SKATTUR Á MENN
Einstaklingsskattaréttur
Tryggingagjald og Virðisaukaskattur
Ásmundur G Vilhjálmsson
Glærupakki 9
Vægi 8 til 9

Endurmenntun Hí
Frá 13:00 til 17 :00
8. nóv. 2012

Stofnun og rekstur
smáfyrirtækja
Tryggingagjald - Virðisaukaskattur
Ásmundur G. Vilhjálmsson lögmaður
og aðjúnkt við viðskiptadeild HÍ

Endurmenntun Hí
Frá 13:00 til 17 :00
14. mars 2013

Stofnun og rekstur
smáfyrirtækja
Tryggingagjald - Virðisaukaskattur
Ásmundur G. Vilhjálmsson lögmaður
og aðjúnkt við viðskiptadeild HÍ

Endurmenntun Hí
Frá 16:00 til 19 :00
7. nóv. 2017

Virðisaukaskattur
frá a til ö

Ásmundur G. Vilhjálmsson lögmaður
og aðjúnkt við viðskiptadeild HÍ

Námsefni
• Sjá t.d.
http://www.rsk.is/media/baeklingar/rsk_1119
.is.pdf
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Tryggingagjald nr. 113/1990
• Árið 1993 urðu Íslendingar aðilar að hinu Evrópska efnahagssvæði. Í tengslum við það var ákveðið að endurskoða skattlagningu fyrirtækja. Gekk hún út að það að gera fyrirtæki hæfari
til að taka þátt í alþjóðlegri samkeppni
• Setning laga um tryggingagjald var meðal þess sem gert var.
Leystu þau af hólmi lög um ýmsa skatta svo sem launaskatt,
lífeyristryggingagjald, slysatryggingagjald, vinnueftirlitsgjald og
iðgjald í Atvinnuleysistryggingasjóð svo og
– aðstöðugjald, skatt á rekstrarkostnað

• Í atvinnurekstri voru skattstofnar breikkaðir og tekjuskattur
lækkaður. Frá 1990 til 2000 fór skatthlutfallið þannig úr 50% í
30%. Við þetta losnaði um gríðarlegt fjármagn sem rann til
atvinnuppbyggingar
10/16/2021
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Skatthlutfall tryggingagjalds
Við álagningu 2022 vegna 2021
• Tryggingagjald er í raun tveir skattar. Annars
vegar (1)almennt tryggingagjald og hins vegar
(2)atvinnutryggingagjald
• Almenna tryggingagjaldið er 4,650% og
atvinnutryggingagjaldið 1,350%. Samtals gerir
þetta 6,000%
• Með tryggingagjaldi er síðan innheimt 0,05%
gjald í Ábyrgðarsjóð launa og 0,05% Markaðsgjald. Heildarskatthlutfallið er því 4,650 +1,350
+0,05+0,05 eða = 6,10%
10/16/2021
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Skatthlutfall tryggingagjalds
Við álagningu 2021 vegna 2020
• Tryggingagjald er í raun tveir skattar. Annars
vegar (1)almennt tryggingagjald og hins vegar
(2)atvinnutryggingagjald
• Almenna tryggingagjaldið er 4,900% og
atvinnutryggingagjaldið 1,350%. Samtals gerir
þetta 6,250%
• Með tryggingagjaldi er síðan innheimt 0,05%
gjald í Ábyrgðarsjóð launa og 0,05% Markaðsgjald. Heildarskatthlutfallið er því 4,900 +1,350
+0,05+0,05 eða = 6,35%
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Skatthlutfall tryggingagjalds
Við álagningu 2020 vegna 2019
• Tryggingagjald er í raun tveir skattar. Annars
vegar (1)almennt tryggingagjald og hins vegar
(2)atvinnutryggingagjald
• Almenna tryggingagjaldið er 5,150% og
atvinnutryggingagjaldið 1,350%. Samtals gerir
þetta 6,50%
• Með tryggingagjaldi er síðan innheimt 0,05%
gjald í Ábyrgðarsjóð launa og 0,05% Markaðsgjald. Heildarskatthlutfallið er því 5,150 +1,350
+0,05+0,05 eða = 6,60%
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Skatthlutfall tryggingagjalds
Við álagningu 2018 og 2017 vegna 2017 og 2016
• Tryggingagjald er í raun tveir skattar. Annars
vegar (1)almennt tryggingagjald og hins vegar
(2)atvinnutryggingagjald
• Almenna tryggingagjaldið er 5,400% og
atvinnu-tryggingagjaldið 1,350%. Samtals gerir
þetta 6,50%
• Með tryggingagjaldi er síðan innheimt 0,05%
gjald í Ábyrgðarsjóð launa og 0,05% Markaðsgjald. Heildarskatthlutfallið er því 5,400 +1,350
+0,05+0,05 eða = 6,85%
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Skatthlutfall tryggingagjalds
Við álagningu 2016 vegna 2015
• Tryggingagjald er í raun tveir skattar. Annars
vegar (1)almennt tryggingagjald og hins vegar
(2)atvinnutryggingagjald
• Almenna tryggingagjaldið er 6,04% og atvinnutryggingagjaldið 1,35%. Samtals gerir þetta
7,39%
• Með tryggingagjaldi er síðan innheimt 0,05%
gjald í Ábyrgðarsjóð launa og 0,05% Markaðsgjald. Heildarskatthlutfallið er því 6,04+1,35
+0,05+0,05 eða = 7,49%
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Skatthlutfall tryggingagjalds
Við álagningu 2015 vegna 2014
• Tryggingagjald er í raun tveir skattar. Annars
vegar (1)almennt tryggingagjald og hins vegar
(2)atvinnutryggingagjald
• Almenna tryggingagjaldið er 6,04% og atvinnutryggingagjaldið 1,45%. Samtals gerir þetta
7,49%
• Með tryggingagjaldi er síðan innheimt 0,05%
gjald í Ábyrgðarsjóð launa og 0,05% Markaðsgjald. Heildarskatthlutfallið er því 1,45+6,04
+0,05+0,05 eða = 7,59%
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Skatthlutfall tryggingagjalds
Við álagningu 2014 vegna 2013
• Tryggingagjald er í raun tveir skattar. Annars
vegar (1)almennt tryggingagjald og hins vegar
(2)atvinnutryggingagjald
• Almenna tryggingagjaldið er 5,29% og atvinnutryggingagjaldið 2,05%. Samtals gerir þetta
7,34%
• Með tryggingagjaldi er síðan innheimt 0,30%
gjald í Ábyrgðarsjóð launa og 0,05% Markaðsgjald. Heildarskatthlutfallið er því 5,29+2,05
+0,30+0,05 eða = 7,69%
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Skatthlutfall tryggingagjalds
Við álagningu 2013 vegna 2012
• Tryggingagjald er í raun tveir skattar. Annars
vegar (1)almennt tryggingagjald og hins vegar
(2)atvinnutryggingagjald
• Almenna tryggingagjaldið er 4,99% og atvinnutryggingagjaldið 2,45%. Samtals gerir þetta
7,44%
• Með tryggingagjaldi er síðan innheimt 0,30%
gjald í Ábyrgðarsjóð launa og 0,05% Markaðsgjald. Heildarskatthlutfallið er því 4,99+2,45
+0,30+0,05 eða = 7,79%
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Þróun tryggingagjalds
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Ráðstöfun tryggingagjalds
Sjá http://www.rsk.is/atvinnurekstur/skattar-og-gjold/tryggingagjald/
• Atvinnutryggingagjald (1,350%) gengur til að fjármagna atvinnuleysis
tryggingasjóð
• Tekjum af almennu tryggingagjaldi (4,650%) ber hins vegar ráðstafa
sem hér segir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

0,325% af gjaldstofni skv. III. kafla renni til jöfnunar og lækkunar örorkubyrði lífeyrissjóða, sbr.
VI. kafla.
Fæðingarorlofssjóður fái í sinn hlut sem nemi allt að 1,100% af gjaldstofni skv. III. kafla
Tekjur af almennu tryggingagjaldi umfram það sem ákveðið er í 1.–5. tölul. renni til
Tryggingastofnunar ríkisins til að fjármagna lífeyris- og slysatryggingar almannatrygginga eftir
reglum sem ráðherra setur með reglugerð. Árið 2020 er þetta hlutfall 3,475%

• Um hlutdeild opinberra byggingarsjóða í almennu tryggingagjaldi fer
eftir ákvæðum laga um Íbúðarlánasjóð, svo og ákvæðum lánsfjárlaga
og fjárlaga hverju sinni
10/16/2021
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Tryggingagjald árið 2017 - 2020
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Gjaldskyldir aðilar
1. Atvinnurekendur. Allir þeir sem inna af hendi laun eru
skyldir að greiða tryggingagjald. Gjaldskyldan nær
semsé TIL ALLRA LAUNAGREIÐENDA,
– svo sem einstaklinga, félaga, sjóða og stofnana, sveitarfélaga og stofnana
þeirra, ríkissjóðs, ríkisstofnana, erlendra verktaka og annarra þeirra aðila sem
greiða laun eða hvers konar þóknanir fyrir starf
– Ath. hvort erlendir verktakar séu skattskyldir þótt þeir séu undanþegnir
tekjuskattsskyldu

2. Sálfstætt starfandi menn. Allir þeir sem vinna við eigin atvinnurekstur eða stunda sjálfstæða starfsemi eru sömuleiðis skattskyldir
3. Umboðsmenn. Ef milligöngumaður annast um launagreiðslur
skal hann gegna skyldum gjaldskylds aðila varðandi skil og
greiðslur samkvæmt lögum þessum
– Sama gildir um umboðsmann sem um ræðir í 2. mgr. 2. tölul. 70. gr. laga
nr. 90/2003
10/16/2021
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Beinn eða óbeinn skattur
• Við fyrstu sýn virðist tryggingagjaldið vera beinn
skattur. Launagreiðandinn er jú greiðandinn. En er
svo í raun
• Tryggingagjald reiknast af launum. Sem slíkt setur
það launahækkunum til starfsmanna skorður
• Vegna þessa má velta fyrir sér hvort launamaðurinn sé ekki hinn eiginlegi skattgreiðandi og þess
vegna beri að skilgreina tryggingagjaldið sem
óbeinan skatt. Greiðandinn er semsé annar en sá
sem innheimtir og skilar skattinum í ríkissjóðs
10/16/2021
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Gjaldstofn
venjulegra launamanna
• Stofn til tryggingagjalds hjá venjulegum launamönnum er
allar tegundir launa eða þóknana fyrir starf, hverju nafni
sem nefnist, sem skattskyld eru skv. 1. tölul. A-liðar 7. gr.
laga nr. 90/2003, um tekjuskatt og eins og þar segir:
– Skiptir ekki máli í hvaða gjaldmiðli goldið er, hvort sem það er
í reiðufé, fríðu, hlunnindum, vöruúttekt eða vinnuskiptum

• Til stofns telst enn fremur endurgjald, sem ber að reikna
manni er vinnur VIÐ ATVINNUREKSTUR LÖGAÐILA, þar
sem hann er RÁÐANDI AÐILI vegna eignar- eða stjórnunaraðildar
10/16/2021
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Með launum er átt við ...
1.

2.
3.

4.
5.

en það eru
skattfrjálsar
tekjur

HVERS KONAR LAUN og þóknanir, þar með talið ákvæðislaun, biðlaun, nefndarlaun, stjórnarlaun, launauppbætur, staðaruppbætur, orlofsfé og greiðslur fyrir
ónotað orlof svo og FRAMLAG VINNUVEITANDA Í LÍFEYRISSJÓÐ
Verkfærapeningar, flutningspeningar, fæðispeningar og þess háttar greiðslur
Ökutækjastyrkir og dagpeningar. Þó skal ekki telja til gjaldstofns greiðslur
dagpeninga sem heimilt er að halda utan staðgreiðslu samkvæmt lögum nr.
45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda, með síðari breytingum, og reglugerðum og starfsreglum sem settar eru með stoð í þeim lögum
Gjafir og risnufé sem teljast kaupuppbót OG EFTIRGJÖF LÁNA SEM TELJA MÁ AÐ
KOMI Í LAUNA STAÐ
Laun eða þóknanir fyrir störf unnin erlendis, greidd af íslenskum aðilum til manna
sem heimilisfastir eru hér á landi svo og hvers konar hlunnindi:
–

10/16/2021

Til tryggingagjaldsskyldra hlunninda telst meðal annars fæði, húsnæði, fatnaður, bifreiðaafnot
o.þ.h. Hlunnindi þessi skal reikna til gjaldstofns á sama verði og þau eru metin til tekna
samkvæmt skattmati ríkisskattstjóra. ÖNNUR HLUNNINDI SKULU METIN TIL PENINGA EFTIR
GANGVERÐI Á HVERJUM STAÐ OG TÍMA
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Gjaldstofn einstaklinga í rekstri
þar með talið maka og barna þeirra í
staðgreiðslu opinberra gjalda
• Gjaldstofn manns sem skyldur er að reikna sér endurgjald skal vera jafn fjárhæð reiknaðs endurgjalds sem
hann telur sér til tekna eða bar að telja sér til tekna skv.
6. gr. laga nr. 45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda
• Gjaldstofn maka og barns/a innan 16 ára aldurs á tekjuárinu EINSTAKLINGS Í REKSTRI skal ákveða á sama hátt
og eigin gjaldstofn þess sem stendur fyrir rekstrinum
– Skv. því ber að ganga út frá þeim launum sem hlutaðeigandi reiknaði sér eða bara að reikna sér í staðgreiðslu
10/16/2021
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Gjaldstofn við álagningu
• Gjaldstofn manns vegna vinnu hans við eigin
atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi skal
vera jafnhár fjárhæð skv. 2. mgr. 1. tölul. Aliðar 7. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, sbr.
58. gr. þeirra laga
• Gjaldstofn þessi skal þó eigi vera lægri en
748.224 kr. miðað við FULLT STARF allt árið
það er frá og með 1. jan. til og með 31. des.
10/16/2021
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YSÚ 820/1997
Fer eftir starfshlutfalli
• Talið var að skýra bæri ákvæði um lágmarks
fjárhæð, sem telja skal gjaldstofn til trygginga
gjalds af reiknuðu endurgjaldi, þannig að
fjárhæð þessi taki mið af fullu starfi í heilt ár
• Með því að ekki varð séð að starf kæranda við
búrekstur á árinu 1995 gæti talist fullt starf var
fallist á kröfu hans um að miða gjaldstofn
tryggingagjalds við tilfært reiknað endurgjald
á skattframtali
10/16/2021
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Undanþegnar tryggingagjaldi eru
eftirtaldar greiðslur:
1. Eftirlaun og lífeyrir, sem Tryggingastofnun ríkisins eða lífeyrissjóður
greiðir, enda starfi lífeyrissjóðurinn eftir reglum sem fjármálaráðherra
samþykkir og sjóðurinn sé háður eftirliti fjármálaráðuneytisins
2. Aðrar bætur greiddar af Tryggingastofnun ríkisins, þar með talið
fæðingarorlof, svo og sjúkradagpeningar samkvæmt lögum um
sjúkratryggingar og slysa- og sjúkradagpeningar úr sjúkrasjóðum
stéttarfélaga
3. Bætur tryggingafélaga vegna atvinnutjóns af völdum slysa
4. Atvinnuleysisbætur
5. Greiðslur úr ríkissjóði vegna ríkisábyrgðar á launum
6. Greiðslur úr Fæðingarorlofssjóði vegna fæðingarorlofs, svo og greiðslur
launagreiðanda vegna fæðingarorlofs, þó ekki hærri fjárhæð en sem
nemur þeim hluta slíkra greiðslna sem launagreiðandinn fær endurgreiddan úr Fæðingarorlofssjóði
10/16/2021
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Staðgreiðsla tryggingagjalds
• Greiðslutímabil tryggingagjalds er ALMANAKSMÁNUÐUR
nema annað sé tekið fram í lögum þessum. Gjaldskyldur
aðili skal ÓTILKVADDUR greiða tryggingagjald til innheimtumanns ríkissjóðs, í Reykjavík ríkisskattstjóra, með
staðgreiðslu launa
• Gjalddagi tryggingagjalds er 1. hvers mánaðar vegna launa
næstliðins mánaðar og eindagi 14 dögum síðar
– Tryggingagjald vegna nóv. 2021 ber því að inna af hendi eigi
síðar en 15. des. 2021 eins og staðgreiðsluna

• Hafi gjaldandi eigi greitt á EINDAGA skal hann greiða
dráttarvexti frá og með gjalddaga. Álag skv. 1. tölul. 2. mgr.
28. gr. laga nr. 48/1987 , (1% til 10%) um staðgreiðslu
opinberra gjalda, reiknast hins vegar ekki
10/16/2021
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Innheimta
staðgreiðsla tryggingagjalds
• Á staðgreiðsluári skal greiða tryggingagjald
mánaðarlega. Á árinu 2021 er þó heimilt að skila
tryggingagjaldi af gjaldstofni í fyrsta sinn í þeim
mánuði, sem stofninn nær 504.000 kr. og síðan
mánaðarlega eftir það, ef gjaldstofn hafði til þess
tíma verið lægri að meðaltali en 42.000 kr. á
mánuði. (x = 42.000/1,08=38.888)
• Tryggingagjald, sem ekki er staðgreiðsluskylt,
gjaldfellur 1. júní á álagningarári. Eindagi er því
31. júní
10/16/2021
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Tryggingagjald
Breytingarlög eru nr. 164/2011, 128/2009 og 146/2012
Lækkun rökstudd með fækkun atvinnulausra
Sundurliðun
Almennt
tryggingagjald

Frá 1. jan. Frá 1. Frá 1. jan.
2010 jan. 2012
2013

Frá 1. jan. Frá 1. jan.
2014
2015

4,54%

4,99%

5,29%

6.04%

6.04%

Atvinnutryggingagjald
Gjald í Ábyrgðasjóð
launa v/gjaldþrota

3,81%

2,45%

2,05%

1.45%

1.35%

0,25%

0,30%

0.30%

0.05%

0.05%

Markaðsgjald
Samtals til
staðgreiðslu
Handhafar erlends
A1/E101

0,05%

0,05%

0.05%

0.05%

0.05%

8,65%

7,79%

7.69%

7.59%

7.49%

0,632%

0,675%

0,675%

0.650%

0.650%
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E-101
Þessir aðilar eru líka undanþegnir skyldu til að greiða í lífeyrissjóð

• Launagreiðendur hér á landi verða ekki að lögum krafðir um FULLT
tryggingagjald af launagreiðslum til erlendra starfsmanna þ.e.
borgara í einhverju EES ríkjanna sem ráðnir eru til starfa hér á landi
eitt ár eða skemmri tíma
• Skal því ekki leggja fullt tryggingagjald á launagreiðendur vegna
launa starfsmanna ef LAUNAGREIÐANDINN staðfestir með framvísun vottorðsins E-101, útgefnu af bærum yfirvöldum í heimalandi
starfsmannsins og aðildarríki EES samningsins, að launþeginn falli
undir tryggingalöggjöf þess lands, þrátt fyrir tímabundið starf á
Íslandi
• Undanþágan tekur til þess hluta tryggingagjalds sem varið er til
atvinnutrygginga, almannatrygginga og félagslegs öryggis, þ.e. þess
hluta gjaldsins er rennur til Atvinnuleysistryggingasjóðs, Trygginga
stofnunar ríkisins og Fæðingarorlofssjóðs. Á staðgreiðsluárinu 2021
er tryggingagjaldshlutfallið vegna þessa hóps 0,425%
10/16/2021
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Símenntun Háskólans á Akureyri
fimmtudaginn 18. jan. 2018
kl. 08:15 til 12:15
Virðisaukaskattur
frá a til ö
Ásmundur G. Vilhjálmsson
skattalögmaður og aðjúnkt við
viðskiptafræðideild HÍ

