldveiðimanna sem höfðu starfað sumarið 1947 þegar síldarstofninn brást; framlengingu laga 

nr.28/1947 sem settu á vörumagns- og verðtolla; og síðast en ekki síst: álagningu söluskatts 

(lög um dýrtíðarráðstafanir nr. 128/1947).  

Söluskatturinn nam þá í upphafi 2% ef um heildsölu- eða umboðssölu var að ræða, en 

1,5% ef um smásölu- eða sölu iðju- og iðnfyrirtækja var að ræða. Nokkrar vörur- og þjónusta 

voru þó undanþegnar skattinum: þ.e.  

 Vörur seldar úr landi 

 Mjólk- og mjólkurafurðir 

 Garðávextir 

 Kjöt og fiskur (þar með talin síld) svo fremi sem um nýjar- frosnar- reyktar- 

niðursoðnar- eða saltaðar vörur var að ræða 

 Sala á veiðarfærum, fiskumbúðum, salti, hráolíu, brennsluolíu, og smurningsolíum  

 Viðgerðir á skipum  

 Sala aðila sem undanþegnir voru bókhaldsskyldu (með öðrum orðum þeir sem höfðu 

tiltölulega umfangslítinn rekstur innan örfárra atvinnugreina)  

Undanþágurnar frá skattheimtunni beindust því að miklu leyti að því að létta skattbyrði 

sjávarútvegsins, enda var markmið skattsins fyrst og fremst að gefa honum byr undir báða 

vængi. Lögin heimiluðu skattskyldum aðilum að hækka söluverð sitt upp að því marki sem 

fjárhæð skattsins myndi samsvara, en leyfðu þeim hins vegar ekki að hækka álagningu sína 

vegna hans, og var það eflaust gert til að reyna að lágmarka skattbyrði neytenda (lög um 

dýrtíðarráðstafanir nr. 128/1947).  

Í ársbyrjun 1949 tóku gildi ný lög, 100/1948 um dýrtíðarráðstafanir vegna erfiðleika 

atvinnugreinanna, sem byggðu að miklu leyti á hinum ofangreindu lögum. Með gildistöku 

þeirra var ríkið að skuldbinda sig til að veita sjávarútveginum 5 milljónir á ári (sem nemur 

u.þ.b. 375 milljónum á verðlagi janúar 2019) til að lækka framleiðslukostnað hans, og til að 

tryggja lágmarksverð á útfluttum fiski óháð því markaðsvirði sem fengist fyrir hann erlendis. 

Til að standa straum af þessum fjárfestingum var stofnaður svokallaður dýrtíðarsjóður, sem 

samanstóð af fjármagni sem ríkið safnaði í gegnum innflutningstolla og söluskatt. Þá átti sér 

einnig stað örlítil breyting á hlutfallstölum skattsins – þ.e. smásala sætti 2% skatti, en önnur 
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skattskyld sala 3%. Innfluttar vörur sættu hins vegar 6% söluskatti sem bættist ofan á 10% 

innflutningstoll. Þá fékk heildsala undanþágu frá skattinum að fullu, og var rökstuðningur 

þess sá að hún varðaði ekki sölu rekstraraðila á eigin framleiðslu. (lög um dýrtíðarráðstafanir 

vegna atvinnuveganna nr. 100/1948). 

Þessi aukna tollheimta, skattheimta, og ríkisábyrgð sem íslenska ríkið fór fram á gekk 

þvert á móti þeim stefnum sem viðgengust annars staðar í vestrænum hagkerfum á sama tíma, 

þar sem reynt var að auka frjálsræði viðskiptalífsins og minnka vexti, með það markmið að 

lágmarka atvinnuleysi eins og unnt var. Þar að auki þótti undarlegt að setja lágmarksverð á 

vöru sem nauðsynlegt var að selja í miklum mæli, en hækkað verð ætti – öllu jöfnu – að leiða 

til skerðingar á eftirspurn hennar. Þá hefur verið fullyrt að nefndin sem mælti með þessum 

úrræðum hafi ekki tekið tillit til þess að íslenski fiskurinn væri ekki lengur jafn eftirsóttur og 

hann hafði verið á stríðsárunum. (Sigurður Snævarr, 2005). 

Árið 1960 voru lög 10/1960 um söluskatt samþykkt á Alþingi, og leystu þau lög 

100/1948 af hólmi. Með þeim báru vörur og þjónusta 3% söluskatt ef þær voru innlendar, en 

7% - auk 10% áætlaðrar álagningar - ef þær væru innfluttar. Þar með rann það fjármagn sem 

skatturinn aflaði til ríkissjóðs – þó að frádregnum 20% (með síðari breytingum), sem runnu til 

sveitarfélaganna. Samkvæmt 6.gr. laganna voru ýmsar vörur og þjónusta undanþegin 

skattinum, þar á meðal: 

 Vörur seldar úr landi 

 Nýmjólk (nema þegar um veitingasölu væri að ræða) 

 Umbúðir utan um fisk og/eða kjöt 

 Fiskinet, fiskilínur, önglar, og önglataumar (þó ekki sporttæki) 

 Salt- og tilbúinn áburður ekki í smásöluumbúðum 

 Beitusíld, grasfræ, fóðurvörur 

 Flugvélaeldsneyti 

 Innlend dagblöð, og tímarit sem ekki voru gefin út í ágóðaskyni 

 Fasteignir 

 Skip, flugvélar- og ýmsir tilheyrandi varahlutir 

 Sala á lausafé sem notað var í eigin vinnu 

 Heimilisnotkun bænda á eigin framleiðslu 

 Vörur sem greint var frá í 2. gr. tollskrárlaga (með öðrum orðum ýmiss konar 

rekstrarfjármunir) 
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Hér fengu almennir neytendur loks nauðsynleg gæði undanþegin frá skattskyldu, sem var þó 

takmörkuð við eina neysluvöru – það er nýmjólk. 

Á þessum tíma var skattskyldum aðilum jafnframt skylt að skila yfirliti yfir veltu sína 

á hverjum ársfjórðungi til skattstjóra- eða skattanefndar, ásamt þeim söluskatti sem þeir höfðu 

safnað (lög um söluskatt nr. 10/1960).  