Endurmenntun Hí
6. nóv. 2018
Frá 15:15 til 19 :15

Virðisaukaskattur
frá a til ö
Ásmundur G. Vilhjálmsson lögmaður hjá
SkattVís slf. og aðjúnkt við viðskiptadeild HÍ
www.skattvis.is

Námsefni
• Sjá t.d.
http://www.rsk.is/media/baeklingar/rsk_1119
.is.pdf
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VIRÐISAUKASKATTUR
• Virðisaukaskattur er lagður á með lögum nr.
50/1988 og öðluðust þau gildi 1. janúar 1989
• Komu lögin í stað laga um söluskatt er lagðist á
sölu á vöru og þjónustu til ENDANLEGS
NEYTANDA. Þetta fyrirkomulag sætti gagnrýni:
– Í þeim tilvikum sem framleiðandi var endanlegur
neitandi safnaðist skatturinn nefnilega upp í
vöruverðinu og olli þar af leiðandi margsköttun

• Um síðir fór því svo að lög um söluskatt voru
afnumin
10/16/2021
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Hvað er virðisaukaskattur, hver fann hann upp ...
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Virðisaukinn
„Enginn virðisauki enginn skattur“
• Virðisaukaskattur leggst á viðskipti á öllum stigum sölu.
Hins vegar sætir eingöngu virðisauki vörunnar og
þjónustunnar á hverju viðskiptastigi skattlagningu
• Framleiðandi kaupir hráefni í vöru fyrir 124 kr. Þar af er vsk.
24 kr. Við sölu á vörunni, eftir vinnslu, fyrir 248 kr. nemur
vsk. 48 kr.
• Hins vegar þarf framleiðandinn aðeins að skila 48-24 = 24
kr. í ríkissjóð þar sem draga má innskatt af hráefninu frá
útskatti af vörusölunni við uppgjör virðisaukaskattsins
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Eðli virðisaukaskatts
• Tekjuskattur er beinn skattur. Skv. því er skatturinn
greiddur af þeim sem hann er lagður á
• Þessu er öfugt farið um virðisaukaskattinn. Þeir sem kaupa
vöru og þjónustu inna skattinn af hendi í verði vöru og
þjónustu
– Við sölu/afhendingu er semsé virðisaukaskatti 24% eða 11%
eftir atvikum bætt við smásöluverðið

• Kaupandinn þarf hins vegar ekki að skila skattinum til
innheimtumanns heldur annast seljandi vöru og þjónustu
um það
• VIRÐISAUKASKATTUR ER ÞVÍ ÓBEINN SKATTUR. GREIÐANDI
SKATTSINS ER SEMSÉ ANNAR EN SÁ ER BORGAR HANN
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Fjöldi vsk. aðila
• Á grunnskrá virðisaukaskatts um þessar
mundir eru um 35 þús. aðilar
• Vsk er því gríðarlega þýðingarmikill skattur.
Um 30% af heildartekjum ríkisins er vsk.
• Skv. fjárlögum ársins 2019 jafngildir þetta
um 250 milljörðum króna
• Er það hærri skattur en bæði tekjuskattur
einstaklinga og lögaðila, sbr. eftirfarandi
yfirlit
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Virðisaukaskattur er hærri en tekjuskattur
einstaklinga og lögaðila til samans
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Virðisaukaskattur er hærri en tekjuskattur
einstaklinga og lögaðila til samans.
http://www.youtube.com/watch?v=0Ah73XXPK
zs
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VÖRSLUSKATTAR
RIMLAGJÖLD
• Seljendur vöru og þjónustu kallast vörslumenn vsk.
Virðisaukaskattur eins og staðgreiðslan reyndar líka
er því gjarnan kallaður vörsluskattur
• Rík ábyrgð liggur við vangreiðslu á virðisaukaskatti.
Sé hann ekki greiddur á réttum tíma er heimilt að
leggja 10% álag við skilaskyldan vsk
– 1% álag pr. dag þar til 10% álagi er náð

• ... og standi vanskilin lengur en 10 daga bætast svo
dráttarvextir við upphæðina
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Munur
• Endurákvarðaður tekjuskattur fellur í gjaldadaga á 10
degi frá dagsetningu úrskurðar og sé hann ekki greiddur
á gjalddaga byrja dráttarvextir fljótlega að tikka
• Þessu er öfugt farið um virðisaukaskattinn. Gjalddagi
endurákvarðaðs virðisaukaskatts miðast við gjalddaga
þess tímabils er greiða átti skattinn upphaflega
– EINS OG STAÐGREIÐSLUNNAR REYNDAR LÍKA

• Í þeim tilfellum, sem verið er að endurákvarða vsk mörg
ár aftur í tímann, getur álag og dráttarvextir vegna
vangreidds vsk. því verið mjög íþyngjandi fyrir skattaðila
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Í næstu glærum munum
við reyna að skilgreina eftirfarandi
1. SKATTSKYLDIR AÐILAR (huglæg skattskylda). Hverjum ber að
borga vsk. og í framhaldi af því hverjir eru undanþegnir
skattskyldu
2. UPPHAF OG LOK SKATTSKYLDU, það er skráning og afskráning
3. SKATTSKYLDU SVIÐ (hlutlæg skattskylda). Af hvaða verðmætum
er skylt að greiða vsk. og í framhaldi af því hvaða verðmæti eru
undanþegin skattskyldri veltu
4. ÁKVÖRÐUN SKATTVERÐS eða skattstofns virðisaukaskatts
5. TÍMAFÆRSLA SKATTSKYLDU. Hvenær ber að innheimta vsk af
sölu á vöru og þjónustu, útskuldun
6. Skatthlutföll virðisaukaskatts en þau eru tvö: 24% og 11%
7. UPPGJÖR vsk þar með talið útskatts og innskatts og skil á honum
í ríkissjóð
8. GREIÐSLUTÍMABIL vsk., 2ja mánaða skil og ársskil
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Skattskyldir aðilar
• Skylda til að innheimta virðisaukaskatt og standa skil á
honum í ríkissjóð hvílir á:
– Þeim sem í ATVINNUSKYNI eða með SJÁLFSTÆÐRI STARFSEMI
sinni selja eða afhenda vörur eða verðmæti ellegar inna af
hendi skattskylda vinnu eða þjónustu, sbr. 1. mgr. 5. gr. VSL

• Hugtökin: „í atvinnuskyni“ og „með sjálfstæðri starfsemi“
eru ekki skilgreind í lögunum. Í frumvarpi til laga nr.
50/1988 kemur þó fram að hugtakið atvinnurekstur merki
það sama í virðisaukaskattslögum og í tekjuskattslögum
• Til að vera virðisaukaskattskyldur verður maður því að
lágmarki að stunda ATVINNUREKSTUR. Í þessu felst m.a.
að það verður að vera hagnaður af starfseminni
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Atvinnurekandi - launþegi
• Launþegar geta ekki fengið skráningu á vsk.
skrá. Er það eðlilegt vegna þess að þeir stunda
ekki atvinnurekstur
• Við skráningu er þetta kannað með því að
athuga fjölda viðskiptamanna hlutaðeigandi
• Ef þeir eru fáir þarf maður þannig að fylla út
eyðublað 10.31 um viðskiptasamband sitt
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Úrskurður nr. 293/2004
Sölumenn á fasteignasölum, hárgreiðslukonur ...
•

•

•

•

Skattstjóri synjaði kæranda um skráningu í grunnskrá virðisaukaskatts vegna starfa
hans við sölu fasteigna á vegum F ehf. á þeim forsendum að kærandi væri í raun
launþegi í starfi sínu hjá félaginu en ekki sjálfstætt starfandi maður. Benti skattstjóri
m.a. á í því sambandi að kærandi hefði ekki hlotið löggildingu ráðherra til fasteigna
sölu samkvæmt lögum nr. 54/1997, um fasteigna-, fyrirtækja- og skipasölu
Yfirskattanefnd féllst á með skattstjóra að sú staðreynd, að um lögbundna og leyfisbundna atvinnustarfsemi væri að ræða, þætti almennt mæla gegn því að um gæti
verið að ræða verktöku aðila, sem ekki hefðu tilskilin réttindi, á einstökum þáttum
starfseminnar, auk þess sem hið umdeilda samningssamband kæranda og F ehf. þótti
að sumu leyti bera einkenni vinnusamnings, m.a. þar sem um væri að ræða
persónulegt og viðvarandi vinnuframlag við almenna starfsemi F ehf.
Yfirskattanefnd taldi þó að ekki yrði framhjá því litið að ýmis ákvæði samningsins
bentu í gagnstæða átt og þættu einkennandi fyrir verksamning. Var í því sambandi
m.a. vísað til þess að kærandi bæri sjálfur ýmsan og umtalsverðan kostnað sem
hlytist af störfum hans í þágu F ehf., svo sem kostnað vegna ferða, auglýsinga,
aðstöðu og búnaðar, endurgjald til kæranda vegna sölustarfa hans tæki alfarið mið af
árangri af þeim og að kærandi nyti umtalsverðs sjálfstæðis í störfum sínum
Með vísan til þess og þeirrar fjárhagslegu áhættu og ábyrgðar sem kærandi hefði
tekist á hendur samkvæmt samningi sínum við F ehf. þótti skattstjóri ekki hafa sýnt
fram á það gegn andmælum kæranda og ótvíræðum ákvæðum samnings aðila að
kærandi væri launþegi í störfum sínum fyrir F ehf. Var fallist á kröfu kæranda og lagt
fyrir skattstjóra að skrá kæranda í grunnskrá virðisaukaskatts
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Þeir sem stunda sölu á vöru og þjónustu í atvinnuskyni
verða á skrá sig á virðisauka- og launagreiðendaskrá á
eyðublaði nr. 5.02. Við þá skráningu þarf hlutaðeigandi
að upplýsa hvort unnið er fyrir einn eða fáa. Svari hann
því játandi verður að fylla út eyðublað 10.31 svo að
skatt yfirvöld fái betri innsýn í málið
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Túlkun (þröng)
• Allir þeir sem stunda atvinnurekstur með sölu á
vörum og þjónustu eru semsé virðisaukaskattsskyldir nema þeir séu gagngert undanþegnir
skattskyldu SKV. LÖGUM
• SLÍKA UNDANÞÁGU ER AÐ FINNA Í 3. MGR. OG
5. MGR. 2. GR. VSL SVO OG 4. GR. VSL
• Í þessu sambandi vil ég þó vekja sérstaka athygli
á því að þótt aðili þurfi ekki að innheimta vsk. af
seldri vöru eða þjónustu er ekki þar með sagt að
hann þurfi ekki að greiða vsk við kaup á ...
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Innlendir og erlendir aðilar
Sjá 4. tölul. 3. gr. TSL
• Erlendir aðilar sem koma hingað til lands og
stunda atvinnurekstur eru skyldir að svara
tekjuskatti af hagnaði atvinnu sinnar
• Skattskyldan er þó háð því að þeir reki starfsemina á ákveðnum stað í tiltekinn tíma
• Farandsali fullnægir almennt ekki þessu
skilyrði. Hins vegar breytir það engu um
virðisaukaskattsskylduna. Hún verður virk um
leið og salan nær 2.000.001 kr. á ári
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Vsk vandamál
Reglugerð nr. 194/1990
Föst starfsstöð, umboðsmaður
1)

Erlendur aðili sem selur hér á landi skattskylda þjónustu samkvæmt
lögum nr. 50/1988 er skyldur til að tilkynna um starfsemi sína til
ríkisskattstjóra, innheimta virðisaukaskatt af þessum viðskiptum og
standa skil á honum í ríkissjóð samkvæmt almennum reglum laganna,
enda eigi 3. tölul. 4. gr. Laga nr. 50/1988 ekki við um hann
a) Hafi erlendur aðili sem selur hér á landi skattskylda þjónustu ekki fasta
starfsstöð hérlendis ber honum að fela umboðsmanni með heimilisfesti hér
á landi að vera í fyrirsvari fyrir sig, þ.m.t. að tilkynna um starfsemina til
skattstjóra, innheimta virðisaukaskatt af skattskyldri þjónustu og skila í
ríkissjóð
b) Hafi erlendur aðili skv. 2. mgr. ekki umboðsmann eða fyrirsvarsmann hér á
landi og vanrækir að tilkynna til ríkisskattstjóra um starfsemi sína ber
kaupandi þjónustunnar ábyrgð á virðisaukaskattsskilum hins erlenda aðila
vegna þeirrar þjónustu sem hann er kaupandi að
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YSÚ 499/1997
• Kærandi kom ásamt hópi fólks til Íslands í þeim erindum að
selja teppi í farandsölu. Ríkisskattstjóri áætlaði kæranda
viðbótarveltu til virðisaukaskatts vegna teppasölunnar og
taldi hann kæranda sem forsvarsmann farandsölumannanna bera ábyrgð á skattskilum vegna sölunnar að öllu leyti
• Kærandi taldi sig hins vegar eingöngu hafa verið heildsöluaðila hér á landi og engin viðskiptaleg tengsl hafa haft við þá
sem önnuðust sölu teppanna í smásölu
• Að athuguðum atvikum og gögnum málsins féllst yfirskattanefnd á það með ríkisskattstjóra að kærandi bæri ábyrgð á
skattskilum vegna umræddrar sölustarfsemi og að efni hafi
verið til áætlunar viðbótarveltu. Var áætlun ríkisskattstjóra
látin standa óhögguð
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YSÚ 411/1999
• Kærandi var umboðs- og heildverslun sem hafði
milligöngu um verkefni dansks fyrirtækis hér á
landi
• Yfirskattanefnd taldi ekki ráðið af gögnum málsins
að samningur eða annað réttarsamband milli
kæranda og hins erlenda fyrirtækis leiddi til þess
að kærandi gæti talist vera í fyrirsvari fyrir
fyrirtækið að því er varðaði skyldur samkvæmt
lögum um virðisaukaskatt vegna framkvæmda
þess hérlendis
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5. gr. B
Netflix o. fl.
•

•

•

•

Erlent atvinnufyrirtæki með heimilisfesti eða fasta starfsstöð erlendis, sem
selur þjónustu sem veitt er rafrænt, fjarskiptaþjónustu eða útvarps- og
sjónvarpsþjónustu til annarra en atvinnufyrirtækja hér á landi, getur
valið á milli almennrar skráningar skv. 5. gr. eða einfaldrar skráningar vegna
skila á virðisaukaskatti hér á landi samkvæmt þessari grein. Einföld skráning
skal fara fram í rafrænu skráningarkerfi á því formi sem ríkisskattstjóri ákveður
Erlendu atvinnufyrirtæki sem selur hingað til lands í áskrift blöð og tímarit á
pappírsformi og erlendum ferðaþjónustuaðila sem selur virðisaukaskattsskylda
þjónustu hingað til lands er heimilt að skrá sig með einfaldri skráningu ef salan
á sér stað til annarra en atvinnufyrirtækja
Erlendu atvinnufyrirtæki sem skráir sig með einfaldri skráningu skal ekki
heimilt að færa virðisaukaskatt af aðföngum sínum til innskatts samkvæmt
ákvæðum 3. og 4. mgr. 15. gr. og 1. mgr. 16. gr.
Ákvæði 1.–3. mgr. skulu á sama hátt taka til umboðsmanna og annarra þeirra
aðila sem eru í fyrirsvari fyrir erlend atvinnufyrirtæki
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Framkvæmdin
• Ráðherra er heimilt að setja með reglugerð
nánari ákvæði um framkvæmd þessarar greinar,
þ.m.t. um skilgreiningu á hugtökum og um
uppgjör, tilhögun bókhalds og tekjuskráningu,
gjalddaga, kærur, form og efni sölureikninga,
gengisviðmið o.fl. Slík reglugeð hefur ekki enn
verið sett
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Einkaaðilar – opinberir aðilar
opinberir aðilar – einkaaðilar
t.d. sorphirðan. Álagning - endurgreiðsla
• Margir halda að einungis einkaaðilar séu virðisaukaskattskyldir.
Svo er auðvitað ekki. Opinberir aðilar eru skyldir að innheimta
virðisaukaskatt af sölu á vöru og þjónustu sem innt er af hendi á
SAMKEPPNISMARKAÐI
• Ríki, sveitarfélög og stofnanir þeirra eru sömuleiðis skyldug að
greiða virðisaukaskatt af skattskyldum vörum og þjónustu vegna
eigin nota, enda sé ekki um að ræða vinnu eða þjónustu sem
innt er af hendi utan sérstaks fyrirtækis eða þjónustudeildar en
reikna ber virðisaukaskatt af slíkri sölu með venjulegum hætti
• Síðast en ekki síst skulu ríki, sveitarfélög, stofnanir þeirra og
fyrirtæki greiða virðisaukaskatt af framleiðsluverði á mat, sem
tilreiddur er í mötuneytum þeirra og seldur er starfsmönnum
eða öðrum á verði undir framleiðsluverði
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Undanþága frá skattskyldu
Eftirtalin vinna og þjónusta er undanþegin virðisaukaskatti
3. mgr. 2. gr. VSL

1. Þjónusta sjúkrahúsa, fæðingarstofnana, heilsuhæla og annarra
hliðstæðra stofnana, svo og lækningar, tannlækningar, önnur
eiginleg heilbrigðisþjónusta þar með talið sjúkraflutningar ➔
þröng túlkun
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 ➔ Námsskrá
4. Starfsemi safna, svo sem bókasafna, listasafna og náttúrugripasafna, og hliðstæð menningarstarfsemi. Sama gildir um aðgangseyri að TÓNLEIKUM, [íslenskum kvikmyndum,] listdanssýningum,
leiksýningum og leikhúsum, enda TENGIST samkomur þessar ekki
á neinn hátt öðru samkomuhaldi eða veitingastarfsemi
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Lög nr. 124/2014
http://www.althingi.is/altext/144/s/0620.html
Sjúkraflutningar eru undanþegnir virðisaukaskatti og hefur
sú undanþága byggst á almennri undanþágu fólksflutninga.
Eins og fram kemur síðar er lagt til að fólksflutningar verði
almennt gerðir virðisaukaskatts skyldir, en ástæða er þó til
að halda sjúkraflutningum utan skattskyldunnar
Sú undanþága á betur heima með undanþágu annarrar
heilbrigðisþjónustu, enda eru sjúkraflutningar skilgreindir
sem heilbrigðis þjónusta í 4. gr. laga nr. 40/ 2007, um
heilbrigðis þjónustu. Í þessu ljósi er lagt til að sjúkra
flutningum verði bætt við skilgreiningu 1. tölul. 3. mgr. 2. gr.
laga um virðisaukaskatt
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Heilbrigðisþjónusta
hvað er EIGINLEG heilbrigðisþjónusta
Lög um heilbriðisstarfsmenn nr. 34/2012

• Fæstir velkjast í vafa um það hvaða þjónustu
heilbrigðisstofnanir inna af hendi
• Sama gildir um lækna, hjúkrunarfræðinga,
sjúkraliða o. fl. Um slíka aðila gilda sérstök lög
• En hvað með þjónustu fótaaðgerðafræðinga,
iðjuþjálfa, sjúkranuddara, heilara, alm. nuddara
o. fl. Ber að innheimta vsk. af henni?
• SVO MÁ SPYRJA: Telst þjónusta dýralækna
eiginleg heilbrigðisþjónusta?
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Meira um þetta...
• Tannsmiðir eru undanþegnir
• Sálfræðingar sem eru með sérfræðingsleyfi
eru undanþegnir
• Viðurkenndir sjóntækjafræðingar eru undanþ.
• Túlkaþjónusta er aðeins undanþegin ef ríki eða
sveitarfélagi ber skylda til að veita hana
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YSÚ 117/2007
•

•

•

•

•

Í máli þessu var deilt um hvort tiltekin starfsemi kæranda, sem var einkahlutafélag, yrði talin
til heilbrigðisþjónustu í skilningi 1. tölul. 3. mgr. 2. gr. laga nr. 50/1988 og væri þar af leiðandi
undanþegin virðisaukaskatti
Í úrskurði yfirskattanefndar kom fram að ritun vísindagreina og almennar vísindalegar
rannsóknir, sem heilbrigðisstarfsmaður kynni að hafa með höndum í atvinnuskyni, yrði ekki
talinn þáttur í eiginlegri heilbrigðisþjónustu, enda væri ekki um lækningarannsóknir í
skilningi 48. gr. reglugerðar nr. 160/1982 að ræða
Var því talið að sala kæranda á rétti til birtingar vísindalegrar rannsóknar væri ekki
undanþegin virðisaukaskatti. Þá hafnaði yfirskattanefnd því að sala kæranda á tiltekinni
annarri rannsóknarvinnu væri undanþegin virðisaukaskatti, enda væri ekki um að tefla
lækningarannsóknir heldur almenn vísindastörf innan sérfræðisviðs starfsmanna kæranda,
þ.e. lyfjafræði, sem ekki yrðu talin til eiginlegrar heilbrigðisþjónustu í framangreindum
skilningi
Af hálfu kæranda var því haldið fram að sala félagsins á þjónustu við umsjón með blóðfitu- og
blóðsykursmælingum, m.a. í lyfjaverslunum, félli utan skattskyldusviðs virðisaukaskattslaga,
enda hefðu mælingar af þeim toga verið taldar þáttur í eiginlegri heilbrigðisþjónustu. Af því
tilefni benti yfirskattanefnd á að ekki væri um að ræða sölu kæranda á þjónustu við slíkar
mælingar heldur sölu á þjónustu m.a. við undirbúning greindrar starfsemi, svo og sölu á
prófefni. Teldist hin selda þjónusta kæranda því vera aðföng kaupenda umræddrar þjónustu
vegna mælingaþjónustu þeirra
Var kröfum kæranda hafnað að því frátöldu að varakrafa kæranda um niðurfellingu álags var
tekin til greina

10/16/2021

ÁgV

64

10/16/2021

ÁgV

65

10/16/2021

ÁgV

66

Buddy Holly

• Veturinn 2010-2011 var Buddy Holly settur á
svið í Austurbæjarbíói. Vegna þessa spyr ég:
• Telurðu að aðgangseyrinn hafi verið með vsk.
• Ef ekki telurðu að einhverju myndi breyta um
skattskylduna ef sýningin hefði verið færð upp
á Broadway?
10/16/2021

ÁgV

67

Undanþága frá skattskyldu
Íþróttastarfsemi, íþróttamannvirki og
líkamsræktarstöðvar
5. Íþróttastarfsemi. Aðgangseyrir að íþróttamótum,
íþróttakappleikjum og íþróttasýningum
Afnot af íþróttamannvirkjunum. Þóknanir fyrir
afnot af íþróttamannvirkjum til íþróttaiðkunar, svo
sem íþróttasölum, íþróttavöllum, sundlaugum og
skíðalyftum ásamt íþróttabúnaði mannvirkjanna
Líkamsræktarstöðvar. Aðgangseyrir að líkamsræktarstöðvum
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Lög nr. 124/2014
http://www.althingi.is/altext/144/s/0620.html
• Tillagan miðar að því að afmarka með skýrari hætti en nú er þá starfsemi
sem undanþágu 5. tölul. 3. mgr. 2. gr. laga um virðisaukaskatt er ætlað að
ná til
• Undanþáguna má flokka í fernt. Í fyrsta lagi tekur hún til skipulagðrar
íþróttastarfsemi. Í öðru lagi tekur hún til aðgangs að íþróttaviðburðum. Í
þriðja lagi tekur hún til aðstöðu til almenningsíþrótta og í fjórða lagi til
aðgangseyris að líkamsræktarstöðvum
• Hér eftir sem hingað til er undanþágunni ætlað að ná til hvers konar
líkamlegrar þjálfunar sem stefnir að því að auka líkamlegt og andlegt
atgervi, heilbrigði og hreysti, sbr. skilgreiningu íþrótta í íþróttalögum, nr.
64/1998. Undanþágan tekur til hverrar þeirrar íþróttar sem stunduð er
innan vébanda Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands og Ungmennafélags
Íslands, en er þó ekki bundin við að íþróttin sé stunduð á vegum þeirra
samtaka
• Undanþágan tekur jafnframt til starfsemi innan Skáksambands Íslands og
Bridgesambands Íslands. Undanþágan tekur bæði til æfinga- og keppnisgjalda íþróttaiðkenda og aðgangseyris áhorfenda að íþróttamótum, kappleikjum og -sýningum
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Blue lagoon
Bláa lónið – hvað er það
• Er það heilbrigðisþjónusta? 0% vskur
• Líkamsrækt eins og sund? 0% vskur
• Eða lífsnautnaþjónusta eins og nudd, andlitsbað
o. fl.?
• Sjá 13. tölul. 14. gr.
– Virðisaukaskattur skal vera 24% og rennur hann í
ríkissjóð. Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. skal virðisauka
skattur af sölu á eftirtalinni vöru og þjónustu vera
11%:
13. Aðgangseyrir að baðhúsum, baðstöðum, gufubaðsstofum
og heilsulindum sem falla ekki undir ákvæði 5. tölul. 3.
mgr. 2. gr.
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Yoka kennarinn
• Hrund hefur verið að læra Yoka um árabil. Nú er hún
komin á það stig að geta opnað sína eigin Yokastöð
• Skv. rekstraráætlun reiknar hún með 20 nemendum á
mánuði fyrstu þrjá mánuðina og verður innkoman því 200
þús. á mánuði miðað við aðver borgi 10.000 kr.
• Þarf Hrund að greiða vsk. af innkomunni? Til að meta það
er nauðsynlegt að reyna að átta sig á eðli Yoka kennslu
• Hvað er yoka kennarinn að selja er semsé spurning:
– heilbrigðisþjónustu - nei
– íþróttakennslu – volg
– íþróttastarfsemi - heit
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Áður fyrr voru fólksflutningar
almennt undanþegnir vsk
Þetta sætti gagnrýni
• Með bílstjóra:
✓ Leigubifreiðir
✓ Sérleyfisferðir
✓ Hópferðir
✓ Snjósleðaferðir
✓ Hestaferðir
✓ Hvalaskoðun
✓ Kæjakróður
✓ Sjóstangaveiði
10/16/2021

Ef bílstjóri fylgir ekki með var
leigan vsk. skyld
Keyrandi bílstjóri getur verið
leiðsögumaður, undanþeginn vsk
Ekki keyrandi leiðsögumanni,
þurfti að skila vsk.
Sé farþegum gefin kostur á að
kaupa sér vín/mat á ferðalagi er
það með 24% eða 11% vsk. eins
og venjulega
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6. tölul. 3. mgr. 2. gr. VSL
eins og honum var breytt með lögum nr. 124/2014
Undanþegnar virðisaukaskatti eru:
Þröng skilgreining

1. Almenningssamgöngur, þ.e. fastar ferðir á ákveðinni
leið innan lands samkvæmt fyrirframbirtri áætlun,
jafnt á landi, í lofti og á legi
2. Undanþágan nær einnig til skipulagðrar ferðaþjónustu
fatlaðs fólks og skipulagðs flutnings skólabarna. Sama
gildir um akstur leigubifreiða
3. Að því leyti sem fólksflutningar eru undanþegnir
samkvæmt ákvæði þessu nær undanþágan til
farangurs farþega og flutnings ökutækja sem er í
beinum tengslum við flutning farþega
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Upphaflega tillagan hljóðaði svona:
I. KAFLI Breyting á lögum nr. 50/1988, um
virðisaukaskatt, með síðari
breytingum. 1. gr.
Eftirfarandi breytingar verða á lögum nr.
50/1988, um virðisaukaskatt:
1. Við 6. tölul. 3. mgr. 2. gr. laganna bætist:
Undanþágan nær ekki til fólksflutninga í
afþreyingarskyni
10/16/2021

ÁgV

75

Gagnrýni leiðir til breytinga. Rök
Lagt er til að undanþága 6. tölul. 3. mgr. 2. gr. laga um virðisaukaskatt
taki eftirleiðis til almenningssamgangna, ferðaþjónustu fatlaðs fólks og
skólaaksturs barna. Aðkoma hins opinbera með einum eða öðrum
hætti markar sérstöðu þessara fólksflutninga sem lagt er til að
eftirleiðis verði undanþegnir virðisaukaskatti. Í framkvæmd mundi
túlkun á hugtakinu almenningssamgöngur taka mið af þeim lögum
sem um þær gilda á hverjum tíma
Hugtakið almenningssamgöngur er í tillögunni skilgreint með
sambærilegum hætti og í lögum nr. 73/2001, um fólksflutninga og
farmflutninga á landi. Ákvæði þeirra laga afmarka jafnframt
skólaakstur barna. Ferðaþjónusta fatlaðs fólks afmarkast af ákvæðum
laga nr. 59/1992, um málefni fatlaðs fólks
Að auki er lagt til að akstur leigubifreiða verði áfram undanþegin
virðisaukaskatti. Í framkvæmd mundi túlkun á hugtakinu leigubifreið
taka mið af þeim lögum sem í gildi eru á hverjum tíma um akstur
leigubifreiða
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Póstþjónusta,
sbr. 7. tölul. 3. mgr. 2. gr. VSL
• Eftirtalin vinna og þjónusta er undanþegin virðisaukaskatti
– 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
– Bögglapóstur ber hins vegar virðisaukaskatt

• Ný heildarlög um póstþjónustu tóku gildi 1. janúar 2020, sjá
hér á vef Alþingis.
Kristín Norðfjörð 13. febrúar 2017
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Póstþjónusta
• Markmið laganna er að stuðla að hagkvæmri, virkri og
áreiðanlegri póstþjónustu um land allt og til og frá
landinu, m.a. með því að tryggja notendum aðgang að
alþjónustu eins og hún er skilgreind á hverjum tíma og
með því að efla samkeppni á markaði fyrir póstþjónustu.
• Þann 15. júní 2019 tóku gildi lög um breytingar á
ákvæðum gildandi póstlaga nr. 19/2002 sem fela m.a. í
sér að heimila Íslandspósti ohf. að setja gjaldskrá fyrir
erlendar póstsendingar sem á að mæta raunkostnaði við
sendingarnar.
• Lög um póstþjónustu, nr. 98/2019. Frétt um gildistöku
laga um póstþjónustu og helstu nýmæli
þeirra (24.01.2020)
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Framtíðin
Ferðaþjónusta, hotel gisting o. fl.
• Í dag er ferðaþjónustan í lægra skattþrepi vsk.
Er virðisaukaskattur hennar því 11%
• Á sínum tíma boðaði Benedikt Jóhannsson
fjármálaráðherra að stefnt væri að því að
staðsetja ferða þjónustuna í efra skattþrepi en
óvíst er um framkvæmd þessa
• HVAÐ FINNST ÞÉR UM ÞAÐ?
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Hvað með
aðstöðuleigu

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Undanþága frá skattskyldu

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
Vátryggingarstarfsemi. Skoðið AUTO REYKJAVIK
Þjónusta banka, sparisjóða og annarra lánastofnana, svo og
verðbréfamiðlun
Happdrætti og getraunastarfsemi
Starfsemi rithöfunda og tónskálda við samningu HUGVERKA og
SAMBÆRILEG LISTSTARFSEMI
Þjónusta ferðaskrifstofa. Ath. nú 12. gr. laganna
Útfararþjónusta og prestsþjónusta hvers konar. Hins vegar eru blóm og
kransar svo og veitingar skattskyldar
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Heimagisting, 58. gr. a TSL
vskur – ekki vaskur - gistináttaskattur
• Tekjur manna af útleigu íbúðarhúsnæðis, frístundahúsnæðis eða
annars húsnæðis, m.a. þar sem gisting er boðin gegn endurgjaldi,
skulu teljast stafa af atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi

nema:

a. Tekjurnar stafi af útleigu íbúðarhúsnæðis sem fellur undir
húsaleigulög, enda séu hinar útleigðu sérgreindu fasteignir ekki
fleiri en tvær. Ekki með vski
b. Útleigan teljist heimagisting samkvæmt lögum um veitingastaði,
gististaði og skemmtanahald, hún hafi verið tilkynnt sýslumanni
og fengið skráningarnúmer. Þá skal heildarfjárhæð leigutekna
viðkomandi af heima gistingu á tekjuárinu aldrei nema hærri
fjárhæð en 2.000.000 kr. Með vski
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Húsbygging, fasteignaleiga, samspil
• Hestamannafélagið Glimur hyggst láta reisa
hesthús. Húsið kemur til með að kosta 100
millj. Þar af er vsk. 19.354.839 kr.
• Hvernig á hestamannafélagið að haga notkun
hússins svo að vsk. verði innskattshæfur?
• Best er að reka húsið eins og um vskskyldastarfsemi sé að ræða. Með öðrum orðum leigja
húsið út. Ath. þó 8. tölul. 3. gr. VSL. Útleiga er
nefnilega vsk. frjáls ...
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Hælkrókur
aðstöðuleiga er skattskyld

• Hvernig kemst ég fram hjá þessu ákvæði. Jú munið að aðstöðuleiga er skattskyld
• Í stað þess að leigja húsið verður því að leigja
mönnum aðstöðu til að þjálfa hesta í því, leigja
auglýsingapláss meðfram hlaupabrautum o. fl.
• Forðast skal þó eins og heitan eldinn að leigja það
til reiðkennslu þar sem slík kennsla er vsk. frjáls
• Fylgi Glimur ráðleggingum þínum ...
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Starfsemi rithöfunda
• Ritun greina í blöð er undanþegin vsk. Ekki
þarf heldur að greiða vsk af sölu á
bókarhandriti, það er frumsömdu verki
• Sama gildir um þýðingar. Yfirlestur bókar og
leiðréttingar vinna telst hins vegar venjuleg
þjónusta
• Gefi rithöfundur sjálfur út bók sína ber honum
að greiða 24% vsk af prentunarkostnaðinum.
Vsk af bókinni út prentaðri er hins vegar
aðeins 11%
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GÓÐGERÐARSTARFSEMI
ALMENNAR UNDANÞÁGUR BER AÐ TÚLKA ÞRÖNGT
ER GÓÐI HIRÐIRINN SKATTSKYLDUR?
• Góðgerðarstarfsemi er undanþegin skattskyldu enda renni hagnaður
af henni að öllu leyti til líknarmála. Skilyrði fyrir undanþágu er að
starfsemin sé á ábyrgð og fjárhagslegri áhættu aðila er fengið hefur
staðfestingu ríkisskattstjóra um að ofangreind skilyrði séu uppfyllt
• Eftirtalin starfsemi telst góðgerðarstarfsemi samkvæmt ákvæðinu:
1. basarsala, merkjasala og ÖNNUR HLIÐSTÆÐ SALA góðgerðarfélaga, enda vari
starfsemin ekki lengur en í þrjá daga í hverjum mánuði eða í fimmtán daga sé
um árlegan atburð að ræða, (Hringskonur)
2. söfnun og sala verðlítilla notaðra muna, (svo sem fatnaðar, pappírs og umbúnað
utan af drykkjarvöru) enda sé einungis selt til skattskyldra aðila ENDURVINNSLAN
3. sala nytjamarkaða á notuðum munum sem söluaðili hefur fengið afhenta án
endurgjalds – GÓÐI HIRÐIRINN
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Kaffisala. Kvennfélagið Skálin
1.350 x 1.500 = 2.025.000
• Kvennfélagið Skálin er styrktarfélag Krókskirkju. Tekna til
starfsemi sinnar aflar kvennfélagið með því að selja
kaffiveitingar við útfarir. Er selt miðað við hausafjölda
og kostar kaffi og meðlæti pr. mann 1.350 kr.
• Félagsmenn eru konur í hverfinu og gefa þær vinnu
sína, það er framreiðslu og bakstur. Efniskostnaður við
baksturinn er hins vegar endurgreiddur skv. reikningum
• Þarf Kvennfélagið að greiða vsk af þessari sölu og hver
er fjárhæð hans miðað við 1.500 viðskiptamenn á árinu
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Hótel Krákan
MÉR FINNST LÍTIÐ RÉTTLÆTI Í ÞESSU?
VSK ER 4.605
• Páll rekur hótel á Blönduósi. Eru það um 20 herbergi og
kostar leigan um 7.500 kr. nóttin fyrir manninn með vski
• Nýlega barst Páli pöntun. Var um að ræða 5 manna holl úr
Reykjavík sem ætlaði að fara á rjúpna/gæsa veiði á Arnar
vatnsheiði (5 x 7.500 = 37.500 /1,11=33.784).
• Tveimur dögum áður en hollið skyldi koma var gistingin
afpöntuð. Við eftirgrennslan kom ljós að hollið hafði fengið
inni í sumarbústað VR (virðing, réttlæti) fyrir einungis
28.000 kr. samtals
• Er þessi leiga með vsk. eða ekki?
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Eru skattfrjálsir aðilar líka ...
• undaþegnir innskatti. Nei, aðilar sem undanþegnir eru virðisaukasakatti verða að greiða
virðisaukaskatt eins og aðrir. Greiddur virðisaukaskattur er ekki heldur innskattshæfur, sbr.
4. mgr. 2. gr. VSL er hljóðar svo:
– „Undanþágur skv. 3. mgr. 2. gr. ná aðeins til sölu eða
afhendingar vinnu og þjónustu sem þar getur, en ekki
til virðisaukaskatts (innskatts) af aðföngum til hinnar
undanþegnu starfsemi, sbr. 3. og 4. mgr. 15. gr. og 1.
mgr. 16. gr. VSL“
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FRUMSKRÁNING Á VSK SKRÁ
Almenn skráning
• Upphaf skattskyldu miðast við þann dag er atvinnurekstur hefst.
Þetta er sama tímamarkið og lagt er til grundvallar í tekjuskattinum
varðandi frádráttarbærni gjalda
• Virðisaukaskattsskyldur aðili er skyldur til að tilkynna atvinnurekstur
sinn eða starfsemi til skráningar hjá skattstjóra þar sem hann er
heimilisfastur eigi síðar en ÁTTA DÖGUM ÁÐUR en starfsemi hefst
• Þetta er nauðsynlegt svo unnt sé að senda honum vsk. skýrslu
• Ríkisskattstjóri gefur út staðfestingu til skráningarskylds aðila um að
skráning hafi átt sér stað. Í kjölfarið fær hann virðisaukaskatts
númer og er skráður á virðisaukaskattsskrá
• Tilkynningar um virðsaukaskattsskylda starfsemi skal senda á þar til
gerðum eyðublöðum sem ríkisskattstjóri lætur gera. Ríkisskattstjóri
ákveður hvaða upplýsingar skuli gefa á þessum eyðublöðum
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Verktaki – launþegi
Munið
• Launþegar þurfa (mega) ekki að skrá sig á
virðisaukaskattsskrá
• Beiðni launþega um að skrá sig á vsk. skrá er
því jafnan hafnað
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Úrskurður nr. 293/2004
Sölumenn á fasteignasölum, hárgreiðslukonur ...
•