Lögin tóku ekki mörgum breytingum yfir gildistíma þeirra – öðrum en almennum 

hækkunum á skatthlutfallinu, en feril þeirra má rekja í töflu fyrir neðan (athuga ber að 

innifalið í hlutfallinu er hvers kyns söluskattsviðauki, orkugjald, húsagjald, og fleira sem 

kunni að bætast við á hverjum tíma). Þá þykir áhugavert að skatturinn hafi aldrei verið 

lækkaður, en eins og mörgum er kunnugt gekk meðal annars óðaverðbólga yfir á níunda 

áratugnum. Þá hefði ef til vill þótt skynsamlegt að lækka söluskattinn á einhverjum 

tímapunkti á meðan hún reið yfir til að reyna að vinna gegn hagsveiflunum og létta skattbyrði 

í landinu, eins og kom fram við upptalningu mælikvarðanna í upphafi. 

 

Tafla 1: Breytingar á hlutfalli söluskattsins (Alþingi)
1
 

Ár Skatthlutfall Þingskjal 

1960 3% Lög um söluskatt nr. 10/1960 

1965 7,5% Þingskjal nr. 197/1964-1965 

1970 11% Þingskjal nr. 287/1969-1970 

1974 17% Þingskjal nr. 27/1974 

1976 19% Þingskjal nr. 257/1975-1976 

1977 20% Þingskjal nr. 215/1976-1977 

1979 22% Þingskjal nr. 7/1979-1980 

1985 22,5% Þingskjal nr. 253/1984-1985 

1988 25% Þingskjal nr. 390/1987-1988 

 

Árið 1970 varð Ísland aðildaríki að Fríverslunarsamtökum Evrópu, sem þýddi meðal 

annars að innflutningstollar voru lækkaðir til að auka fríverslun við önnur ríki innan þess. Það 

þykir þó heldur kaldhæðnislegt að ríkisstjórninni hafi brugðið í brún við það tekjutap sem 

ríkissjóður sætti í kjölfar tollalækkunarinnar, og ákveðið í framhaldi þess að hækka 

söluskattinn ítrekað yfir nokkurra ára bil – og þar með hætta hálfpartinn við að stíga þetta 

skref í áttina að aukinni fríverslun (þingskjal nr. 390/1987-1988).  

                                                           
1
 Gögn í töflu eru fundin úr frumvörpum sem breyttu skatthlutfalli af althingi.is 

https://www.althingi.is/altext/107/s/pdf/0253.pdf
https://www.althingi.is/altext/110/s/pdf/0390.pdf
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Ásamt þeirri hækkun sem varð á skattinum árið 1970 fékk ráðherra einnig heimild til 

þess að krefja söluskattsskylda aðila um að notast við búðarkassa sem gat gefið yfirlit um öll 

söluskattskyld viðskipti þeirra, og auðveldaði það yfirvöldum að koma auga á skattsvik 

(Þingskjal nr. 287/1969-1970). 

Árið 1981 var ákveðið að bæta úr döpru innheimtuhlutfalli söluskattsins með 

þyngingu þeirra refsinga sem aðilar gátu sætt fyrir að standa ekki skil á skatti sínum (þar á 

meðal var farið fram á allt að 6 ára fangelsisdóm) – auk þess að innheimta hann mánaðarlega 

(Þingskjal nr. 37/1981-1982). 

Árin 1987 og 1988 tók söluskatturinn loks mun umfangsmeiri breytingum heldur en 

hann hafði gert áður – en þá var neðra þrepið fyrst tekið í notkun, og nam það 10%. Þrepið 

náði þó eingöngu til almennra matvæla og ýmiss konar sérfræðiþjónustu: þ.m.t. þjónustu 

viðskiptafræðinga, lögfræðinga, arkítekta, og fleiri. Ári síðar, 1988, var lægra þrepið síðan 

hækkað upp í 12% og féllu matvæli þá aftur undir almenna þrepið. Sama ár bættust nokkrar 

undanþágur frá skattskyldu við lögin: þar á meðal sala ýmissa véla sem notaðar voru í 

landbúnaði og sjávarútveginum. Þá fékk ráðherra einnig heimild til að fella niður- eða veita 

endurgreiðslur af þeim söluskatti sem féll til vegna ýmiss konar vinnu eða sölu – það er: 

 Kostnaður vegna efnis, vinnu, véla og tækja í skip eða báta sem smíðaðir voru 

á Íslandi 

 Kostnaður sem sveitafélögin urðu að sæta vegna snjómoksturs 

 Vélar, tæki, og annað sambærilegt, sem framleitt var fyrir samkeppnisiðnað 

 Efni, vélar og tæki í ýmiss konar veitur 

 Sjúkrabifreiðar, leitarbifreiðar björgunarsveita, og annar búnaður sem notaður 

var af slökkviliðum 

 Hljóð- og sjónvarpsupptökutæki, ásamt fleiri tækjum sem framleidd voru fyrir 

sjónvarps- og útvarpsstarfsemi, sem keypt voru af aðilum með leyfi til 

útvarpsreksturs 

 Dráttarvélar keyptar af bændum á lögbýlum 

 Neyðar- og kallkerfi í vernduðum þjónustuíbúðum 

 Ýmis búnaður sem nýttist við að fyrirbyggja slys á sjó 

 Skíðalyftur og snjótroðarar á almenningsskíðasvæðum 

 Kirkjuorgel 

 Fastafjármunir til loðdýraræktunar, sem og annarrar sambærilegrar starfsemi 

 Öryggisbúnaður sem notaður var á vegum ríkisins við flugstarfsemi 
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 Búnaður sem notaður var til að koma í veg fyrir mengun sjávar 

 Gjafir til björgunarsveita- og líknarstarfsemi 

 Varningur sem keyptur var af erlendum ferðamönnum 

Með þessum undanþágum var skattbyrði létt á ýmissi starfsemi sem gekk út á að 

fyrirbyggja- eða bæta úr slysum, og örfáum sértækum atvinnugeirum. (þingskjal nr. 

390/1987-1988). 

Með þeim öru hækkunum sem urðu á skattinum gegndi hann sífellt stærra hlutverki í 

tekjuöflun ríkissjóðs, en yfir líftíma hans skilaði hann allt frá 9% til 50% af heildartekjum 

hans. 

 

Mynd 1: Innbyrðis hlutdeild söluskatts í tekjuöflun ríkisins, Alþingi
2
  

3.1 Gallar söluskattsins 
Einn helsti gallinn við söluskattinn var sá að ómögulegt var að nota innskatt af honum. Fyrir 

vikið gat skatturinn lagst ítrekað á sömu vöruna fyrir hvert skipti sem hún var seld – frá 

framleiðanda til heildsala, þaðan til smásala, og loks til endanlegs neytanda (Gylfi 

Magnússon, 2003). Hér virðist sem svo að þrátt fyrir að í lögin hafi verið sett sérstök grein, 

                                                           
2
 Gögn eru unnin upp úr ríkisreikningum áranna 1948-1988 af Alþingi 
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sem fór fram á að söluskatturinn væri bundinn við „hinn endanlega neytanda“, hafi hún gert 

lítið sem ekkert til að sporna gegn þessum snjóboltaáhrifum. Fyrirtæki þurftu því að láta sér 

nægja að gjaldfæra greiddan söluskatt, sem til kom vegna innkaupa, og gátu einungis fengið 

skattinn endurgreiddan ef söluskattsskyld velta þeirra nam lægri fjárhæð heldur en innkaupin 

– þó gegn því að munurinn þar á milli næmi 1.000.000 krónum hið minnsta (8.mgr laga nr 

10/1960). Fyrir vikið hefur skatturinn verið fyrirtækjum sem reiddu sig talsvert á innkaup 

skattskyldra aðfanga fyrir rekstur sinn sérstaklega þungbær – með öðrum orðum var hann ekki 

nægilega hlutlaus gagnvart ólíkum mörkuðum. Til að undirstrika þennan galla má setja upp 

einfalt dæmi, þar sem gefið er að rekstraraðili kaupi vöru á 100 kr. (með skatti), og selji fyrir 

200kr. (með skatti), að afsköttunarhlutfallið sé 20%, og að tvö mismunandi tilfelli séu til 

staðar: þ.e eitt þar sem viðkomandi aðili getur nýtt sér innsköttun, og annað þar sem hann 

getur það ekki. 

 

Tafla 2: Dæmi um áhrif innsköttunar 

 A) Söluskattur – enginn innskattur  B) Virðisaukaskattur – innsköttun 

Kaupverð (100) (100) 

Þar af 

skattur 

20=(100)*20% 20=(100)*20% 

Söluverð 200 200 

Þar af 

skattur 

(40)=200*20% (20)=(200*20%)-20 

Framlegð 60=200-100-40 80=200-100-20 

Til 

ríkissjóðs 

60 40 

 

Í tilfelli B) þarf rekstraraðilinn eingöngu að skila af sér skatti af þeim virðisauka sem 

til hefur orðið frá kaupum hans, eða um helming heildar andvirði hans – enda var hinn 

helmingurinn innifalinn í innkaupunum, en í tilfelli A) þarf að inna af hendi töluvert hærri 

fjárhæð. Einnig ber að hafa í huga að dæmið sýnir svart á hvítu að tiltekin vara fer einungis í 

gegnum einn millilið áður en hún fer til hins endanlega neytanda, og myndi hver 

viðbótarmilliliður, sem myndi bætast við, eðlilega þurfa að bæta álagningu ofan á verð hennar 

til að hafa eitthvað upp úr sölunni. Fyrir vikið gátu oft myndast snjóboltaáhrif þar sem 

verðhækkunin varð á endanum veruleg. 
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Ekki leið langur tími frá gildistöku söluskattsins áður en þingmenn voru farnir að kalla 

á afnám hans, sökum ofangreindra galla, og var hann meðal annars sagður vera „óvinsælasti 

skattur landsins“, jafnvel þegar hann nam einungis 1,5%-2%. Þá var einnig fullyrt að hann 

lenti hvað verst á lágtekjufólki landsins, og ýtti undir þá dýrtíð sem honum var ætlað að vinna 

gegn (þingskjal nr. 11/1951-1952). 

Sérstök nefnd, sem stofnuð var árið 1986 til að kanna umfang skattsvika, skilaði af sér 

áliti til ríkisstjórnarinnar þar sem hún mælti með upptöku einfaldari neysluskatts, sem fæli í 

sér færri undanþágur, og afnám frádráttarliða í þeim tilgangi að auðvelda skattskyldum aðilum 

að sjá fram á hve mikinn skatt þeir þyrftu að inna af hendi. Þá var einnig fullyrt að 

söluskatturinn hafi jafnvel verið töluvert skilvirkari í notkun þegar hann var fyrst lagður á, en 

með upptöku ýmissa undanþága hafi hann flækst að óþörfu, með þeim afleiðingum að 

innheimta hans varð ríkinu æ dýrari í framkvæmd (þingskjal nr. 226/1987-1988). 

Í ljósi þess hve illa söluskatturinn lenti á lágtekjuhópum og ólíkum mörkuðum er ekki 

hægt að fullyrða að hann hafi þótt vel heppnaður skattur, ef miðað er við mælitækin sem 

greint var frá í upphafi, en skatturinn hefur ekki virkað sanngjarn, hlutlaus, né kostnaðarlítill í 

framkvæmd. 

4 Virðisaukaskattur 

Á níunda áratugnum voru þingmenn loks farnir að gera ráðstafanir til að setja á laggirnar nýtt 

neysluskattskerfi sem átti að vera einfaldara, réttlátara, og skilvirkara heldur en fyrra 

fyrirkomulagið, og fæli í sér lækkun tolla, fækkun undanþága frá skattheimtu, öruggari 

tekjuöflun fyrir ríkissjóð, bætt skattskil, og lægri verðbólgu. Fyrstu skrefin að þessum 

breytingum voru tekin árin 1987 og 1988, með upptöku neðra þreps söluskattsins og 

samræmingu skattsins með því að fella niður undanþágu neysluvara frá innheimtu hans, en 

síðasta- og jafnframt mikilvægasta skrefið var tekið árið 1990, þegar virðisaukaskatturinn 

leysti söluskattinn endanlega af hólmi (þingskjal nr. 226/1987-1988).  