•

•

•

Skattstjóri synjaði kæranda um skráningu í grunnskrá virðisaukaskatts vegna
starfa hans við sölu fasteigna á vegum F ehf. á þeim forsendum að kærandi væri í
raun launþegi í starfi sínu hjá félaginu en ekki sjálfstætt starfandi maður. Benti
skattstjóri m.a. á í því sambandi að kærandi hefði ekki hlotið löggildingu ráðherra til
fasteigna sölu samkvæmt lögum nr. 54/1997, um fasteigna-, fyrirtækja- og skipasölu
Yfirskattanefnd féllst á með skattstjóra að sú staðreynd, að um lögbundna og leyfisbundna atvinnustarfsemi væri að ræða, þætti almennt mæla gegn því að um gæti
verið að ræða verktöku aðila, sem ekki hefðu tilskilin réttindi, á einstökum þáttum
starfseminnar, auk þess sem hið umdeilda samningssamband kæranda og F ehf. þótti
að sumu leyti bera einkenni vinnusamnings, m.a. þar sem um væri að ræða
persónulegt og viðvarandi vinnuframlag við almenna starfsemi F ehf.
Yfirskattanefnd taldi þó að ekki yrði framhjá því litið að ýmis ákvæði samningsins
bentu í gagnstæða átt og þættu einkennandi fyrir verksamning. Var í því sambandi
m.a. vísað til þess að kærandi bæri sjálfur ýmsan og umtalsverðan kostnað sem
hlytist af störfum hans í þágu F ehf., svo sem kostnað vegna ferða, auglýsinga,
aðstöðu og búnaðar, endurgjald til kæranda vegna sölustarfa hans tæki alfarið mið af
árangri af þeim og að kærandi nyti umtalsverðs sjálfstæðis í störfum sínum
Með vísan til þess og þeirrar fjárhagslegu áhættu og ábyrgðar sem kærandi hefði
tekist á hendur samkvæmt samningi sínum við F ehf. þótti skattstjóri ekki hafa sýnt
fram á það gegn andmælum kæranda og ótvíræðum ákvæðum samnings aðila að
kærandi væri launþegi í störfum sínum fyrir F ehf. Var fallist á kröfu kæranda og lagt
fyrir skattstjóra að skrá kæranda í grunnskrá virðisaukaskatts
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Úrskurður nr. 221/2003
Bifreiðasali
• Skattstjóri synjaði kæranda um skráningu í grunnskrá
virðisaukaskatts vegna fyrirhugaðra starfa hans við sölu
notaðra bifreiða hjá X ehf. á þeim forsendum að kærandi
væri í raun launþegi í starfi sínu hjá félaginu en ekki
sjálfstætt starfandi maður
• Yfirskattanefnd taldi að kærandi hefði ekki sýnt fram á að
um verksamning væri að ræða. Var m.a. bent á í því
sambandi að sala bifreiðanna væri að öllu leyti á ábyrgð X
ehf. sem starfsleyfishafa bifreiðasölu samkvæmt lögum nr.
28/1998
• Sú staðreynd, að um lögbundna og leyfisbundna atvinnu
starfsemi væri að ræða, þætti almennt mæla gegn því að
um gæti verið að ræða verktöku aðila, sem ekki hefðu
tilskilin starfsleyfi, á einstökum þáttum starfseminnar. Var
kröfu kæranda hafnað
ÁgV
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ÞÝÐING SKRÁNINGAR
• Skráning á virðisaukasskrá og útgáfa vsk. númers
er mjög þýðingarmikil í framkvæmd
• Þannig er ekki unnt að innskatta aðföng sem
keypt eru til starfseminnar fyrr en vsk. númer er
gefið út
• Hins vegar breytir þetta engu um útskattsskylduna. Maður sem selur fyrir 2.000.001 kr. án þess
að vera á virðisaukaskattsskrá ber því að skila:
2.000.001/ 1,24 = 1.612.903 x 0,24 = 387.097 kr.
vsk í ríkissjóð
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H A G N A Ð A R K R A FA N
HUGTAKSATRIÐI ATVINNUREKSTRAR

• Ríkið hefur yfirleitt meiri áhuga að að fá skatt
en að endurgreiða skatt
• Ef innskattur er að jafnaði hærri en útskattur
er starfsemin því könnuð sérstaklega
• Á fyrstu mánuðum starfsemi er ekki óeðlilegt
að tap sé af henni
• Gangi starfsemin hins vegar með tapi ár eftir
ár getur aðili átt á hættu að vera felldur út af
virðisaukaskrá
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Útskattur verður að vera hærri en
innskattur, sbr. 5. mgr. 5. gr. VSK
• Eigi skal skrá aðila á virðisaukaskattsskrá ef samanlagðar tekjur hans af sölu skattskyldrar vöru og þjónustu
eru að jafnaði lægri en kostnaður við aðföng sem keypt
eru með virðisaukaskatti til starfseminnar, þar með talið
vegna kaupa varanlegra rekstrarfjármuna
• Aðili getur þó krafist skráningar ef hann sýnir fram á að
kaup á fjárfestingarvörum standi í beinu sambandi við
sölu á skattskyldri vöru eða þjónustu í atvinnuskyni á síðari
rekstrartímabilum
10/16/2021

ÁgV

99

Fyrirfram skráning,
sjá reglugerð nr. 515/1996
1. Aðilar er stunda starfsemi á ÞRÓUNAR- EÐA UNDIRBÚNINGSSTIGI
eiga rétt á skráningu, standi kaup þeirra á fjárfestingarvörum í
beinu sambandi við sölu á skattskyldri vöru eða þjónustu í atvinnuskyni á síðari rekstrartímabilum
2. Skilyrði skráningar samkvæmt þessu ákvæði eru eftirfarandi:
a) Um sé að ræða atvinnustarfsemi, þ.e. starfsemi sem miði að
rekstrarhagnaði eftir eðlilegan uppbyggingartíma
b) Fjárfesting aðila í varanlegum rekstrarfjármunum, þar með talið
fasteignum og ræktun, eða vörubirgðum sé veruleg á sama tíma og
eðlilegt sé vegna eðlis starfseminnar að hún skili ekki rekstrartekjum;
ekki er nægilegt að aðili hafi verulegan kostnað af virðisaukaskatti
vegna almenns rekstrarkostnaðar
c) Fyrirsjáanlegt sé að starfsemin muni skila tekjum
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Tímalengd fyrirframskráningar
• FyrirframSkráning gildir í tólf mánuði. Aðili sem hefur verið
skráður fyrirfram skráningu getur fengið skráningu í tólf
mánuði til viðbótar hjá RSK, þyki staðfest að forsendur
skráningar séu óbreyttar frá því að aðili var skráður í upphafi
– það er 12 mán. + 12 mán. = tvö ár

• Þyki eðlilegt að starfsemin hafi ekki skilað tekjum innan þess
tíma getur RSK veitt aðila áframhaldandi skráningu til allt að
tíu ára, mest tvö ár í senn. Að öðrum kosti ber skattstjóra að
úrskurða aðila AF SKRÁ nema lögð sé fram trygging í formi
skilyrðislausrar sjálfskuldarábyrgðar banka
• SKV. ÞESSU GETUR FYRIRFRAMSKRÁNING VARAÐ MEST Í TÓLF ÁR
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HVAÐ GERIST EF ATVINNUREKSTUR
LEIÐIR EKKI TIL TEKJUÖFLUNAR

• Fyrirframskráning getur reynst skammgóður
vermir. Neyðist hlutaðeigendur til að gefast upp
og blása starfsemina af fella skattyfirvöld
nefnilega skatt skyldu félagsins niður
• Í framhaldi er virðisaukaskattur fyrirtækisins
endur ákvarðaður sem þýðir að hlutaðeigendur
geta þurft að endurgreiða allan innskattinn sem
þeir hafa notið með - álagi og dráttarvöxtum
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Breyting frumskráningar
• Eftir að frumskráning hefur átt sér stað getur
þurft að breyta skráningunni. Fyrirtæki
ákveður t.d. að flytja frá einu umdæmi til
annars, breyta eðli starfsemi sinnar o. fl.
• Breytingar, sem verða á starfsemi eftir að
skráning hefur farið fram, skal tilkynna eigi
síðar en átta dögum eftir að breyting á sér
stað
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Afturvirk skráning
• Stundum kemur fyrir að skráningu á virðisaukaskrá sé hafnað.
Hafi aðila verið synjað um skráningu, en síðar kemur í ljós að
hann fullnægir öllum skilyrðum laga til að vera skráður á
virðisaukaskrá, er ríkisskattstjóra heimilt að skrá hann afturvirkt
til þess dags sem telja verður upphafsdag rekstrar
• Skilyrði fyrir afturvirkri skráningu er að UM SÖMU STARFSEMI sé
að ræða og að beiðni um afturvirka skráningu ásamt viðeigandi
gögnum sé send ríkisskattstjóra í því formi sem ríkisskattstjóri
ákveður
• Afturvirk skráning getur tekið til þess tíma sem liðinn er af
yfirstandandi ári og að auki til alls síðasta árs sé sótt um hana
fyrir 15. mars
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YSÚ 128/2010
•

•

•

Kærandi, sem hóf á árinu 2004 skógrækt á jörð sinni, óskaði í apríl 2008 eftir
afturvirkri skráningu í grunnskrá virðisaukaskatts vegna þeirrar starfsemi.
Skattstjóri féllst á að skrá kæranda með upphafsdagsetningu 12. apríl 2008, þ.e.
miðað við þann dag þegar kærandi og Vesturlandsskógar hefðu gert með sér
samning um nytjaskógrækt á jörð kæranda, sbr. lög nr. 95/2006, um
landshlutaverkefni í skógrækt, en hafnaði afturvirkri skráningu á þeim forsendum
að fyrir undirritun samningsins hefði kærandi stundað landbótaskógrækt, þ.e.
skógrækt sem ekki miðaði að framleiðslu viðarafurða, auk þess sem ekki væri
heimilt að skrá kæranda frá fyrra tímamarki en þegar fullnægjandi trygging með
þinglýstum samningi skógarbónda og landshlutaverkefnis teldist liggja fyrir
Að virtum skýringum kæranda og öðrum gögnum málsins taldi yfirskattanefnd að
engin efni væru til annars en að byggja á því að skógrækt kæranda hefði frá
upphafi uppfyllt skilyrði þess að teljast nytjaskógrækt í skilningi laga um
landshlutaverkefni í skógrækt. Þá var talið að líta mætti svo á að fullnægjandi
trygging vegna skráningar kæranda hefði verið komin fram hinn 13. október 2004
með eldri samningi kæranda og Vesturlandsskóga, enda taldist hann einnig varða
nytjaskógrækt samkvæmt framansögðu
Var fallist á kröfu kæranda um skráningu í grunnskrá virðisaukaskatts frá og með
1. mars 2004, þ.e. þeim degi sem kærandi taldi upphafsdag rekstrar
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Aðilar sem undanþegnir eru skattskyldu
þurfa ekki að láta skrá sig
HVERJIR ERU ÞETTA. Sjá 4. gr. vsl

1. Aðilar sem eingöngu selja vöru eða þjónustu sem undanþegin er virðisaukaskatti
2. Listamenn, að því er varðar SÖLU þeirra á eigin listaverkum, enda falli listaverkin undir tollskrárnúmer 9701.1000–
9703.0000 svo og uppboðshaldarar að því er varðar sölu
þessara verka á listmunauppboðum, sbr. lög nr. 36/1987
um listmunauppboð
3. ÞEIR SEM SELJA SKATTSKYLDA VÖRU EÐA ÞJÓNUSTU FYRIR
2.000.000 KR. EÐA MINNA Á HVERJU 12 MÁNAÐA TÍMABILI
FRÁ ÞVÍ AÐ STARFSEMI HEFST
✓

4.
10/16/2021

ÞEIR SEM SELJA FYRIR 2.000.001 KR. EÐA MEIRA ERU SEMSÉ SKATTSKYLDIR

Skólamötuneyti
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Veltulágmarkið var áður 1.000.001 kr.
Hækkaði í 2.000.000 kr. 1. jan. 2017
• 2.000.001 kr. veltulágmarkið er brúttóstærð án vsk.
Maður sem selur fyrir 2.480.001 kr. brúttó og 2.000.001
kr. nettó er því skattskyldur
• Við ákvörðun á fjárhæðinni 2.000.000 kr. ber að telja
með vsk. skylda sölu. Hér til teljast bæði sala sem
skattskyld er skv. 2. gr. og sala sem undanþegin er
skattskyldri veltu skv. 12. gr. svo og skattskyld eigin
úttekt, sbr. 8. gr. VSL
• Hins vegar er sala, sem undanþegin er skattskyldusviði
laganna skv. 3. mgr. 2. gr. VSL, undanþegin veltu
lágmarkinu
10/16/2021
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YSÚ 903/1998
Veltulágmarkið miðaðist hér við 250.000 kr.
Regluleikan skortir
•

•
•

Árið 1996 tók kærandi að sér að semja forrit fyrir tiltekinn banka og fékk
1.014.000 kr. fyrir. Við framtal árið 1997 taldi hann þær tekjur fram sem
höfundarlaun að frádregnum 145.918 kr. vegna kostnaðar. Skömmu fyrir
álagningu það ár reit skattstjóri kæranda bréf og óskaði skýringa á
gjaldfærslunni. Jafnframt vakti hann athygli á, að kæranda bæri skylda til að
reikna sér endurgjald, sem væri staðgreiðslu- og tryggingagjaldsskylt.
Kærandi svaraði þegar bréfinu og lét í té um beðnar skýringar
Við álagningu var tekið tillit til sumra andmæla kæranda, en öðrum hafnað.
Í því sambandi var mest um vert, að skattstjóri gerði kæranda að greiða
staðgreiðslu og tryggingagjald, eins og hann hefði stundað atvinnurekstur
Skattaðili kærði breytingarnar til YSN, sem úrskurðaði, að í ljósi þess, að
kærandi hefði ekki haft neinar tekjur af hugbúnaðargerð árið 1994 og 1995,
lægi ekkert annað fyrir en að tekjur hans af hugbúnaðargerð árið 1996
hefðu verið einstaklega tilfallandi, og væri því ekki unnt að líta svo á, að
hann hefði haft atvinnurekstur með höndum. Ákvörðun skattstjóra um að
gera kæranda tryggingagjald og staðgreiðslu var því felld niður
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Prófspurning
Undanfarin ár hefur Hrund stundað ýmis konar viðskipti. Umfang þeirra hefur
þó aldrei farið yfir 2.000.000 kr. svo að hún hefur ekki þurft að skrá sig á
virðisaukaskattsskrá, sbr 3. tölul. 4. gr. laga nr. 50/1988 (VSL). Ýmislegt bendir
nú til að þetta kunni að breytast. Gerðu ráð fyrir að hreyfingarlisti sölu Hrundar á 12 mánaða tímabili sé eins og hér er lýst
Viðskipti

HREYFINGAR

Dags.

Kennsla

Ekki skattskyld sala, sbr. 3. mgr. 2. gr. VSL

1. maí 2020

Sala

Skattskyld þjónusta, sbr. 1. mgr. 2. gr. VSL

15. ágúst 2020

Ráðgjöf

Undanþegin velta, sbr. 12. gr. VSL

Sala
Sala

Kr. án vsk.
500.000
1.000.000

1. nóv. 2020

999.999

Skattskyld þjónusta, sbr. 1. mgr. 2. gr.

15. feb. 2021

50.000

Undanþegin velta, 12. gr. VSL

15. maí 2021

750.000

Hvaða dag verður Hrund örugglega virðisaukaskattskyld: Hvenær ber henni að
gera skil á virðisaukaskatti sínum miðað við 2ja mánaða skil: og Hversu há veltan og virðisaukaskatturinn verður við þau skil:
10/16/2021

ÁgV

109

Tímamörk veltu lágmarksins
• Veltulágmarkið miðast við sölu á 12 mánaða tímabili. Þessir tólf mánuðir eru óháðir almanaksárinu
• Valdi sala því að aðili fer yfir veltu lágmarkið telst öll
salan skattskyld þótt hluti af sölunni rúmist innan
þess
• Aðili er skyldur að innheimta vsk. frá og með þeirri
sölu er veldur því að hann fer yfir lágmarkið
• Sala FYRIR þann tíma er hins vegar vsk. frjáls. Er það
eðlilegt vegna þess að maður nýtur ekki innskattsfrádráttar vegna þess tíma
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SALA EIGIN LISTAVERKA
UMBOÐSSALA ER ÞVÍ ...
• Sala á eigin listaverkum er skattfrjáls. Fjöldaframleiddir munir eru hins vegar skattskyldir
• Þessar aðstæður eiga það til að skapa togstreytu í
framkvæmd. Þar sem ekki er til almenn viðurkennd
skilgreining á list er viðbúið að skattyfirvöld og
listamaðurinn séu ekki alltaf sammála
• Á þetta reynir stundum hjá keramik listamönnum
einkum og sér í lagi hjá þeim sem gera fleiri en einn
mun af sama tagi. Margir hönnuðir glíma líka við
sama vandamál
10/16/2021
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Eftirfarandi listaverk falla undir hin tilgreindu
tollskrárnúmer 9701.1000–9703.0000 og eru því …
1.

Málverk, teikningar og pastelmyndir gerðar í höndum að öllu leyti, þó ekki:
a) uppdrættir og teikningar til notkunar í húsagerð, verkfræði, iðnaði, viðskiptum,
landslagsfræði eða þess háttar handgerð frumverk
b) handskrifaður texti
c) ljósmyndir á ljósnæmum pappír
d) handmálaðir eða handskreyttir framleiddir hlutir

2.
3.

4.

Klippimyndir og áþekk veggskreytispjöld
Frumverk af stungum, þrykki og steinprenti, þ.e. myndir sem þrykktar eru
beint í svörtu og hvítu eða í lit með einni eða fleiri plötum sem listamaður
hefur gert að öllu leyti í höndunum án tillits til þeirra aðferða eða efnis sem
hann notar, þó ekki með neins konar vélrænum eða ljósvélrænum aðferðum.
Frumverk af höggmyndum og myndastyttum úr hvers konar efni. Til þessa
flokks teljast ekki fjöldaframleiddar endurgerðir af listaverkum eða venjulegar
handiðnaðarvörur sem hafa einkenni verslunarvöru, jafnvel þótt vörur þesssar
séu hannaðar eða búnar til af listamönnum.
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Sala á listaverkum er undanþeginn
• Sala listamanns á listaverki sem fellur undir 2. tölul. 4.
gr. vsk-laga er undanþegin virðisaukaskatti og skiptir þar
ekki máli hvort kaupandi greiðir fyrir verkið strax við
afhendingu eða með afborgunum. Í báðum tilvikum færist
eignarréttur á listaverkinu yfir á kaupanda við afhendingu

• Leiga á listaverkum fellur hins vegar ekki undir 2.
tölul. 4. gr. vsk-laga og er því virðisaukaskattsskyld. Í þeim
tilvikum þar sem aðili tekur listaverk á leigu en ákveður
síðar að kaupa það, og áður greidd leiga gengur upp í
kaupverðið, er það álit ríkisskattstjóra að 2. tölul. 4. gr. vsklaga taki einungis til eftirstöðva kaupverðs á þeim tíma sem
eigendaskipti eiga sér stað
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Úrskurður nr. 117/2016
• Kærandi óskaði eftir endurupptöku á úrskurði
ríkistollanefndar þar sem niðurstaðan varð sú að greiða
bæri virðisaukaskatt af innflutningi á steindum glugga í
kirkju. Var tilefni beiðninnar dómur Hæstaréttar Íslands
frá 19. febrúar 2015 í máli nr. 459/2014 þar sem talið
var að kirkjuhurð, þ.e. skúlptúr sem myndaði hurð,
væri undanþegin virðisaukaskatti sem innflutt listaverk
• Yfirskattanefnd taldi ljóst af forsendum dóms
Hæstaréttar að þar hefði engin afstaða verið tekin til
tollflokkunar á steindum glugga. Var dómurinn ekki
talinn gefa sérstakt tilefni til endurupptöku á úrskurði
ríkistollanefndar í máli kæranda og var beiðni um
endurupptöku málsins hafnað
10/16/2021

ÁgV

115

10/16/2021

ÁgV

116

Tolli
Í fréttum fyrir síðustu
jól var greint frá því að
listamaðurinn Tolli
hefði látið gera
eftirprentanir af
listaverkum sínum og
væri nú unnt að kaupa
þær í BÓNUS
Teljið þið að þessi sala
sé með vsk. miðað við
það sem fram hefur
komið hér að framan?
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Lok VSK skattskyldu
• Hægt er að sækja um lokun á virðisaukaskattsnúmeri þótt atvinnurekstri sé ekki hætt. Taki
maður ákvörðun um að hætta atvinnurekstri er
hins vegar æskilegt að afskrá hann
• Að öðrum kosti heldur maður áfram að fá virðisaukaskattsskýrslur og sé vanrækt að skila þeim er
virðisaukaskattur hans undantekningarlaust
áætlaður
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Vsk. uppgjör við rekstrarlok
muna, passa
• Greiða ber virðisaukaskatt af vörubirgðum,
vélum, tækjum og öðrum rekstrarfjármunum
þegar fyrirtæki tilkynnir sig út af skrá, sbr. 1.
mgr. 5. gr.
• Þetta gildir þó ekki við eigendaskipti AÐ
FYRIRTÆKI, sbr. 4. mgr. 12. gr. VSL. Slík sala
eða yfirfærsla er undanþegin skattskyldri veltu
– Fyrirtæki, sala fyrirtækis í heild og eða einstakra
deilda ➔ fara varlega
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Dæmi
Siggi er að hætta starfsemi. Samkvæmt ársreikningi hans
er bókfært verð lagersins 1.500.000 kr. og lausafjár 500
þús. Hver er vaskur hans?
Eign
Lager
Lausafé
Alls

Bókfært verð
1,500,000
500,000
2,000,000

Vsk.
360,000
120,000
480,000

Er einhver leið að komast fram hjá þessum vsk? Hlutaðeigandi eignir
geta auðvitað verið ónýtar og ef svo er þarf ekki að greiða vsk. af þeim
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Úrskurður nr. 176/2006. Virðisaukaskattur 2002

útskattlagning síðustu eignanna
•

•

•

Kærandi, sem var skráður í grunnskrá virðisaukaskatts vegna aksturs
vörubifreiðar, hafði engar tekjur af þeirri starfsemi árin 2003 og 2004. Í málinu
var deilt um þá ákvörðun skattstjóra að fella kæranda af grunnskrá
virðisaukaskatts frá og með 31. desember 2002 á þeim grundvelli að um
rekstrarlok væri að ræða, en kærandi hélt því fram að starfsemin hefði legið
tímabundið niðri frá árinu 2002
Yfirskattanefnd féllst á með skattstjóra að skilyrði fyrir almennri skráningu á
virðisaukaskattsskrá gætu ekki lengur talist uppfyllt í tilviki kæranda og var
tekið fram í því sambandi að kærandi hefði ekki gert neina grein fyrir
rekstraráformum sínum árin 2005 og 2006 þrátt fyrir áskorun skattstjóra þar
að lútandi
Af þeirri niðurstöðu leiddi að telja bæri andvirði vörubifreiðar kæranda til
skattskyldrar veltu uppgjörstímabilið nóvember-desember 2002. Hins vegar
var skattstjóri ekki talinn hafa skotið viðhlítandi stoðum undir matsverð
bifreiðarinnar við ákvörðun skattverðs vegna hennar, m.a. þar sem talið var
ljóst að verðviðmið skattstjóra tæki ekki að neinu leyti mið af ástandi
bifreiðarinnar. Var áætluð viðbótarvelta vegna óseldra rekstrarfjármuna við lok
skattskyldrar starfsemi kæranda lækkuð úr 800.000 kr. í 100.000 kr.
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Úrskurður nr. 54/2008
Gjaldár 2001-2005
Virðisaukaskattur 2000-2005
•

•

•

Kærandi í máli þessu var hlutafélag sem hafði með höndum hvalveiðar í atvinnuskyni
og síðar í vísindaskyni allt til ársins 1989 þegar slíkar veiðar lögðust af við Íslandsstrendur. Í málinu var deilt um gjaldfærðan kostnað og innskatt vegna viðhalds
eigna, sem tengdust hvalveiðum og vinnslu hvalaafurða, þar á meðal hvalveiðiskipa
og búnaðar til hvalveiða, í skattskilum kæranda fyrir rekstrarárin 2000-2004
Skattstjóri hafnaði frádráttarbærni þess kostnaðar og innskatts á þeim grundvelli að um væri að ræða kostnað vegna eigna sem EKKI TENGDUST atvinnu
rekstri kæranda á greindum árum
Í úrskurði yfirskattanefndar var bent á að kærandi hefði stundað hvalveiðar í atvinnuskyni um árabil áður en bann við slíkum veiðum tók gildi hér á landi árið 1986 og að
engin ástæða væri til að draga í efa að félagið hefði haft réttmæta ástæðu til að ætla
að hvalveiðar í atvinnuskyni kynnu að verða leyfðar að nýju hér við land innan
skamms. Yrði því ekki litið svo á að kærandi hefði hætt atvinnurekstri í venjulegum
skilningi heldur hefðu atvik, sem hvorki yrði séð að hefðu verið á valdi kæranda
né leitt af aðstæðum í rekstri kæranda, leitt til stöðvunar á greindum þætti í
rekstri félagsins. Vegna þessara sérstöku aðstæðna hefði kærandi haft hagsmuni af
viðhaldi þeirra eigna sem málið varðaði
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Gjaldþrota fyrirtæki
Sjá Tíund nóv. 2015
• Við gjaldþrot verður til nýr skattaðili, það er
gjaldþrotabú. Í skattframkvæmd er litið á
það sem nýjan skattaðila sem þýðir að hafi
hann stundað vsk skylda starfsemi verður að
skrá gjaldþrotabúið á virðisaukaskrá með
venjulegum hætti
• Skiptastjóri ber ábyrgð á virðisaukaskattskilum gjaldþrotabús eins og hver annar
atvinnurekandi
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Sérstök og frjáls skráning fasteigna
samkeppnissjónarmið
• Innskatta má byggingarkostnað fasteigna sem
ætlaðar eru til notkunar við öflun tekna í
atvinnurekstri byggingaraðila. Varanlegir
rekstrarfjármunir
• Í því sambandi er þó undur skilið að ekki sé verið
að byggja til útleigu eða fasteignasölu. Kaup og
sala fasteigna svo og útleiga fellur nefnilega utan
við skattskyldusvið laganna
• Unnt er að sækja um undanþágu frá þessu banni
með sérstakri skráningu á byggingartíma og
frjálsri skráningu þegar fasteign er risin og leigð út
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Almenn skráning
Sérstök og frjáls skráning
• Almenn skráning, sbr. 5. gr. VSL: Hver sá, sem
skattskyldur ...
• Sérstök skráning, sbr. 4. gr. VSL: Þeim, sem stunda
byggingarstarfsemi eða mannvirkjagerð á eigin kostnað
í þeim tilgangi að selja fasteignir skráðum aðilum
samkvæmt lögum þessum, er heimilt að sækja um
sérstaka skráningu til ríkisskattstjóra
• Frjáls skráning, sbr. 1. mgr. 6. gr. VSL: Ráðherra getur
sett reglur um að fyrirtæki, sem selja aðra þjónustu en
þá sem skattskyld er skv. 2. gr., geti farið fram á
skráningu (frjáls skráning)
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Flettið upp og skoðið
Reglugerð nr. 577/1989 um sérstaka og frjálsa
skráningu vegna byggingar, leigu eða sölu á fasteign
• Hverjir geta sótt um sérstaka og frjálsa skráningu
• Hvaða skilyrðum þarf umsækjandi að fullnægja
• Hvað verður um innskattinn af byggingarkostnaðinum
– Innskatturinn myndar kvöð sem fylgir eigninni í ákveðinn
lágmarks tíma

• Hversu langur er þessi tími? Um það gilda Ólíkar reglur
eftir því hvort um lausafé og fasteignir er að ræða
• Breytt notkun – forsendu brestur leiðir venjulega til
bakfærslu innskatts
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Sérstök skráning
hverjir geta sótt um sérstaka skráningu
og hvaða skilyrðum þurfa þeir að
fullnægja
• Aðili, sem byggir fasteign á eigin lóð eða
leigulóð og selur hana til skattskylds aðila
samkvæmt lögum nr. 50/1988, um virðisauka
skatt, getur sótt um sérstaka skráningu til
ríkisskattstjóra
• Um skilyrði sérstakrar skráningar nánar, sjá
reglugerð nr. 577/1989
10/16/2021

ÁgV

128

Frjáls skráning
• Sá sem í atvinnuskyni leigir út fasteign eða hluta
fasteignar til skattskylds aðila getur sótt um frjálsa
skráningu til ríkisskattstjóra
• Í umsókn um frjálsa skráningu skal tilgreina þá fasteign
eða hluta fasteignar sem skráningunni er ætlað að taka
til
• Eftirtalin gögn skulu fylgja umsókn:
1. Skriflegur leigusamningur
2. Yfirlýsing leigutaka um að hann samþykki fyrir sína hönd
frjálsa skráningu og þar með greiðslu virðisaukaskatts af
leigugjaldi
3. Vottorð um að yfirlýsingu skv. 2. tölul. hafi verið þinglýst
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Reglurgerð nr. 192/1993 um innskatt
leiðrétting innskatts vegna breyttra forsenda
• Vegna lausafjármuna er leiðréttingarskyldan 80% á
næsta ári eftir því ári þegar innskattsfrádráttur fór
fram, 60% á þar næsta ári og lækkar síðan um 20%
árlega – 5 ár
– Fyrir hvert tímabil sem er skemmra en eitt ár (12 mánuðir)
er leiðréttingarskyldan 1,67% á mánuði.

• Vegna fasteigna er leiðréttingarskyldan 95% á næsta ári
eftir því ári þegar innskattsfrádráttur fór fram, 90% á
þar næsta ári og lækkar síðan um 5% árlega – 20 ár
– Fyrir hvert tímabil sem er skemmra en eitt ár (12 mánuðir) er leiðréttingarskyldan 0,42% á mánuði
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YSÚ 148/2014
• Ríkisskattstjóri lækkaði áður fenginn innskatt kæranda, sem var
hlutafélag, af kostnaði við byggingu fasteignar vegna þeirra
breytinga á forsendum fyrir frádráttarrétti innskatts að fasteignin
hafði verið seld Byggðastofnun
• Kærandi taldi að jafna mætti sölunni til nauðungarsölu í skilningi
reglugerðar um innskatt þannig að skylda til leiðréttingar hefði fallið
niður, enda hefði verið um að ræða „þvingaða sölu“ vegna
fjárhagserfiðleika kæranda
• Yfirskattanefnd rakti aðdraganda að eigendaskiptum að fasteigninni
og taldi ekki séð að afsal eignarinnar til Byggðastofnunar hefði verið
með þeim hætti í óþökk kæranda eins og byggt var á í kæru. Þá
þætti ekki unnt að túlka ákvæði um nauðungarsölu í reglugerð um
innskatt svo rúmt að það tæki til viðskipta við þær aðstæður sem
um var að ræða
• Var aðalkröfu kæranda hafnað, en eftir öllum atvikum þótti rétt að
taka kröfu um niðurfellingu álags til greina
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Skattskyldusvið

vara og þjónusta
HIN HLUTLÆGA SKATTSKYLDA
• Greiða skal í ríkissjóð virðisaukaskatt AF VIÐSKIPTUM
innan lands á öllum stigum (viðskipta), svo og af innflutningi á vöru og ÞJÓNUSTU
• Allir þeir sem stunda atvinnurekstur eru skyldir að
innheimta virðisaukaskatt af viðskiptum, það er með

sölu á VÖRU OG ÞJÓNUSTU
• Skattskyldusviðið einskorðast semsé við þessi verðmæti og eru allir þeir sem selja þau innanlands
SKATTSKYLDIR nema þeir séu gagngert undanþegnir
skattskyldu samkvæmt 3. mgr. og 5. mgr. 2. gr. svo og
4. gr. VSL
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VIÐSKIPTI= sala og eigin notkun
yfirfærsla á verðmætum gegn (reiknuðu) endurgjaldi
•

•

•

10/16/2021

Í orðinu VIÐSKIPTI felst einhvers konar gagnkvæmni eða millifærsla. Hlutaðeigandi á SKIPTI
VIÐ einhvern um eitthvað gegn endurgjaldi
Skorti þessa gagnkvæmni er því EKKI sjálfgefið
að skylt sé að innheimta vsk nema það sé gagngert tekið fram í lögunum:
Virðisaukaskattslögin gera það vegna úttektar til
eigin nota atvinnurekanda þar með talið vegna
GJAFA Á VÖRUM OG ÞJÓNUSTU T.D. TIL
FJÖLSKYLDU-HJÁLPARINNAR
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Viðskipti innan lands
en hvað með viðskipti milli landa
• Sala til landsins, innlendur kaupandi
– Vsk. greiddur í tolli

• Kaup til landsins, erlendur seljandi
– Starfsstöð
– Ekki starfsstöð
– Umboðsmaður
– Ekki umboðsmaður
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Um úttekt, sjá 8. gr. VSL
Vörur og þjónusta sem fyrirtækið á og tekur út
til að fullnægja þörfum eigandans

Ú
T
S
K
A
T
T
U
R

• Þegar eigandi tekur út úr eigin fyrirtæki vörur eða skattskylda
þjónustu til eigin nota skal skattverð miðast við almennt gang verð
án virðisaukaskatts
• Sama gildir um vörur og þjónustu sem fyrirtækið notar í öðrum
tilgangi en varðar sölu þess á skattskyldum vörum og þjónustu; hér til
teljast bæði gjafir og eigin notkun í eftirfarandi tilgangi
1.
2.
3.
4.
5.
6.

10/16/2021

Rekstur kaffistofu eða mötuneytis skattaðila svo og hvers konar fæðiskaup
hans
Öflun eða rekstur á íbúðarhúsnæði fyrir eiganda eða starfsmenn
Hlunnindi til eiganda eða starfsmanna
Öflun og rekstur orlofsheimila, sumarbústaða, barnaheimila og þess háttar
fyrir eiganda eða starfsmenn
Risna og gjafir
Öflun, rekstur og leiga fólksbifreiða og hópbifreiða. Sama á við um sendi- og
vörubifreiðar með leyfða heildarþyngd 5.000 kg eða minna sem ekki uppfylla
skilyrði um burðargetu og lengd farmrýmis er fjármálaráðherra setur í
reglugerð
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... og þessu er eins farið um skipti
• Við skipti á vörum eða þjónustu eða við
afhendingu vöru án endurgjalds (gjafir) skal
miða skattverð við almennt gangverð í sams
konar viðskiptum
• Liggi slíkt almennt gangverð ekki fyrir skal
miða skattverð við reiknað útsöluverð þar sem
tekið er tillit til alls kostnaðar að viðbættri
þeirri álagningu sem almennt er notuð á vörur
eða þjónustu af sama tagi
• Ath. líka teknamöt ríkisskattstjóra t.d. í
landbúnaði
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Verðlaun, styrkir o. fl.
kaup á þjónustu

• Arkitektafstofan XY hlaut nýlega 5 millj. kr.
verðlaun í forkeppni að byggingu mannvirkis.
Ber að halda eftir virðisaukaskatti af
verðlaununum að þínu mati?
• Í framhaldi var ákveðið að semja við arkitektarstofuna um nánari útfærslu teikningarinnar
vegna undirbúnings á reisingu byggingarinnar
skv. fastri þóknun að fjárhæð 25.000.000 kr. Er
þessi þóknun með vsk. að þínu mati?
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Styrkir til íþróttafélaga
• Algengt er að styrkir til íþróttafélaga séu í
raun dulbúnar sölu-auglýsingar
• Þegar svo stendur á getur þurft að skipta
greiðslunni í styrk og auglýsingu
• Sá hluti sem er auglýsing er svo afvaskaður
og nemi hann t.d. 100.000 kr. þarf
íþróttafélagið að skila 19.355 kr. útskatti af
honum
• Styrkurinn er því ekki 100.000 kr. heldur
80.645 kr.
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Úrskurður nr. 194/2007
Virðisaukaskattur 2005
• Í máli þessu var ágreiningur um skyldu kæranda, sem var félagasamtök, til að standa skil á virðisaukaskatti af greiðslu frá
fjármálafyrirtæki sem kæranda var veitt í samræmi við ákvæði
samstarfssamnings aðila
• Yfirskattanefnd taldi ljóst að greiðslan fæli a.m.k. að hluta í sér
endurgjald fyrir sölu á skattskyldri þjónustu, þ.e. auglýsingum, enda
var m.a. um að ræða kaup á auglýsingaplássi í tímariti kæranda og
auglýsingaborða á heimasíðu samtakanna
• Á hinn bóginn var fallist á með kæranda að greiðslan hefði að
nokkru leyti falið í sér fjárstuðning við kæranda vegna starfsemi
kæranda í þágu félagsmanna. Var miðað við að þriðjungur umrædds
framlags teldist undanþeginn virðisaukaskattsskyldu og skattskyld
velta kæranda lækkuð til samræmis
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Hugtakið vara
• Með vörum í þessu sambandi teljast EKKI
fasteignir, en hins vegar rafmagn, varmi og
önnur orka
– Almennt einskorðast hugtakið því við lausafé
það er efnislegar eignir aðrar en fasteignir

• Hlutabréf, skuldabréf, eyðublöð og aðrir slíkir
hlutir teljast vörur þegar þeir eru látnir í té
sem prentvarningur
• Peningaseðlar, mynt og frímerki eru líka vörur
þegar þeir hlutir eru seldir sem söfnunargripir
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Sjá 6. mgr. 2. gr. VSL. Frumsala tilefnismyntar sem gefin er út af Seðlabanka Íslands
er undanþegin skattskyldu, enda þótt söluverð sé hærra en ákvæðisverði nemur.
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Fasteignir
hvað er aðstöðuleiga
• Fasteignir teljast ekki lausafé. Sala á þeim er því
almennt virðisaukaskattsfrjáls. Sama gildir um
leigu á fasteignum
• Aðstöðuleiga getur hins vegar verið skattskyld
Sama gildir um sölu á afmörkuðum fasteignarréttindum eins og MÖL ÚR NÁMU. Á hana er
nefnilega litið sem vörusölu í framkvæmd
– Einstök sala annars vegar og námu vinnsla hins vegar