Ólíkt forvera sínum reiknast virðisaukaskattur einungis af þeim virðisauka sem kann 

að skapast á hverju sölustigi, sem þýðir að seljandi tiltekinnar vöru fær skattinn sem hann 

greiddi fyrir innkaup hennar endurgreiddan eftir eigin sölu. Þar með er tryggt að skatturinn 

miðist við hinn endanlega neytenda – en heildarandvirði skattsins sem rennur til ríkissjóðs 

reiknast þá út frá síðasta sölustigi viðkomandi vöru- eða þjónustu (Gylfi Magnússon, 2003). 

Virðisaukaskatturinn nær til allrar vöru og þjónustu, þó með nokkrum 

undantekningum sem snúa að mestu leyti að félags- og heilbrigðismálum – þ.e: 
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 Rekstur og þjónusta heilbrigðisstofnana  

 Ýmis konar félagsleg þjónusta – t.d rekstur leikskóla og dagheimila 

 Rekstur skóla og menntastofnana þ.m.t. ökukennsla og danskennsla 

 Íþróttastarfsemi 

 Almenningssamgöngur 

 Póstþjónusta 

 Útleiga bifreiða og fasteigna 

 Vátryggingastarfsemi 

 Þjónusta banka, lánastofnana, og verðbréfamiðlunar 

 Happdrætti og getraunastarfsemi 

 Liststarfsemi 

 Útfarar- og prestþjónusta 

(lög um virðisaukaskatt nr.  50/1988). 

Mikilvægt er að athuga að þrátt fyrir að ofangreind þjónusta og vörur séu undanþegnar 

virðisaukaskattsskyldu eru aðilar, sem hafa rekstur þeirra með höndum, eingöngu 

undanþegnir að því leyti sem þær varðar – þ.e.a.s að aðili sem rekur listasafn (eða aðra 

undanþegna þjónustu) þyrfti til dæmis að greiða skatt af sölu veitinga sem hann byði upp á í 

safninu, enda myndi undanþága að fullu veita fáeinum rekstraraðilum óréttlátt forskot á 

samkeppnisaðila sína. 

 Virðisaukaskattur skiptist í tvö þrep: hið almenna þrep sem nemur 24%, og lægra þrep 

sem nemur 11%. Til síðara þrepsins teljast m.a:  

 Fólksflutningar, aðrir en almenningssamgöngur 

 Útleiga hótel- og gistiherbergja 

 Þjónusta ferðaskrifstofa 

 Afnotagjöld hljóð- og sjónvarpsstöðva 

 Sala tímarita, dagblaða, bóka, hljóðbóka, og geisladiska (svo fremi sem þeir geyma 

ekki myndefni) 

 Sala landsmála- og héraðsfréttablaða 

 Sala á heitu vatni 

 Sala á rafmagni, og olíu til hitunar húsa og laugarvatns 

 Sala á matvælum 
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 Aðgangur að vegamannvirkjum 

 Sala á smokkum 

 Sala á margnota bleium og bleiufóðri 

 Aðgangseyrir að baðhúsum 

 Aðgangseyrir að baðstöðum, gufubaðsstofum, og heilsulindum (fyrir utan þær sem eru 

undanþegnar að fullu) 

 Ferðaleiðsögn  

(lög um virðisaukaskatt nr.  50/1988). 

4.1 Útskattur 
Útskattur er sá skattur sem leggst ofan á hið svokallaða skattverð – þ.e. kostnaðarverð (þar 

með talið hvers kyns tilfallandi tollar, þóknanir, flutningskostnað, o.fl.) auk þeirrar álagningar 

sem seljandi bætir ofan á. Með öðrum orðum er þetta skattur sem seljandi þarf að inna af 

hendi – það er skattur sem er á útleið (lög um virðisaukaskatt nr. 50/1988). 

4.2 Innskattur 
Innskattur er virðisaukaskattur sem fellur til vegna kaupa rekstraraðila á ýmis konar 

rekstrarfjármunum, vörum, vinnu, þjónustu, og öðrum aðkeyptum aðföngum sem bera 

virðisaukaskatt, og varða sölu þeirra á skattskyldri veltu. Þessari fjárhæð er jafnað á móti 

þeim útskatti, sem féll til á sama uppgjörstímabili, og er aðilum skylt að greiða mismuninn þar 

á milli í ríkissjóð – þó ekki ef innskattur reynist hærri, en í þeim tilfellum endurgreiðir 

ríkissjóður mismuninn (lög  um virðisaukaskatt nr. 50/1988). Árið 2017 nam heildar útskattur 

tæpum 595 milljörðum, á meðan innskattur nam rúmum 513 milljörðum, sem þýðir að rúmur 

81 milljarður rann til ríkissjóðs, og sýnir hve umfangsmikil áhrif innskatturinn hefur á 

tekjuöflun ríkisins (Ríkisskattstjóri, 2018). 

4.3 Skattskyldir aðilar 
Skilaskylda virðisaukaskatts hvílir á þeim aðilum sem selja skattskyldar vörur og þjónustu – 

þar með talið: samvinnufélög, íslenska ríkið og bæjar- og sveitarfélög, að því leyti sem þessar 

stofnanir selja vörur og þjónustu í samkeppni við atvinnufyrirtæki; enn fremur 

uppboðshaldarar, umboðsmenn og aðrir sem eru í fyrirsvari fyrir erlenda aðila sem reka 

skattskyld viðskipti á Íslandi; og að lokum rekstraraðilar alþjóðaflugvalla vegna þjónustu við 

millilandaloftför og farþega þeirra (lög um virðisaukaskatt nr. 50/1988). Þessum aðilum er 

skylt að gera upp virðisaukaskatt eftir hvert uppgjörstímabil, sem nemur tveimur mánuðum í 
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senn – þó ekki ef þeir eru að hefja rekstur í fyrsta skipti, eða eru með 4 milljónir eða minna í 

veltu á ári, en í þeim tilfellum notast þeir við heilt rekstrarár sem uppgjörstímabil 

(Ríkisskattstjóri, e.d.). 

4.4 Aðilar undanþegnir skattheimtu 
Undanþága frá skilaskyldunni felur í sér að aðilar þurfi ekki að skila af sér virðisaukaskatti af 

sölu sinni, en þýðir þó einnig að þeir sitji uppi með þann kostnað sem kemur til vegna 

virðisaukaskatts af aðkeyptum gæðum fyrir rekstur þeirra – með öðrum orðum geta þeir ekki 

nýtt sér innsköttun. Eftirfarandi aðilar eru undanþegnir skattheimtu samkvæmt 4.gr. laga um 

virðisaukaskatt: 

 Aðilar sem eingöngu selja vörur og þjónustu, sem undanþegin er virðisaukaskatti 

 Listamenn sem selja eigin verk (og þeir uppboðshaldarar sem koma að þeirri sölu) 

 Aðilar sem selja skattskylda vöru eða þjónustu undir frítekjumarkinu, sem nemur 

2.000.000 kr. á hverju 12 mánaða tímabili  

 Skólamötuneyti 

Frítekjumarkið hefur það markmið að létta skattbyrði þeirra fyrirtækja sem annast mjög 

umfangslítinn rekstur, eða eru eingöngu rekin í skamma hríð í senn á ári hverju – án þess að 

vera svo umfangsmikið að það veiti þeim langtímaforskot á samkeppnisaðila sína (lög um 

virðisaukaskatt nr.50/1988). 

4.5 Þróun virðisaukaskatts  
Virðisaukaskattur var fyrst kynntur til sögunnar í Frakklandi árið 1954 þar sem hann leysti af 

hólmi söluskatt sem hafði einkennst af sambærilegum göllum og sá íslenski. Eftir að Vestur-

Þýskaland tók upp sambærilegt fyrirkomulag árið 1968 fylgdu önnur Evrópuríki fljótlega í 

kjölfarið, og frá stofnun Evrópusambandsins hefur það sett fram fyrirskipaða staðla sem 

meðlimaríkjum er skylt að fylgja hvað varðar innleiðslu hans (Britannica, 2018b). 

Þegar virðisaukaskatturinn var fyrst innheimtur á Íslandi, árið 1990, svaraði hann 

einungis einu þrepi, sem hljóðaði upp á 24,5%. Það þykir athyglisvert í ljósi þess að 

söluskatturinn, sem hann leysti af hólmi, skiptist í tvö þrep skömmu áður en hann var 

afnuminn. Einnig má nefna að frítekjumark virðisaukaskattskyldu nam aðeins 100.000 

krónum (sem er um það bil 330.000 kr. á verðlagi janúar 2019) á hverju 12 mánaða tímabili 

þegar hann var fyrst innleiddur (þingskjal nr. 480/1989-1990). 

 Neðra þrep virðisaukaskatts var síðan tekið upp árið 1992 – en þá nam það 14%, og 

tók meðal annars til fólkflutninga (annarra en leiguaksturs), ýmis konar gistiþjónustu, sölu 
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tímarita og bóka á íslenskri tungu, og sölu á heitu vatni, rafmagni og olíu til hitunar húsa og 

laugarvatns (þingskjal nr. 563/1992-1993). Breytingar á báðum skattþrepunum má rekja í 

töflu hér fyrir neðan.  

 

Tafla 3: Breytingar á hlutföllum virðisaukaskattsþrepa (Alþingi)
3
. 

Ár Almennt þrep Lægra þrep 

1990 24,5% - 

1992 24,5% 14% 

2007 24,5% 7% 

2010 25,5% 7% 

2015 24% 11% 

 

Í eftirfarandi töflu má rekja þróun frítekjumarksins í gegnum árin. Þegar upphæðirnar 

eru uppreiknaðar á verðlagi janúar 2019 sést að markið hefur tæplega sexfaldast frá upptöku.  

 

Tafla 4: Breytingar á frítekjumarki skilaskyldu virðisaukaskatts (Alþingi)
4
. 

Ár Frítekjumark á nafnvirði Uppreiknað til janúar 2019 

1990 100.000 334.057 

1997 220.000 573.770 

2006 500.000 931.681 

2011 1.000.000 1.280.277 

2016 2.000.000 2.172.801 

 

Virðisaukaskatturinn hefur verið umfangsmikil stærð í tekjuöflun ríkisins frá upptöku, 

en frá árinu 1998 hefur hann skilað tæpum þriðjungi af heildartekjum þess. Hlutdeild skattsins 

hefur þó farið ört lækkandi á þessu tímabili, og er ástæða þess eflaust sú að skattar á tekjur og 

hagnað hafa gegnt sífellt stærra hlutverki í tekjuöfluninni – þá ber einnig að nefna að sú 

umfangsmikla skerðing, sem virðist hafa átt sér stað árið 2016, kemur til vegna eignarskatta 

sem skiluðu af sér gríðarlegu fjármagni þetta eina ár. Þó eru til staðar vísbendingar um að 

þessi minnkun hafi orsakast að einhverju leyti vegna óskilvirkni virðisaukaskattsins, en upp úr 

2009 var Ísland með stærsta bilið á milli hins almenna- og neðra þreps meðal OECD-ríkja – 

samhliða því að vera með flestar undanþágur frá skattheimtunni. Fyrir vikið jókst flækjustig 

                                                           
3
 Gögn eru unnin upp úr lagafrumvörpum sem breyttu skatthlutföllum 

4
 Gögn eru unnin upp úr lagafrumvörpum sem breyttu frítekjumarkinu 
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við innheimtu skattsins til muna- rétt eins og gerðist með söluskattinn áður fyrr (Þingskjal nr. 

2/2014-2015). 

 

Mynd 2: innbyrðis hlutdeild almennra skatta á vöru og þjónustu af tekjum ríkissjóðs 

(Hagstofa, 2019c). 

Árið 2017 voru rúmlega 34 þúsund aðilar á virðisaukaskattsskrá, en þar af voru 

lögaðilar um það bil 70% en einstaklingar í kringum 30%. Skráðum aðilum hefur farið 

fjölgandi frá árinu 2012, en á árunum 2002-2012 hafði þeim fækkað ört, eins og sjá má í 

línuriti hér fyrir neðan (Ríkisskattstjóri, 2018). 

 

Mynd 3: fjöldi skráðra aðila á virðisaukaskattsskrá (Ríkisskattstjóri).
5
 

Árið 2015 hætti ríkisskattstjóri að taka við virðisaukaskattsskýrslum á pappír, nema í 

sértilfellum, og fara skilin nú alfarið fram í gegnum netið. Netvæðingunni fylgir talsvert lægri 

                                                           
5
 Gögn eru unnin upp úr ársskýrslum Ríkisskattstjóra frá árunum 1998-2017. 
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kostnaður við innheimtu, og stórbætt skilahlutfall skattskyldra aðila á útskatti sínum (Tíund, 

2016). 