• En hvaða með veiðileyfi. Bera þau (fuglar og fiskar)
vsk? Nei sala þeirra er vsk. frjáls
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Er Vaskur af veiðileyfum?
Úrskurður nr. 16/2008 Virðisaukaskattur 2004

• Kærandi í máli þessu, sem var veiðifélag
samkvæmt lögum um lax- og silungsveiði,
hafði með höndum virðisaukaskattsskylda
starfsemi, þ.e. veitingarekstur og gistiþjónustu, AUK SÖLU VEIÐILEYFA SEM FÉLL
UTAN SKATTSKYLDUSVIÐS VIRÐISAUKASKATTS
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YSÚ 1022/1998
• Ágreiningur í máli þessu laut að því hvort kæranda, einkahlutafélagi, hefði borið að innheimta virðisaukaskatt af sölu veiðileyfa í
stöðuvatni
• Kærandi taldi að sala veiðileyfanna félli undir fasteignaleigu sem
undanþegin væri virðisaukaskatti. Skattstjóri byggði hins vegar á því
að þar sem útseld veiðileyfi kæranda hefðu verið bundin
aflatakmörkunum, þ.e. aðeins tekið til veiði fimm fiska, ætti
undanþáguákvæði um fasteignaleigu ekki við
• Yfirskattanefnd féllst ekki á að það fyrirkomulag kæranda við sölu
veiðileyfanna, að binda seld leyfi við tiltekinn hámarksfjölda veiddra
fiska, hafi eitt og sér breytt því eðli starfseminnar að vera útleiga á
fasteignatengdum réttindum, þ.e. veiðirétti, sem í skattframkvæmd
hefði verið talin undanþegin virðisaukaskatti
• Var því fallist á kröfu kæranda
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Vörur nánar
• Sjá nánar samninginn um samræmda vörulýsingarog vörunúmeraskrá en framkvæmd hans er í
höndum Alþjóðlegu tollastofnunarinnar, World
Customs Organization (WCO) sem hefur aðsetur í
Brussel
• Ísland gerðist aðili að samningum árið 1987, sbr.
auglýsingu nr. 25 frá 1987 um alþjóðlegan samning
um samræmda vörulýsingar- og vörunúmeraskrá
• Almennt er talið að númerakerfi samningsins liggi til
grundvallar 98% af viðskiptum þjóða á milli
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... en þjónusta; hvað er það
• Með þjónustu er almennt átt við vinnu,
þar með talið einstakt verk sem hvorki er
vara né fasteign
• Byggingaverktaki telst t.d. inna af hendi
þjónustu við reisingu á mannvirki
• Sama gildir um vinnu hvers konar iðnaðarmanna og sérfræðinga
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Er Gjafakort vara?
• A, sem er atvinnurekandi, ætlar að kaupa
gjafakort í Kringlunni fyrir jólin
• Hjá honum vinna 10 manns og hyggst hann
gefa hverjum starfsmanni andvirði 10.000 kr. Í
jólagjöf
• Hver er útskattur Kringlunnar af kaupunum?
En innskattur kaupandans?
• Útskattur Kringlunnar er 24% af andvirði
gjafakortsins og innskattur kaupandans þar af
leiðandi 1.935 kr. – ath. risnu og gjöf
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Bæði nýtt og gamalt er skattskylt
• Skattskyldan nær til allra vara og verðmæta, nýrra
sem notaðra, sbr. 1. málsl. 1. gr. VSL
• Fyrirtæki kaupir tölvu og prentara fyrir 251.000 kr.
Við skil á virðisaukaskatti vegna kaupanna má draga
innskattinn frá útskatti af sölu vöru og þjónustu
• Ákveði fyrirtækið nú að selja tölvuna á 124.000 kr.
er útskattur vegna sölunnar 24.000 kr. Þessum
útskatti ber að skila til innheimtumanns ríkissjóðs
• Sama gildir þótt atvinnurekandinn selji ekki tölvuna
heldur taki hana út og HAFI TIL EINKANOTA sinna
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S K AT T V E R Ð , s b r. 7 . g r.
• Með skattverði er átt við það verð sem
virðisaukaskattur reiknast af. Er það því
stattstofn virðisaukaskatts
• Samkvæmt lögum telst skattverð vöru og
þjónustu heildarendurgjald eða -andvirði
hins selda án virðisaukaskatts það er:
– Innkaupaverð eða framleiðslukostnaður að
viðbættum ...
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Til skattverðs telst m.a.:
Allt sem fæst endurgreitt í söluverðinu svo sem
Einn seljandi, margir seljendur
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

Skattar og gjöld samkvæmt öðrum lögum sem á hafa verið lögð á fyrri viðskiptastigum eða greidd
hafa verið við innflutning til landsins eða virðisaukaskattsskyldur aðili á að standa skil á vegna
sölu
Umbúðakostnaður, sendingarkostnaður, vátryggingar og slíkur kostnaður sem er innifalinn í
verði eða seljandi krefur kaupanda sérstaklega um
Tengingar- og stofngjöld og aðrar fjárhæðir sem seljandi krefur kaupanda um sem skilyrði fyrir
afhendingu skattskyldrar vöru og þjónustu.
Umboðs- og sölulaun og uppboðsþóknun
Afslættir sem háðir eru skilyrðum sem ekki eru uppfyllt við afhendingu (reikningsútgáfu). Hins
vegar skal ÓSKILYRTUR afsláttur, sem veittur er við afhendingu á hinni seldu vöru, vinnu eða
þjónustu, dreginn frá söluverði við ákvörðun á skattverði. Afsláttur sem þeir aðilar, er skrá sölu í
sjóðvél, veita gegn greiðslu með kreditkorti og tekjufærður er að fullu við afhendingu en dregst
frá söluverði við uppgjör greiðslukortafyrirtækis telst ekki háður skilyrðum sem greinir í 1. málsl.
þessa töluliðar. Gefi seljandi út reikning samhliða skráningu í sjóðvél skal fjárhæð afsláttar
tilgreind á honum
Verðbætur sem falla til fram að afhendingu vöru eða þjónustu. Hins vegar teljast vextir og
verðbætur, sem hvort tveggja er reiknað við sölu með afborgunarskilmálum, ekki með í skattverði
enda sé sérstaklega tilgreint í kaupsamningi hver vaxta- og verðbótagreiðsla sé hverju sinni
Þjónustugjald sem ekki er innifalið í vöruverði
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Dæmi um ágreining um skattverð
• Auto Reykjavíkur gegn íslenska ríkinu, sbr. dóm
Hæstaréttar dags. 16. okt. 2008 í málinu nr. 106/2008.
Endurákvörðun vsk. að fjárhæð 30.407.185 staðfest
• Ágreiningur málsins laut að því hvort A hefði verði
heimilt að halda utan SKATTVERÐS sölu á viðbótartryggingum, sem viðskiptavinum hans var boðið að
kaupa er þeir leigðu af honum bifreið til afnota, og um
leið hvort bílaleigur hefðu heimild til að selja tryggingar
án þess að innheimta virðisaukaskatt af þeirri þjónustu
en bílaleigan taldi svo vera
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... en hvað sagði Hæstiréttur
Talið var að sala hinna valkvæðu trygginga
hefði verið í SLÍKUM TENGSLUM við starfsemi
A að telja bæri kostnað vegna þeirra til
heildarandvirðis hins selda, sbr. 1. mgr. 7. gr.
laga nr. 50/1988, og skipti í því sambandi ekki
máli þótt viðskiptavinurinn hefði sjálfur óskað
eftir þjónustu A við kaup slíkra trygginga.
Bílaleigunni bar semsé að innheimta vsk. af
tryggingagreiðslunni
10/16/2021

ÁgV

153

... en sala vátrygginga er skattfrjáls
Samkvæmt 9. tölul. 3. mgr. 2. gr. laga nr. 50/1988 er
vátryggingastarfsemi undanþegin virðisaukaskatti.
Hæstiréttur sagði að túlka ætti ofangreinda undanþágu
ÞRÖNGT frá þeirri meginreglu laganna að öll almenn sala á
vöru og þjónustu væri skattskyld. Þar sem A ræki ekki
vátryggingastarfsemi og hefði ekki leyfi til að selja tryggingar samkvæmt lögum um vátryggingasamninga nr.
60/1994 var því ekki fallist á að A hefði verið heimilt að
undanþiggja virðisaukaskatt í þjónustu sinni við viðskiptavini
við kaup á tryggingum
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Á 2ja mánaða fresti gerum við upp
• Skattskylda veltu, það er heildar sölu
– í 24% þrepi
– í 11% þrepi og
– undanþegna veltu vegna útflutnings
– svo og veltu sem fellur utan við
skattskyldusvið laganna

• Útskatt af seldri vöru og þjónustu
• Innskatt af keyptum aðföngum til
starfseminnar
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Skattskyld velta, sbr. 11. gr. VSL
HVAÐA TÍMABILI TILHEYRIR SALAN
• Við uppgjör virðisaukaskatts ber að gera upp skattskylda
veltu. Til skattskyldrar veltu telst öll 1) SALA EÐA
AFHENDING vöru og þjónustu gegn greiðslu, svo og 2)
úttekt til eigin nota atvinnurekanda eða skylduliðs og
starfsmanna hans þar með talið í þeim tilgangi sem um
ræðir í 3. mgr. 16. gr. VSL
• Til skattskyldrar veltu telst bæði sala á vörum, sem
keyptar eru til endursölu, og [sala] á vélum, tækjum og
öðrum rekstrarfjármunum, sem notaðar hafa verið til
öflunar tekna í atvinnurekstri

10/16/2021

ÁgV

156

Nánar um tímamarkið
muna orðið sala
• [Sala og] Afhending. Þetta er sama tímamark
og við göngum út frá í tekjuskattinum
• Í einstaka tilvikum er tímamarkið í vsk. þó
fært fram
• Ef við fáum fyrirframgreitt fyrir selda vöru og
þjónustu telst það ekki tekjur í skilningi tekju
skatts laga heldur lán ➔ reikningsútskrift
• Eigi að síður erum við skyldug að halda eftir vsk
af fyrirframgreiðslunni og skila honum til
ríkissjóðs ➔ muna gjafakortin
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Afhending þjónustu ræður úrslitum
Sjá dóm hæstar. í málinu nr. 332/1999
• Í úrskurði ríkisskattstjóra 20. mars 1997 var talið að skattskyld velta V árið
1990 hefði verið vantalin um fjárhæðir tiltekinna sölureikninga sem allir
höfðu verið útgefnir 1. janúar 1991 vegna vinnu sem unnin hafði verið í
desember 1990. Var V gert að greiða viðbótarvirðisaukaskatt auk álags af
þessum sökum. V kærði úrskurðinn til yfirskattanefndar en kröfum hans
um ómerkingu úrskurðarins var hafnað. V stefndi þá ríkinu og krafðist
ógildingar á úrskurði yfirskattanefndar með þeim rökum að uppgjör
skattskyldrar veltu, sbr. 1. mgr. 13. gr. laga nr. 50/1987 um virðisaukaskatt
(5. apríl 1991: ekki 5. febr. 1991) ætti að miða við útgáfudag reiknings við
• Í héraðsdómi var talið, að V hefði samkvæmt 3. gr. reglugerðar nr.
501/1989 um bókhald og tekjuskráningu virðisaukaskattsskyldra aðila
borið að gefa út reikninga sína í lok þess mánaðar sem vinnan var innt af
hendi. Þótt á það væri fallist, að reynst gæti óhæg skylda að gefa út
reikning við sérhverja afhendingu eða í lok mánaðar þætti það eitt ekki
veita nægjanlega stoð til að víkja frá skýrum ákvæðum settra laga og
stjórnvaldsfyrirmæla. Var kröfu V um ógildingu úrskurðarins hafnað
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Ýmsir reikningar
Tökum t.d. Símann hf.
• Þar segir t.d.
– Notkun fyrir júlí 2017 – 0 kr.
– Mánaðargjöld fyrir ágúst 2017 – 12.104 kr. þar af
vaskur 2.342,71 kr. Síðan er það útskriftargjaldið

• Að lokum er tekið fram
– Útgáfudagur 31. júlí 2017
– Gjalddagi 20. ágúst 2017
– Eindagi 4. sept. 2017

• Hvaða tímabili tilheyrir vskurinn?
– júlí – ágúst eða sept. – okt.
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Sala undanþegin skattskyldri veltu
HVAÐA TILGANGI GEGNA ÞESSI ÁKVÆÐI? SJÁ 12. GR. VSL
1. Vara sem seld er úr landi, svo og vinna og þjónusta sem veitt
er erlendis. Fjarskiptaþjónusta telst ekki vera veitt erlendis
ef kaupandi hefur annað hvort búsetu eða starfsstöð hér á
landi ➔tvískattlagning
Þjónusta ferðaskrifstofa og ferðaskipuleggjenda telst veitt
utan Íslands samkvæmt þessum tölulið að því leyti sem hún
varðar fólksflutninga milli landa og vöru eða þjónustu sem
ferðamaður nýtir utan Íslands.➔tvískattlagning, nýtt
2. Vöruflutningar og fólksflutningar milli landa og
vöruflutningar innan lands þegar flutt er beint til eða frá
landinu ➔ samkeppnissjónarmið, nýtt
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Sala undanþegin skattskyldri veltu
HVAÐA TILGANGI GEGNA ÞESSI ÁKVÆÐI? SJÁ 12. GR. TSL
3. Vinna við vöru á kostnað erlends aðila þegar fyrirtækið, sem
annast vinnuna, flytur vöruna út að vinnu lokinni, svo og
gerð og mótun vöru á kostnað erlends aðila þegar framleiða
á vöruna erlendis
4. Hönnun, skipulagning, áætlanagerð og önnur sambærileg
vinna er varðar byggingar og aðrar fasteignir á erlendri
grund
5. Vistir, eldsneyti, tæki og annar búnaður sem afhentur er til
nota um borð í millilandaförum, svo og sú þjónusta sem
veitt er slíkum förum. UNDANÞÁGA ÞESSI NÆR ÞÓ EKKI TIL
SKEMMTIBÁTA OG EINKALOFTFARA
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Sala undanþegin skattskyldri veltu
6.

Sala og útleiga loftfara og skipa. Undanþága þessi nær þó ekki til
skipa sem eru undir 6 metrum að lengd, skemmtibáta eða
einkaloftfara ➔ HVAÐ MEÐ AFLAMARK
7. Skipasmíði og viðgerðar- og viðhaldsvinna við skip og loftför og
fastan útbúnað þeirra, svo og efni og vörur sem það fyrirtæki,
sem annast viðgerðina, notar og lætur af hendi við þá vinnu.
Undanþága þessi nær þó ekki til skipa sem eru undir 6 metrum að
lengd, skemmtibáta eða einkaloftfara
8. Samningsbundnar greiðslur úr ríkissjóði vegna mjólkurframleiðslu
og sauðfjárframleiðslu – Eru þetta viðskipti
9. Þjónusta sem veitt er erlendum fiskiskipum vegna löndunar eða
sölu afla hér á landi
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Einkaloftfar
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Sala undanþegin skattskyldri veltu
Sala á þjónustu úr landi – hin hliðin á vörunni
10. Sala á þjónustu til aðila sem hvorki hafa búsetu né
starfsstöð hér á landi, enda sé þjónustan NÝTT AÐ
ÖLLU leyti erlendis
✓ SKÝRINGARREGLA: 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

10/16/2021

ÁgV

164

YSÚ 591/2012
• Í máli þessu var deilt um það hvort kæranda bæri að greiða virðisaukaskatt
af aðkeyptri þjónustu af erlendum dótturfélögum og ýmsum erlendum
aðilum á árunum 2006 og 2007 þar sem þjónustan hefði eingöngu varðað
viðskiptahagsmuni félagsins erlendis og teldist því ekki hafa verið til nota
hér á landi öfugt við það sem ríkisskattstjóri hélt fram
• Í úrskurði yfirskattanefndar kom fram að fyrirkomulag á viðskiptum
kæranda við dótturfélög erlendis hefði falið í sér kaup kæranda á þjónustu
af félögunum og að um væri að ræða sérfræðiþjónustu í skilningi
virðisaukaskattslaga
• Þá var talið að í þeim tilvikum þegar hin aðkeypta þjónusta hefði verið
fólgin í ráðgjöf um fjárfestingar og fjárfestingartækifæri erlendis yrði að líta
svo á að þjónustan hefði a.m.k. að hluta verið notuð hér á landi, enda
hefði ákvarðanataka um þátttöku í einstökum verkefnum, þar á meðal um
kaup eða sölu á eignarhlutum í erlendum félögum, verið í höndum
kæranda sem haft hefði aðsetur og starfsstöð hér á landi
• Virðisaukaskattur kæranda var lækkaður frá því sem ríkisskattstjóri hafði
ákveðið þar sem ríkisskattstjóri var ekki talinn hafa sýnt fram á að
notkunarstaður aðkeyptrar þjónustu hefði í öllum tilvikum verið hér á landi
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JAFNRÆÐISSJÓNARMIÐ
• Jafnframt er sala á þjónustu til aðila sem hvorki hafa
búsetu né starfsstöð hér á landi undanþegin skatt skyldri veltu þó að þjónustan SÉ EKKI NÝTT AÐ ÖLLU
LEYTI ERLENDIS ef kaupandi GÆTI, væri starfsemi hans
skráningarskyld hér á landi, talið virðisaukaskatt vegna
kaupa þjónustunnar til innskatts, sbr. 15. og 16. gr
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Eftirtalin þjónusta fellur undir
10. tölulið:
a)
b)
c)

d)

framsal á höfundarrétti, rétti til einkaleyfis, vörumerkis og
hönnunar, svo og framsal annarra sambærilegra réttinda
auglýsingaþjónusta
ráðgjafarþjónusta, verkfræðiþjónusta, lögfræðiþjónusta, þjónusta
endurskoðenda og önnur sambærileg sérfræðiþjónusta, [sem og
gagnavinnsla og upplýsingamiðlun],5) þó ekki vinna við eða
þjónusta sem varðar lausafjármuni eða fasteignir hér á landi,
rafrænt afhent þjónusta; þjónusta þessi telst ávallt nýtt þar sem
kaupandi þjónustunnar hefur búsetu eða starfsstöð; sama gildir
um sölu gagnavera á hvers kyns blandaðri þjónustu til kaupenda
sem búsettir eru erlendis og hafa ekki fasta starfsstöð hér á landi]
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Eftirtalin þjónusta fellur undir
10. tölulið:
e) kvaðir og skyldur varðandi atvinnu- eða framleiðslu
starfsemi eða hagnýtingu réttinda sem kveðið er á um í
þessum tölulið
f) atvinnumiðlun
g) leiga lausafjármuna, þó ekki neins konar flutninga tækja
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
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Kaup á þjónustu erlendis frá
t.d. í gegnum netið
•