4.6 Kostir og gallar virðisaukaskatts 
Innheimta neysluskatta er ekki án kostnaðar fyrir samfélagið – en sú verðhækkun sem 

skatturinn veldur skerðir eftirspurn neytenda, og dregur þar með úr hagkvæmni hins frjálsa 

markaðar. Þessi neikvæðu áhrif skattlagningarinnar eru hins vegar mismikil eftir því hvers 

eðlis gæðin eru – en nauðsynjavarningur (svo sem almennar matvörur, húsnæði og fleira) ættu 

að öllu jöfnu að seljast álíka mikið fyrir og eftir skattlagningu. Hins vegar eru lúxusvörur 

(gæði sem eru fólki ekki bráðnauðsynleg) töluvert næmari fyrir verð- og tekjubreytingum, og 

ætti aukin skattheimta á þeim að leiða til mun augljósari samdráttar á sölu þeirra (Perloff, 

2016). 

Ef þróun allrar einkaneyslu er skoðuð með tilliti til breytinga á hlutföllum 

virðisaukaskatts, er þó ekki auðvelt að sjá neikvæða samfylgni á milli hlutfalls 

virðisaukaskatts og neyslu. Þennan mikla vöxt – og síðar samdrátt – yfir tímabilið 2005-2009 

má eflaust rekja til efnahagshrunsins og aðdraganda þess, en að öðru leyti hefur neyslan tekið 

örum vexti án augljósra áhrifa frá skattahækkunum. 

 

Mynd 4: einkaneysla alls á föstu verðlagi (Hagstofa, 2019a). 

Matvæli og drykkjarvörur eru gott dæmi um nauðsynjavörur, og eins og áður hefur 

komið fram tilheyra þau lægra þrepi virðisaukaskattsins. Líkt og með flest önnur gæði hefur 

neysla þeirra tekið örum vexti í gegnum árin, og er ekki hægt að sjá fram á að breytingar á 

skattprósentum hafi örvað- eða dregið úr henni með marktæku móti. Enn fremur virðist neysla 
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þessara gæða fylgja allri annarri neyslu frekar náið – fyrir utan að hafa ekki orðið fyrir jafn 

sterkum áhrifum frá efnahagshruninu. 

 

 

Mynd 5:  einkaneysla á matvælum og drykkjarvörum á föstu verðlagi (Hagstofa, 2019b) 

 Eins og áður kom fram fylgja undanþágum virðisaukaskattsins nokkur flækjustig, sem 
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skattskyld eða ekki – enda geta mörkin þar á milli oft reynst óljós. Þá mætti ef til vill færa rök 

fyrir því að skatturinn stuðli ekki nægilega að hlutleysi og jafnvægi, en til að mynda er 

tónleikahald undanþegið skattheimtu, á meðan dansleikjahald er það ekki. Hér er einmitt 

dæmi um tvo viðburði sem eru oft á tíðum ekki nógu aðgreinanlegir, og vakna ef til vill 

efasemdir um, hvort aðilar sem hafa í höndum sér rekstur á öðru hvoru, þurfi að greiða skatt 

eða ekki. Einnig má velta því fyrir sér hvort skattheimtan sé að mismuna ýmsum 

atvinnugreinum að óþörfu, en aðilar sem halda dansleik þyrftu að öllu jöfnu að hækka 

aðgangseyrinn vegna skattsins, sem myndi draga úr aðsókn og minnka tekjur þeirra, sem 

þýðir að þeir sem halda tónleika gætu rukkað lægra verð og lokkað þannig til sín viðskiptavini 

keppinauta sinna. 

 Yfirleitt eru færðar fjórar röksemdir fyrir því að skipta virðisaukaskatti í nokkur þrep – 

frekar en að innleiða eitt flatt skatthlutfall. Í fyrsta lagi getur verið tiltölulega auðvelt fyrir 

neytendur að framleiða tiltekna vöru á eigin spýtur, og myndi hátt skatthlutfall skerða 
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mjög auðvelt með að spretta upp og þrífast. Í öðru lagi geta laun innan tiltekins atvinnugeira 

verið almennt séð lág í samanburði við aðra, og myndi hærri skattur ýta undir atvinnuleysi og 

auka útgjöld ríkissjóðs vegna þess að fleiri þyrftu á atvinnuleysisbótum að halda. Í þriðja lagi 

gæti verið að lágtekjufólk sé stór hluti neytendahóps gæðanna, og er skatturinn lækkaður í 

þeim tilgangi að lækka skattbyrði þeirra, og stuðla þar með að tekjujöfnun í samfélaginu. Í 

fjórða- og síðasta lagi getur verið að tiltekin gæði teljist vera æskileg til aukinnar neyslu, og er 

skatturinn þá lækkaður í þeim tilgangi að lækka verð- og ýta þar með undir framboð- og 

eftirspurn þeirra. Aftur á móti getur þessi skipting vissulega stuðlað að mismunun, og gefið 

fáum atvinnugeirum ósanngjarnt forskot á ýmsa hluti á borð við fjárfestingar eða vinnuafl, en 

að öllu jöfnu ætti það að leita í þann geira þar sem mest von er um ávöxtun eða starfsöryggi 

(Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2012).  

Með tilliti til þess hve litla skerðingu hækkun virðisaukaskatts á nauðsynjavörur ætti 

að hafa í för með sér mætti ef til vill áætla að ríkisvaldið gæti aflað sér jafn mikilla tekna með 

því að fella neðra þrepið niður, og lækka hið almenna á móti. Slíkt fyrirkomulag myndi að 

minnsta kosti stuðla betur að hlutleysi skattheimtunnar hvað atvinnugreinar varðar, og örva 

neyslu á þeim gæðum sem falla undir almenna þrepið. Hins vegar myndi þessi útfærsla ekki 

huga jafn vel að tekjujöfnun, og kæmi því ekki á óvart ef hún reyndist óvinsæl í framkvæmd.  

Virðisaukaskatturinn tók þó lítið skref í ofangreinda átt árið 2015, þegar almenna 

þrepið var lækkað um 1,5%, en neðra þrepið var hækkað um 4% á móti. Á árinu 2014 nam 

heildar útskattur neðra þrepsins tæpum 45 milljörðum, á meðan heildar útskattur almenna 

þrepsins nam rúmum 409 milljörðum – eða um það bil níu sinnum hærri fjárhæð 

(Ríkisskattstjóri, 2015). Ári síðar nam heildar útskattur vegna neðra þrepsins (sem hafði þá 

verið hækkað upp í 11%) tæplega 82 milljörðum, en útskattur vegna almenna þrepsins nam 

421 milljarði. Þá ber að hafa í huga að skattskyld velta vegna lægra þrepsins jókst um 5% á 

milli ára – eða töluvert minna heldur en útskattur þess, sem jókst um rúm 80%. Ekki eru 

fyrirliggjandi gögn um það hve mikið aukning varð á innsköttun vegna neðra þrepsins á sama 

tímabili, en heildarinnsköttun jókst um 37 milljarða, eða tæp 9%, og heildar álagning 

ríkissjóðs (útskattur-innskattur) jókst um 11 og hálfan milljarð, eða tæp 34%, sem ætti að gefa 

einhverja hugmynd um hve umfangsmikla tekjuaukningu ríkisvaldið gæti séð fram á með 

frekari hækkunum á lægra þrepinu (Ríkisskattstjóri, 2016). 

5 Virðisaukaskattur í nágrannaríkjum 

Eins og áður kom fram er Evrópusambandið með skilmála hvað varðar útfærslu 

virðisaukaskatts, með það markmið að samræma skattstefnur aðildarríkja, en sambandið fer 
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meðal annars fram á að hið almenna þrep innan þeirra skuli vera 15% að lágmarki, og að 

ríkjunum sé heimilt að innleiða eitt eða tvö neðri þrep sem skulu vera 5% að lágmarki, og 

mega eingöngu ná til ýmiss konar nauðsynja – þar með talið matvæla, fólksflutninga, og fleira 

sem tilheyrir neðra þrepinu á Íslandi nú þegar. Þá er einnig skylda að gera margskonar 

félagslega þjónustu – svo sem heilbrigðisþjónustu og menntun, ásamt nokkrum öðrum gæðum 

undanþegna skattheimtu að fullu. Innan sambandsins eru smærri rekstraraðilar einnig 

undanþegnir skattskyldu virðisaukaskattsins að því gefnu að velta þeirra sé undir því 

frítekjumarki sem tiltekið aðildaríki hefur sett, sem getur verið á bilinu 5-35 þúsund evrur á 

heilu veltuári (eða í kringum 670.000-4.700.000 krónur) (Samningur Evrópusambandsins um 

sameiginlegt virðisaukaskattskerfi 112. grein/2006).  

Ísland er með tiltölulega háan virðisaukaskatt í samanburði við önnur lönd, en að 

meðaltali var almenna þrepið 19,3% í OECD-ríkjunum árið 2018, og hafði hækkað ört úr 

17,8% frá árinu 2007. Sama ár voru einungis tvö samanburðarríki með hærra 

virðisaukaskatthlutfall – þ.e. Svíþjóð og Ungverjaland, en Ísland hafði verið með næst hæsta 

hlutfallið á árunum 2012-2014, og allra hæsta hlutfallið árin 2010-2011. 

 Mynd 6: almennt þrep virðisaukaskatts í OECD-ríkjum (OECD, 2018).
6
 

Þrátt fyrir að virðisaukaskatturinn þyki tiltölulega hár á Íslandi í samanburði við önnur 

lönd, virðist hann skila af sér álíka háu hlutfalli af heildartekjum flestra ríkissjóða sem hafðir 
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eru til samanburðar – eða á bilinu 20%-40%, eins og sést í mynd fyrir neðan. Hér þarf þó að 

huga að því að ríkissjóðir geta verið misstórir, auk þess sem aðrir skattar geta einnig gegnt 

misstórum hlutverkum. Einnig ber að hafa í huga að þrátt fyrir að Ísland sé með tiltölulega 

hátt virðisaukaskatthlutfall er meðalskattbyrði á Íslandi almennt undir lágmarki OECD ríkja, 

enda reynist tekjuskattur lægri hérlendis en í mörgum samanburðaríkjum (OECD, 2019). 

  

Mynd 7: innbyrðis hlutdeild virðisaukaskatts af heildartekjum ríkissjóða OECD-ríkja árið 2017 

(OECD, 2019). 

Munurinn á ólíkum skattstefnum OECD-ríkjanna er þó ekki eingöngu fólginn í 

mismunandi prósentum á hinu almenna þrepi – en sum þeirra hafa innleitt allt að fjögur lægri 

þrep, á meðan önnur hafa innleitt flatt skatthlutfall – þar á meðal Chile og Japan. Þar að auki 

eru oft misháar prósentur í mismunandi héröðum, og undanþágur skattheimtu geta verið 

margvíslegar. 
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Mynd 8: innbyrðis hlutdeild almennra skatta á vöru og þjónustu af vergri 

landsframleiðslu OECD ríkja (OECD, 2019). 

6 Á döfinni 

Á hverju ári stefnir fjármála- og efnahagsráðuneytið á að ná ýmis konar markmiðum, sem 

snúa mörg hver að skattkerfinu. Þar á meðal er reynt að auka innheimtuhlutfall vegna 

virðisaukaskatts, en á árinu 2017 nam það ekki nema tæpum 83%, sem er töluvert lægra 

heldur en innheimtuhlutfall tekjuskattsins, hvort sem um er að ræða einstaklinga eða lögaðila. 

Til að stuðla að þessu markmiði verður m.a. reynt að auka rafræna þjónustu í skattskilum, og 

að fækka gjalddögum, til að gera skattskilin einfaldari og aðgengilegri (Fjármála- og 

efnahagsráðherra, 2018). 