•

•

•

12. gr. VSL undanþiggur sölu á vöru úr landi skattskyldri veltu. Í 10. tölul.
ákvæðisins er að finna sambærilegt ákvæði um þjónustu. Við innflutning á
vörum þurfum við að greiða vsk. í tolli. En hvað með innflutning á þjónustu
t.d. í gegnum netið. Því svarar 35. g. VSL svo:
Aðili, sem kaupir þjónustu sem talin er upp í 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. erlendis
frá til nota að hluta eða öllu leyti hér á landi, skal greiða virðisaukaskatt af
andvirði hennar. Sama gildir um þjónustu erlends aðila sem veitt er hér á landi,
enda hafi hinn erlendi aðili hvorki starfsstöð né umboðsmann hér á landi
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 ekki er skráður
skv. 5. gr. en telst heimilisfastur eða með fasta starfsstöð hér á landi innheimta
og skila virðisaukaskatti af þeirri þjónustu hér á landi
Þjónusta þessi telst ávallt nýtt þar sem kaupandi þjónustunnar hefur búsetu
eða starfsstöð. Seljandi skal ótilkvaddur tilkynna starfsemi sína rafrænt á því
formi sem ríkisskattstjóri ákveður. Aðilar sem selja rafrænt afhenta þjónustu
fyrir 2.000.000 kr. eða minna á hverju 12 mánaða tímabili skulu undanþegnir
skattskyldu
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Þraut
✓ Systraþel ehf. er lögmannsstofa tveggja systra sem m.a. veita þjónustu
til fjármálastofnana s.s. banka enda sérfróðar á þessu sviði. Nýlega
lönduðu þær stórum samningi um þjónustu við einn af stærstu erlendu
kröfuhöfunum í́ hinum föllnu íslensku bönkum
✓ Um er að ræða stóran þýskan banka sem þarf að gæta hagsmuna sinna
hér á landi gagnvart þrotabúum íslensku bankanna og sér Systraþel um
að lýsa kröfum í þrotabúin og mæta á kröfuhafafundi f.h. bankans
✓ Þegar Systraþel ehf. gerir reikning á hinn þýska banka vegna þeirrar
þjónustu sem stofan veitir hér á landi var það eitthvað að flækjast fyrir
systrunum hvort sá reikningur ætti að bera virðisaukaskatt eða ekki.
a)
b)

c)
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Reikningurinn skal bera virðisaukaskatt enda skilyrði 10. tl. 12. gr. laga nr.
50/1988 ekki uppfyllt
Reikningurinn er undanþeginn virðisaukaskatti enda skilyrði 10. tl. 12. gr.
laga nr. 50/1988 uppfyllt.
Reikningurinn er undanþeginn virðisaukaskatti enda um undanþegna
starfsemi að ræða skv. 10. tl. 3. mgr. 2. gr. laga nr. 50/1988
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Vöru Innflutningur, sbr. 34. gr. vsl
• Við innflutning á vöru skal virðisaukaskattur
innheimtur af tollverði skattskyldrar vöru að
viðbættum tolli og öðrum gjöldum sem á eru
lögð við tollmeðferð
• Um ákvörðun tollverðs skulu gilda ákvæði þar
að lútandi í tollalögum, nr. 88/2005 með síðari
breytingum.
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Sala erlendra aðila hingað til lands
• Erlent atvinnufyrirtæki með heimilisfesti eða fasta
starfsstöð erlendis, sem selur þjónustu sem veitt er
rafrænt, fjarskiptaþjónustu eða útvarps- og
sjónvarpsþjónustu til annarra en atvinnufyrirtækja
hér á landi, getur valið á milli
– almennrar skráningar skv. 5. gr. eða
– einfaldrar skráningar vegna skila á virðisaukaskatti hér
á landi samkvæmt þessari grein

• Einföld skráning skal fara fram í rafrænu skráningar
kerfi á því formi sem ríkisskattstjóri ákveður
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Blöð og tímarit
• Erlendu atvinnufyrirtæki sem selur hingað til
lands í áskrift blöð og tímarit á pappírsformi
og erlendum ferðaþjónustuaðila sem selur
virðisaukaskattsskylda þjónustu hingað til
lands er heimilt að skrá sig með einfaldri
skráningu ef salan á sér stað til annarra en
atvinnufyrirtækja
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Hvað er einföld skráning
Ekki heimilt að innskatta
• Erlendu atvinnufyrirtæki sem skráir sig með
einfaldri skráningu skal ekki heimilt að færa
virðisaukaskatt af aðföngum sínum til
innskatts samkvæmt ákvæðum 3. og 4. mgr.
15. gr. og 1. mgr. 16. gr.
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Sala á fyrirtæki ásamt birgðum o.fl.
• Til skattskyldrar veltu telst EKKI eignayfirfærsla
vörubirgða, véla og annarra rekstrarfjármuna þegar
yfirfærslan á sér stað í sambandi við eigendaskipti á
fyrirtæki (í heild) eða HLUTA ÞESS og hinn nýi eigandi
hefur með höndum skráðan eða skráningarskyldan
rekstur samkvæmt lögum þessum
– SALA EINSTAKRA EIGNA ER AFTUR Á MÓTI SKATTSKYLD

• Við slíka sölu skal seljandi tilkynna skattyfirvöldum um
eigendaskipti og söluandvirði eigi síðar en átta dögum
eftir að eignayfirfærsla fór fram
– Þetta gerir hann í tengslum við lokun vsk. númers síns
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YSÚ 245/2014
• Ríkisskattstjóri taldi að sala einkahlutafélags á veitinga
aðstöðu í atvinnuhúsnæði ásamt tækjum, innréttingum og
öðrum lausafjármunum til kæranda hefði átt sér stað í
sambandi við eigendaskipti á fyrirtæki eða hluta þess í
skilningi 4. mgr. 12. gr. virðisaukaskattslaga
• Kærandi var því ekki talinn eiga rétt á innskattsfrádrætti
vegna viðskiptanna. Í úrskurði yfirskattanefndar var talið að
ríkisskattstjóri hefði ekki séð til þess að málið væri
nægjanlega upplýst áður en hann tók hina kærðu ákvörðun
• Krafa kæranda um frádrátt innskatts vegna viðskiptanna
náði þó ekki fram að ganga þar sem yfirskattanefnd féllst á
með ríkisskattstjóra að sölureikningur vegna viðskiptanna
teldist ekki fullnægjandi til sönnunar á innskatti, enda var
reikningurinn ekki fyrirfram tölusettur
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Sala á varanlegum aflaheimildum
• Sala á kvóta það er varanlegum aflaheimildum.
Ber hún vsk og þá hvaða vsk?
– Þar sem veiðirétturinn er bundin skipi eða bát er salan
almennt undanþeginn skattskyldri veltu skv. 6. tölul.
12. gr. VSL

• Sama gildir um viðskipti með aflamark, það er
veiðirétt ársins. Ekki ber því að innheimta
virðisaukaskatt af sölu þess
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Tímafærsla vsk
• Skattskyld velta á hverju uppgjörstímabili telst HEILDARSKATTVERÐ allra
vara sem afhentar hafa verið, svo og heildarskattverð allrar skattskyldrar
vinnu og þjónustu sem innt hefur verið af hendi á tímabilinu
– SKV. ÞVÍ RÆÐUR AFHENDINGIN TÍMAFÆRSLUNNI EINS OG Í TEKJUSKATTINUM

• Ef gefinn er út reikningur vegna afhendingar (áður en afhending
hefur átt sér stað) telst hún hafa farið fram á ÚTGÁFUDEGI
REIKNINGS, enda sé reikningur gefinn út fyrir eða samtímis
afhendingu – MUNIÐ GJAFAKORTIÐ
– EF REIKNINGUR ER GEFINN ÚT FYRIR HINU SELDA ÁÐUR EN AFHENDING
Á SÉR STAÐ FLYST TÍMAFÆRSLA SEMSÉ FRAM
• Þegar greiðsla fer fram að fullu eða að hluta áður en afhending á sér stað
teljast 80,65% af hinni mótteknu fjárhæð til skattskyldrar veltu á því tímabili
sem greiðsla fer fram, eða 90,09% þegar um er að ræða sölu skv. 2. mgr. 14
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Afhending þjónustu ræður úrslitum
Muna dóm hæstar. í málinu nr. 332/1999
• Í úrskurði ríkisskattstjóra 20. mars 1997 var talið að skattskyld velta V árið
1990 hefði verið vantalin um fjárhæðir tiltekinna sölureikninga sem allir
höfðu verið útgefnir 1. janúar 1991 vegna vinnu sem unnin hafði verið í
desember 1990
• Var V gert að greiða viðbótarvirðisaukaskatt auk álags af þessum sökum.
Úrskurður ríkisskattstjóra var staðfestur af yfirskattanefnd. V krafðist
ógildingar úrskurðar yfirskattanefndar og taldi að miða ætti við útgáfudag
reiknings við uppgjör skattskyldrar veltu, sbr. 1. mgr. 13. gr. laga nr.
50/1987 um virðisaukaskatt. (5. febr eða 5. apríl)
• Í héraðsdómi var talið, að V hefði samkvæmt 3. gr. reglugerðar nr.
501/1989 um bókhald og tekjuskráningu virðisaukaskattsskyldra aðila
borið að gefa út reikninga sína í lok þess mánaðar sem vinnan var innt af
hendi. Þótt á það væri fallist, að reynst gæti óhæg skylda að gefa út
reikning við sérhverja afhendingu eða í lok mánaðar þætti það eitt ekki
veita nægjanlega stoð til að víkja frá skýrum ákvæðum settra laga og
stjórnvaldsfyrirmæla. Var kröfu V um ógildingu úrskurðarins hafnað
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Skatthlutföll vsk
14. gr. VSL
Virðisaukaskattur skal vera 24% og rennur hann í ríkissjóð.
Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. skal virðisaukaskattur af sölu á
eftirtalinni vöru og þjónustu vera 11%
1.
2.
3.

4.
5.
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Fólksflutningar sem falla ekki undir ákvæði 6. tölul. 3. mgr.
2. gr. Hér undir falla afnot af búnaði sem skipuleggjandi
ferðar leggur farþegum til vegna ferðarinnar
Útleiga hótel- og gistiherbergja og önnur gistiþjónusta
Þjónusta ferðaskrifstofa, ferðaskipuleggjenda og ferðafélaga
við milligöngu um sölu eða afhendingu á þjónustu sem
fellur undir aðra töluliði þessarar málsgreinar eða undir
ákvæði 3. mgr. 2. gr.
Afnotagjöld útvarpsstöðva
Sala tímarita, dagblaða og landsmála- og héraðsfréttablaða
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Skatthlutföll vsk skv. 14. gr. VSL
6. Sala bóka, jafnt frumsaminna sem þýddra, þ.m.t. nótnabóka með og án texta,
sem og hljóðupptökur af lestri slíkra bóka. Sama gildir um sölu á geisladiskum
og öðrum sambærilegum miðlum með bókartexta, sem og sölu á rafrænum
útgáfum slíkra bóka
7. Sala á heitu vatni, rafmagni og olíu til hitunar húsa og laugarvatns
8. Sala á matvörum og öðrum vörum til manneldis eins og skilgreint er í viðauka
við lög þessi, þó ekki sala á áfengi
9. Aðgangur að vegamannvirkjum. (Hvalfjarðargöngin)
10. Geisladiskar, hljómplötur, segulbönd og aðrir sambærilegir miðlar með tónlist
en ekki með mynd. Sama gildir um sölu á rafrænni útgáfu á tónlist án myndar
11. Smokkar (ekki túrbindi)
12. Margnota bleiur og bleiufóður sem falla undir tollskrárnúmer 9619.0091.
Sama gildir um barnableiur og laust bleiufóður sem falla undir tollskrárnúmer
9619.0011
13. Aðgangseyrir að baðhúsum, baðstöðum, gufubaðsstofum og heilsulindum
sem falla ekki undir ákvæði 5. tölul. 3. mgr. 2. gr.
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Smokkar (ekki túrbindi)
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Evrópusambandið - 2016
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Spurningar
rétt eða rangt
•
•
•
•

Hversu hár vskur er af „afnotagjaldi“ ruv
Myndbönd (kvikmyndir) eru með 11% vski
Hvað greiða gróðurhús háan vsk af heitu vatni
Leigubílstjórar mega innheimta 24% af farþega
flutningi
• Hestaferðirnar eru hins vegar með 11% vski
• Af bíómiða er nú innheimtur 24% vskur og breytir engu
hvort um íslenka eða erlenda kvikmynd er að ræða
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Uppgjör virðisaukaskatts
• VIÐ SKIL Á VIRÐISAUKASKATTI BER AÐ GERA UPP
1. virðisaukaskattskylda veltu í 24% skatthlutfalli,
2. virðisaukaskattskylda veltu í 11% skatthlutfalli og
3. veltu undanþegna virðisaukaskatti svo sem vegna
útflutnings, sbr. nánar 12. gr. VSL svo og sölu sem fellur
utan við skattskyldusviði laganna

• Reikna ber eftir atvikum 24% eða 11% virðisaukaskatt af
allri sölu á vörum og þjónustu þar með talið vegna
úttekta til eigin nota á hlutaðeigandi greiðslutímabili
• Þessum útskatti er seljandi skyldur að skila í ríkissjóð að
frádregnum innskatti vegna kaupa á aðföngum til
rekstrarins
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VIRÐISAUKASKATTSSKÝRSLA
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Skil á vsk
Bréfleg eða rafræn skil
• Áður fyrr réð maður því hvort hann taldi fram
virðisaukaskatt sinn bréflega eða rafrænt. Frá og
með 1. jan. 2011 er hins vegar öllum skylt að skila
rafrænni skýrslu
• Ríkisskattstjóri getur þó veitt heimild til eins árs í
senn til þess að skila virðisaukaskattsskýrslu á
pappír ef gildar ástæður eru fyrir hendi og metur
hann í hverju tilviki fyrir sig hvað telja skuli gildar
ástæður í þessu sambandi
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Hvað merkir útskattur og innskattur
• Útskattur merkir í lögum þessum þann virðisaukaskatt sem fellur á skattskylda sölu eða
afhendingu skattaðila á TÍMABILINU
– Með tímabilinu er átt við greiðslutímabil vsk.
sem venjulega er tveir mánuðir
• Þetta er semsé sá virðisaukaskattur sem seljandi
vöru og þjónustu leggur á viðskipti sín við
afhendingu vöru eða þjónustu eða REIKNINGSÚTSKRIFT áður en sala og eða þjónusta hefur átt
sér stað
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En innskattur, hvað merkir það
• INNSKATTUR merkir aftur á móti þann virðisaukaskatt
sem fellur á kaup skattaðila á skattskyldum vörum og
þjónustu svo og varanlegum rekstrarfjármunum til
nota í rekstrinum á tímabilinu, sbr. þó 16. gr.
• Nánar tiltekið merkir innskattur þann virðisaukaskatt
sem fram kemur Á REIKNINGUM þeirra sem selt hafa
hinum skattskylda aðila (AÐFÖNG) á uppgjörstímabili,
svo og virðisaukaskattur af innflutningi hans á tímabilinu
– KOMI INNSKATTUR EKKI FRAM Á REIKNINGI ER EKKI
UNNT AÐ NOTA HANN
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Innskattur - Skilyrði
• Form skilyrði
– Opið vsk. númer
– Form reikninga

• Efnisskilyrði
– Fullur frádráttur, eingöngu
– Frádráttur að hluta, blönduð starfsemi
– Enginn frádráttur. Starfsemi undanþegin vsk. eða
kaupin gerð til að flullnægja persónulegum
þörfum atv.
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Innskattshæfur kostnaður
Um innskatt nánar, sjá reglugerð nr. 192/1993

• Til innskatts á hverju uppgjörstímabili skal telja
virðisaukaskatt af vörum, vinnu, þjónustu og
aðkeyptum rekstrarfjármunum svo og af öðrum
aðföngum sem EINGÖNGU varða kaup skattaðila á
vörum og skattskyldri þjónustu
– SKV. ÞVÍ MÁ EKKI INNSKATTA MUNI SEM NOTAÐIR ERU Í
EINKAÞÁGU

• Fjármálaráðherra er þó heimilt að setja reglur um
að til innskatts megi telja ÁKVEÐINN HLUTA af
virðisaukaskatti innkaupa sem þó ekki varða
eingöngu sölu skattaðila á vörum og skattskyldri
þjónustu
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YSÚ 70/2014
Þetta mál gekk til dómstóla
• Ríkisskattstjóri taldi að skilyrði innskattsfrádráttar í virðisaukaskattsskilum
kæranda, sem var einkahlutafélag, á grundvelli sölureikninga frá Z ehf.
hefðu ekki verið uppfyllt þar sem Z ehf. hefði verið „með lokað virðisaukaskattsnúmer“ á greindum tíma
• Í úrskurði yfirskattanefndar voru rakin lagaákvæði og aðrar settar reglur
sem eiga við um skráningu virðisaukaskattsskyldra aðila. Taldi nefndin að
skilja yrði forsendur ríkisskattstjóra svo að Z ehf. hefði verið fellt af
grunnskrá virðisaukaskatts og því ekki verið skráð samkvæmt
virðisaukaskattslögum á þeim tíma þegar Z ehf. seldi kæranda þjónustu
• Lög væru ótvíræð um það að við þessar aðstæður hefði frádráttur
virðisaukaskatts vegna viðskipta félaganna ekki verið heimill. Ekki var
fallist á með kæranda að annmarkar á málsmeðferð ríkisskattstjóra ættu
að leiða til ógildingar hinnar kærðu ákvörðunar. Þá var kröfu kæranda um
niðurfellingu álags á virðisaukaskatt hafnað
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Fréttablaðið 21. okt. 2015
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Ertu sammála þessu?
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YSÚ 159/2005
Muna orðið „Eingöngu“
• Kærandi, sem hafði með höndum útgáfu á bæjarblaði sem dreift var
ókeypis, var skráð í grunnskrá virðisaukaskatts vegna sölu á
auglýsingum sem birtust í blaðinu. Skattstjóri féllst ekki á að
tilfærður innskattur vegna kaupa kæranda á ljósritunarvél væri
eingöngu vegna virðisaukaskattsskyldrar starfsemi hennar þar sem
efni blaðsins væri ekki eingöngu fólgið í auglýsingum
• Mat skattstjóri það svo að þáttur auglýsinga í blaðinu væri 50% á
móti öðru efni og lækkaði hinn umdeilda innskatt til samræmis.
• Yfirskattanefnd taldi að forsendur skattstjóra í þessu sambandi
fengju ekki staðist þar sem skattskyld starfsemi kæranda væri
gagngert fólgin í útgáfu umrædds auglýsingablaðs. Af þeim sökum
og þar sem ekki var dregið í efa að ljósritunarvél hefði eingöngu
verið keypt til að ljósrita blaðið til dreifingar var fallist á kröfu
kæranda
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YSÚ 35/2014
• Í máli þessu var deilt um hvort kærandi gæti fært til innskatts
virðisaukaskatt af aðkeyptri lögmannsþjónustu í tengslum
við lausn ágreinings um nýtingarrétt vegna jarðar kæranda
og greiðslu bóta fyrir skerðingu á fasteignatengdum
réttindum
• Yfirskattanefnd benti á að viðskipti með fasteignir væru ekki
virðisaukaskattsskyld svo og væri fasteignaleiga undanþegin
virðisaukaskatti. Í skatt- og úrskurðaframkvæmd hefði verið
talið að sú undanþága gæti í vissum tilvikum tekið til leigu
fasteignatengdra réttinda
• Þættu umrædd þjónustukaup kæranda ekki eingöngu varða
sölu vöru eða skattskyldrar þjónustu í skilningi virðisaukaskattslaga. Var kröfu kæranda hafnað
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Blönduð starfsemi
hvernig skiptir maður
Lesa reglugerð nr. 192/1993
• Aðfangakaup varða eingöngu vsk skylda eða
ekki vsk skylda starfsemi
– Innskatta má að fullu – eða alls ekkert

• Aðfangakaup eru bæði notuð til að fullnægja
vsk skyldri og ekki vsk skyldri starfsemi. Þá
verður að hlutfalla innskattinn eftir:
– veltu, almenn sala
– fasteignatengdur kostnaður, fermetra stærð rýmis
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Eyðublað nr. 10.27
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Reglugerð nr. 192/1993
Veltureglan
Einkakostnaður
• Virðisaukaskatt af aðkeyptum
rekstrarfjármunum, vörum og þjónustu, sem
keypt er til nota bæði vegna skattskylds þáttar í
starfsemi aðila og skattfrjáls þáttar (blönduð not),
er heimilt að telja til innskatts í sama hlutfalli og
sala skattskyldrar vöru og þjónustu (án
virðisaukaskatts) hvers reikningsárs er af
heildarveltu ársins
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Reglugerð nr. 192/1993
Stærðarreglan
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• Við nýbyggingu húsnæðis, þ.m.t. viðbyggingu, sem að
sérgreindum hluta (ákveðin herbergi eða hæð í húsi) er
ætlað til nota fyrir skráða starfsemi en að öðru leyti
ætlað til nota sem ekki hefur í för með sér rétt til
frádráttar innskatts, má skattaðili telja virðisaukaskatt af
samtals kostnaði við byggingarframkvæmdir til innskatts
í sama hlutfalli og byggingarkostnaður þess hluta sem
byggður er til nota fyrir skráða starfsemi er af heildar
byggingarkostnaði
• Ef gæði einstakra hluta húsnæðis, sem nýttir eru á
mismunandi hátt, eru sambærileg, er heimilt að skipta
skattinum í því hlutfalli sem flatarmál þess hluta
húsnæðisins sem notað er fyrir skattskyldan rekstur er af
heildarflatarmáli húsnæðisins
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Spreyttu þig á þessu
verkefni
VIÐSKIPTI

Skattskyld velta í 25,5% þrepi
Skattskyld velta í 7% þrepi

Kr.