Á undanförnum árum hefur skapast umræða um virðisaukaskatt á ferðaþjónustu, sem 

fellur nú undir neðra þrep virðisaukaskattsins, og hvort rökrétt sé að færa hana yfir í hið 

almenna þrep. Þá er meðal annars farið fram á að tilfærsla hennar í neðra þrepið hafi verið í 

þeim tilgangi að hjálpa þessum iðnaði að þróast til að mæta þeirri miklu eftirspurn sem 

skapaðist eftir henni skyndilega, stuttu eftir efnahagshrunið, og að tímabært sé að taka af 

henni „hjálpardekkin“ í ljósi þess hve stóru hlutverki hún er farin að gegna í útflutningi 

landsins. Hins vegar hafa flest önnur OECD-ríki sett ferðamálaþjónustu í neðra þrepið (fyrir 

utan Danmörku, Bretland, Litháen, og Slóvakíu) og er það eflaust vegna þess að í flestum 

tilfellum er verið að ræða um iðnað sem auðvelt er fyrir fólk að sniðganga að hluta til, og sem 

einkennist einnig af láglaunastörfum. Þó bendir ýmislegt til að verðteygni eftirspurnar sé 

alfarið tiltölulega lág á gistiþjónustu – eða með öðrum orðum ættu verðhækkanir innan 
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hennar að draga tiltölulega lítið úr seldum gistinóttum (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 

2012). Þetta mál hefur reyndar ekki verið mikið til umræðu á Alþingi undanfarin ár, og þykir 

heldur ólíklegt að nokkuð verði úr þessum breytingum á næstunni. 

Að öðru leyti hafa einungis örfá frumvörp verið lögð fyrir árin 2018-2019 sem varða 

virðisaukaskattinn, og snerta þau eingöngu afmarkaða hluta laganna – meðal annars hvort 

setja eigi tíðavörur í neðra þrepið, eða hvort endurgreiða skuli virðisaukaskatt sem til kemur 

vegna vinnu á byggingarstað að öllu leyti – frekar en einungis 60% af andvirði hans. Þá 

virðast engar áætlanir vera fyrirliggjandi um hvers kyns eðlisbreytingar á virðisaukaskattinum 

á næstu árum (Þingskjal nr. 52/2018-2019). 
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7 Niðurstöður 

Tilgangur ritgerðarinnar var að rannsaka hvernig upptaka virðisaukaskattsins hefur bætt úr 

göllum söluskattsins. Óhætt er að fullyrða að virðisaukaskatturinn hafi reynst ákjósanlegri 

neysluskattur heldur en gamli söluskatturinn sem hann leysti af hólmi. Söluskatturinn var 

upphaflega lagður á vegna erfiðleika í rekstri sjávarútvegsins, og miðaði því aðallega að 

styrkingu hans – annars vegar með því að afla honum tekna, og hins vegar með því að veita 

honum nær allar undanþágurnar frá skattheimtunni sjálfri. Þrátt fyrir að þessir erfiðleikar 

heyrðu sögunni til, átti skatturinn sér mun lengri líftíma – enda reyndist hann ómissandi þáttur 

í tekjuöflun ríkisins. Á heildina litið virðast þær breytingar sem urðu á skattinum fyrst og 

fremst hafa verið í þeim tilgangi að auka tekjur ríkissjóðs, eða lækka skattbyrði 

sjávarútvegsins, og virðist sem svo að hagsmunir neytenda – og þá sérstaklega lágtekjufólks – 

hafi ekki verið í fyrirúmi.  

Með upptöku virðisaukaskattsins var betur gætt að hlutleysi gagnvart mismunandi 

atvinnugreinum – jafnframt því sem upptaka frítekjumarksins gaf rekstraraðilum með 

umfangslítinn rekstur undanþágu frá innheimtu. Skattbyrði lágtekjuhópa minnkaði einnig til 

muna – en innsköttun hefur komið í veg fyrir þær ítrekuðu verðhækkanir sem einkenndu 

söluskattsárin, auk þess sem mörg gæði sem eru hópunum mikilvæg eru undanþegnar 

skattinum – hvort sem það er að hluta til, eða að fullu. 

Frá upptöku hefur virðisaukaskatturinn ekki tekið umfangsmiklum breytingum, en í 

dag er almenna þrepið einungis um hálfu prósenti lægra heldur en það var árið 1990. Lægra 

þrepið, sem nær til ýmiss konar nauðsynjavarnings og fleira, var þó tekið upp árið 1992 og 

hefur lækkað úr 14% niður í 11%. Frítekjumark skattskyldunnar hefur þó hækkað talsvert, 

með þeim afleiðingum að lítil fyrirtæki hafa fengið sífellt stærra svigrúm til að fá byr undir 

vængi reksturs síns, án þess að skattbyrði virðisaukaskattsins íþyngi þeim. 

Einnig var rætt um galla virðisaukaskattsins, sem felast fyrst og fremst í þeirri flækju 

sem skapast vegna þrepaskiptingar og undanþágu frá skattheimtu, en sömu gallar höfðu einnig 

einkennt söluskattinn að einhverju leyti, og má því segja að virðisaukaskattinum hafi ekki 

tekist að bæta úr þeim. Þá eru einhverjar vísbendingar fyrir hendi um að niðurfelling neðra 

þrepsins í þágu flatrar skattheimtu gæti skilað stórauknum tekjum til ríkissjóðs – en myndi þó 

um leið skerða stöðu margra neytenda, og þá sérstaklega lágtekjuhópa. Það er því ekki auðvelt 

að setja fram neina útfærslu á virðisaukaskattinum sem gætir fullkomlega að hagsmunum allra 

sem hlut eiga að máli. 



26 
 

 Í samanburði við önnur OECD-ríki er Ísland með tiltölulega hátt 

virðisaukaskatthlutfall – en á heimsvísu hefur það farið ört hækkandi á undanförnum árum. 

Skyldi Ísland gerast aðildarríki að Evrópusambandinu í náinni framtíð myndi það ekki hafa 

mikil áhrif á útfærslu virðisaukaskattsins, en flestar þær kröfur sem aðildarríki þurfa að 

uppfylla hvað varðar lágmark skatthlutfalls, undanþágur og fleira hafa þegar verið uppfylltar. 

 Að lokum bendir allt til þess að eðli virðisaukaskattsins eigi eftir að haldast óbreytt í 

náinni framtíð – en allar þær breytingar sem kunna að eiga sér stað á honum munu líklega 

flestar beinast að tilfærslum örfárra gæða á milli skattþrepa. 
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