12.000.000
100.000.000

Skattfrjáls velta

Sala undanþegin skattskyldusvið laganna

200.000.000

Útskattur
Innskattur
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Skipting innskatts
• Innskattur af aðföngum sem varða hesta sýningarnar eingöngu,
10.000.000 kr. Ekki innskattshæfur vsk - íþróttasýningar
• Innskattur af aðföngum sem varða gróðurhúsa ræktunina eingöngu,
25.000.000 kr. Í gróður húsunum er ræktað grænmeti sem selt er með 7%
vsk. (nú 11%). Aðföngin má því innskatta að fullu
• Innskattur að aðföngum sem varða sameiginlega allan rekstur, 15.000.000
kr. Þennan innskatt ber að hlutfalla eftir veltu
• Innskattur af aðföngum sem varða viðhald og nýbyggingu gróðarhúsa,
20.000.000 kr. Gróðurhúsin eru varanlegir rekstrarfjármunir. Aðföngin má
því innskatta að fullu
• Innskattur af aðföngum vegna kaffihlaðborðs og aðgangs að gróðurhúsi,
4.000.000 kr. Aðgangseyrin að gróðurhúsinu er með 25,5% (nú 24%) vski
þannig að innskatturinn er að fullu frádráttarbær
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Takmörkuð innskattshæfni
Af hverju eru þessi takmörk
4. mgr. 16.gr. VSL

• Til innskatts er ALDREI heimilt að telja virðisaukaskatt af
aðföngum er varða eftirfarandi:
I
N
N
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A
T
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U
R

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Kaffistofu eða mötuneyti skattaðila og hvers konar fæðiskaup hans
Öflun eða rekstur íbúðarhúsnæðis fyrir eiganda eða starfsmenn
Hlunnindi til eiganda eða starfsmanna
Öflun og rekstur orlofsheimila, sumarbústaða, barnaheimila og þess
háttar fyrir eiganda eða starfsmenn
Risnu og gjafir
1)Öflun, 2)rekstur og 3)leigu FÓLKSBIFREIÐA og hópbifreiða. Sama á
við um sendi- og vörubifreiðar með leyfða heildarþyngd 5.000 kg eða
minna sem ekki uppfylla skilyrði um BURÐARGETU OG LENGD
FARMRÝMIS er fjármálaráðherra setur í reglugerð. Ath. reglugerð nr.
192/1993 um innskatt
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Hlunnindi til eiganda eða starfsmanna
• Ekki er heimilt að innskatta föt er atvinnurekandi kaupir og lætur starfsmönnum í té sem
hlunnindi
• Hins vegar má innskatta kaup á öryggis- og
hlífðarfötum
• Athugið að þessi undantekning er skilgreind
þröngt og er því vissara að sýna aðgæslu við
innsköttun þeirra
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Bifreiðar, sjá reglugerð um innskatt
• Almennt er óheimilt að innskatta fólksbifreiðar þar
með talið sendibifreiðar með leyfða heildarþyngd
5.000 kg eða minna nema þær séu búnar sérstökum
skráningarmerkjum með rauðum stöfum á hvítum
grunni, sbr. 14. gr. reglugerðar nr. 78/1997, um
skráningu ökutækja með síðari breytingum
– Verði aðili uppvís að því að nota slíka bifreið í einkaþágu
er innskattur af kaupverði nánast undantekningarlaust
felldur niður. Hins vegar er vsk. af REKSTRI venjulega
skipt í hlutfallinu 75% og 25%
10/16/2021
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Sölureikningar, sbr. 20. gr. VSL
form og útlit

• Við sérhverja sölu eða afhendingu á vöru eða skattskyldri þjónustu
skal seljandi gefa út reikning
– Þetta gildir þó ekki um staðgreiðslusölu

•

•

Á reikningi skal koma fram (1)útgáfudagur, (2)nafn og (3)kennitala
kaupanda og seljanda, (4)skráningarnúmer seljanda, (4)tegund sölu,
(5)magn, (6)einingarverð og (7)heildarverð
REIKNINGSEYÐUBLÖÐ SKULU VERA FYRIR FRAM TÖLUSETT Í
SAMFELLDRI TÖLURÖÐ. Reikningur skal bera greinilega með sér hvort
virðisaukaskattur er innifalinn í heildarfjárhæð hans eða ekki
– Sé misbrestur á þessu er ekki unnt að innskatta aðföngin

•

•

Enn fremur skal sérstaklega koma fram hver fjárhæð virðisaukaskatts
er, ellegar að virðisaukaskattur sé 19,35% af heildarverði ef verið er að
selja með 24% eða 9,91% þegar um er að ræða sölu með 11%
virðisaukaskatti
VIÐ SÖLU TIL SKATTSKYLDS AÐILA SKAL FJÁRHÆÐ VIRÐISAUKASKATTS ÆTÍÐ KOMA FRAM

10/16/2021

ÁgV

210

Form reikninga
• Eftirtalin atriði verða að koma fram á reikningi
1.
2.
3.
4.

Útgáfudagur
Nafn og kennitala seljanda og kaupanda
Vsk. númer seljanda
Hvað er selt. Heiti vöru eða þjónustu. Einingaverð og
magn. Heildarverð án eða með vsk
5. Virðisaukaskattur, sbr. orðalagið: þar af er vskur X kr.

• Stundum er óheimilt að innskatta kaup. Þetta gildir t.d.
um aðföng vegna bifreiða. Innskattshæf kaup verður því
að vera unnt að tengja virðisaukaskattsskyldri bifreið.
Munið því ávallt að tilgreina númer bifreiðar á reikningi
10/16/2021
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Form sölu reikninga
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Staðgreiðslusala
Undanþágu lágmark
• Við staðgreiðslusölu smásöluverslana og
hliðstæðra aðila er ekki skylt að gefa út
reikning nema salan sé til aðila sem skattskyldur er samkvæmt ákvæðum þessara laga
• Sé reikningur gefinn út í slíkum viðskiptum
má víkja frá kröfum um auðkenni á reikningum eftir nánari reglum sem fjármálaráðherra
setur
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Muna
• Beri reikningur VIRÐISAUKASKATT verður
að skila honum í ríkissjóð hvort sem salan
er virðisaukaskattsskyld skyld eða ekki
• Dæmi: Maður leggur fram eign að verðmæti 200.000 kr. við stofnun ehf. Bæti
maðurinn virðisaukaskatti við framlagsfjárhæðina verður hann að skila honum til
innheimtumanns
• Í því sambandi breytir engu hvort maðurinn er atvinnurekandi eða ekki
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Sönnun, sjá 7. mgr. 20. gr. VSL
•

TIL SÖNNUNAR Á INNSKATTI SKAL SKATTSKYLDUR AÐILI
GETA LAGT FRAM REIKNINGA EÐA ÖNNUR GÖGN Í SAMRÆMI VIÐ ÁKVÆÐI ÞESSARAR GREINAR
–

•

•

ÞETTA ER TÚLKAÐ MJÖG STRANGT Í FRAMKVÆMD

Sömuleiðis skal aðili, sem flytur inn vörur erlendis frá, geta
lagt fram greiðsluskjöl frá tollyfirvöldum fyrir virðisaukaskatti sem lagður er á vörur þær er hann flytur inn
Reikningur, að fjárhæð 6.000 kr. eða minna, frá smásöluverslun eða aðila, sem nær eingöngu selur til ENDANLEGS
NEYTANDA, telst fullnægjandi í þessu sambandi enda þótt
ekki komi fram nafn og kennitala kaupanda
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Steypustöðin
• Ríkisskattstjóri kallaði nýlega inn reikninga Steypustöðvarinnar vegna rekstrarkostnaðar allra bifreiða
fyrirtækisins
• Meðal þeirra eru bæði vsk. hæfar og ekki vsk. hæfar
bifreiðar
• Nú hefur ríkisskattstjóri boðað fyrirtækinu að hann
hyggist fella niður innskatt af öllum eldsneytiskostnaði þar sem númer hlutaðeigandi bifreiðar sé
ekki skráð á bensínkaupareikningana
• Getur ríkisskattstjóri gert þetta og ef svo er ekki:
hverjar eru þá varnir Steypustöðvarinnar
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Gjafakort
• Kynntu þér hvaða reglur gilda um innheimtu
vsk vegna sölu gjafakorta
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KREDITREIKNINGUR
VÖRUSKIL. TÖPUÐ KRAFA
• Stundum kemur fyrir að vöru er skilað.
Verslunareigandi verður þá að bakfæra
söluna. Er það nauðsynlegt svo að ekki
þurfi að skila vsk. af sölunni
• Við bakfærslu viðskipta er gefin út
sérstakur reikningur, sem í öllum atriðum
er eins og sölureikningur, nema að orðið:
KREDIT-REIKNINGUR er ritað í haus fyrir
miðju hans
10/16/2021
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Tapaðar kröfur
• Á útgáfu KREDITREIKNINGA getur einnig
reynt þegar krafa tapast
• Við slíkar aðstæður fær seljandinn ekki
greitt og finnst honum eðlilega blóðugt að
þurfa að sitja uppi með vskinn
• Almennt þarf hann ekki að gera það. Hins
vegar má hann ekki bakfæra viðskiptin fyrr
en fullvíst er að krafan er SANNANLEGA
TÖPUÐ
10/16/2021
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Greiðslutímabil vsk
• Hvert uppgjörstímabil er TVEIR MÁNUÐIR, janúar og
febrúar, mars og apríl, maí og júní, júlí og ágúst,
september og október, nóvember og desember
• Skráningarskyldir aðilar skulu eftir lok hvers uppgjörstímabils ótilkvaddir greiða virðisaukaskatt þann sem
þeim ber að standa skil á samkvæmt lögum þessum

• Virðisaukaskatti ásamt virðisaukaskattsskýrslu
skal skila eigi síðar en á fimmta degi annars
mánaðar eftir lok uppgjörstímabils vegna viðskipta á því tímabili
• Beri gjalddaga upp á helgidag eða almennan
frídag færist gjalddagi á næsta virkan dag á eftir
10/16/2021

ÁgV

220

Gjalddagar vsk. eru 6 á ári
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gjalddagi vegna jan. og febr. er 5. apríl
Gjalddagi vegna mars og apríl er 5. júní
Gjalddagi vegna maí og júní er 5. ágúst
Gjalddagi vegna júlí og ágúst er 5. okt.
Gjalddagi vegna sept. og okt. er 5. des.
Gjalddagi vegna nóv. og des. er 5. febr.
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Álag vegna síðbúinna skila
• Sé virðisaukaskattur ekki greiddur á tilskildum tíma skal
aðili sæta álagi til viðbótar skatti samkvæmt virðisauka
skattsvskýrslu
• Sama gildir ef virðisaukaskattsskýrslu hefur ekki verið
skilað eða verið ábótavant og virðisaukaskattur því
áætlaður
• Álag skal vera 1% af þeirri fjárhæð, sem vangreidd er,
fyrir hvern byrjaðan dag eftir gjalddaga, þó ekki hærra
en 10%. Frá og með 10. degi bætast svo dráttarvextir
við vangreiddan skatt
• Fella má niður álag ef aðili færir sér GILDAR ÁSTÆÐUR
til málsbóta og geta skattyfirvöld metið það í hverju
tilviki hvað telja skuli gildar ástæður í þessu sambandi
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PASSA SIG
• Stundum þegar fyrir liggur að ekki þurfi að
greiða neinn vsk. hirða menn ekki um að skila
virðisaukaskattsskýrslu
• Gerist það er venjulega áætlað á menn. Hinn
áætlaði skattur er svo felldur niður þegar
skýrslu er skilað
• Hingað til hafa menn ekki borið neinn kostnað
af þessu. Frá og með 1. jan. 2011 er hins
vegar skylt að greiða 5.000 kr. í sekt vegna
slíkra brota
10/16/2021
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YSÚ 392/2003
• Fallist var á kröfu kæranda um niðurfellingu
álags vegna síðbúinna skila á staðgreiðslu, en
hin síðbúnu skil áttu rót sína að rekja til
mistaka bankastarfsmanns
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Úrskurður nr. 320/2004
Virðisaukaskattur 2003
• Hinn 29. júlí 2003 sendi kærandi, sem var hlutafélag, rafræn
fyrirmæli til viðskiptabanka síns um greiðslu á
virðisaukaskatti vegna uppgjörstímabilsins maí-júní 2003
hinn 5. ágúst 2003, þ.e. svonefnda framvirka greiðslu
• Vegna lokunar stórgreiðslukerfis Seðlabanka Íslands 5.
ágúst 2003 fór greiðsla þó ekki fram og sætti kærandi
álagsbeitingu skattstjóra vegna síðbúinna skila á
virðisaukaskatti umrætt uppgjörstímabil
• Yfirskattanefnd taldi að almennt yrði að ganga út frá því að
treysta mætti því að greiðslufyrirmæli með notkun
netbanka næðu fram að ganga væri ekki til að dreifa
atvikum sem vörðuðu greiðanda, enda væri byggt á því í
reglugerð nr. 667/1995. Að virtum atvikum var fallist á kröfu
kæranda um niðurfellingu álags
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YSÚ 321/2004
• Kærandi stóð skil á greiðslu virðisaukaskatts fyrir
uppgjörstímabilið september-október 2003 í netbanka
á gjalddaga skattsins þann 5. desember 2003, en þar
sem greiðslan fór fram eftir kl. 21 þann dag var
greiðslan ekki bókuð fyrr en á næsta bankadegi. Af
þessum sökum sætti kærandi álagsbeitingu skattstjóra
vegna síðbúinna skila á virðisaukaskatti umrætt
uppgjörstímabil
• Yfirskattanefnd hafnaði kröfu kæranda um
niðurfellingu álags, en féllst á varakröfu um lækkun
álags þar sem ekki lá annað fyrir en að greiðsla
kæranda hefði borist innheimtumanni daginn eftir
gjalddaga, þ.e. 6. desember 2003
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YSÚ 217/2006
• Kröfu einkahlutafélags um niðurfellingu álags
vegna síðbúinna skila á virðisaukaskatti var
hafnað, en hin síðbúnu skil áttu rót sína að
rekja til mistaka fyrirsvarsmanns félagsins við
sendingu rafrænna fyrirmæla til viðskiptabanka
um greiðslu á virðisaukaskattinum.
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YSÚ 181/2012
• Kröfu einkahlutafélags um niðurfellingu
álags vegna síðbúinna skila á virðisauka
skatti var hafnað, en hin síðbúnu skil áttu
rót sína að rekja til mistaka starfsmanns
félagsins við sendingu rafrænna fyrirmæla
til viðskiptabanka um greiðslu á virðisauka
skattinum
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Ársskil
Miðaðist áður við 3.000.000 kr.
• Ef virðisaukaskattsskyld velta er minni en
4.000.000 KR. á ári er ráðherra heimilt að
kveða í reglugerð á um lengra uppgjörstímabil
en tveggja mánaða skil
• Þetta hefur ráðherrann gert með reglugerð nr.
667/1995 um framtal og skil á virðisauka
skatti
• Samkvæmt reglugerðinni er unnt að skylda
aðila í ársskil þótt hann hafi byrjað í tveggja
mánaða skilum við nýskráningu
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Gjalddag í ársskilum
• Gjalddagi virðisaukaskatts hjá aðilum í ársskilum er 5.
febrúar. Beri gjalddaga upp á helgidag eða almennan
frídag færist gjalddagi á næsta virkan dag á eftir
• Eigi síðar en á gjalddaga ber að skila virðisauka
skattsskýrslu og greiða virðisauka skattinn. Ef ekki er
greitt á gjalddaga bætist álag við á fjárhæð sem
greiða átti
• Álagið er 1% af vangreiddri fjárhæð fyrir hvern byrj
aðan dag eftir gjalddaga þó aldrei hærra en 10%
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ÁgV

230

Uppgjör vsk.
Dags. Viðskipti

Hvað

Án vsk.

Vsk.

Samtals

-150,000

-36,000

-186,000

5,000

550

5,550

50,000

0

50,000

2,500

600

3,100

1

Sala á þjón

Tekjur

2

Kaup

Mogginn

3

Kaup

Húsaleiga

4

Kaup

Kaffi og meðlæti

5

Sala

Tekjur

-50,000

-12,000

-62,000

6

Kaup

Bensín

15,000

3,600

18,600

7

Kaup

Viðhald bifreiðar

75,000

18,000

93,000

8

Kaup

Risna

5,000

1,200

6,200

9

Sala

Kennsla

-15,000

0

-15,000

10

Kaup

Bílaleiga. Viðskiptaf

35,000

8,400

43,400

-27,500

-15,650

-43,150

Nettó
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Virðisaukaskattsskýrsla
Uppgjör
Skattskyld velta
Undanþegin velta
Útskattur
Innskattur
Vsk til greiðslu
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Án vsk.
-200.000
-15.000

ÁgV

Vsk.
-48.000
0

Samtals
-251.000
-15.000
-48.000
8.400
-43.150
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SPURNINGAR

EF EKKI ÞÁ ÞAKKA ÉG FYRIR MIG
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