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Velta samkvæmt virðisaukaskattskýrslum 

 
1. Tengiliður  

1.1 Tengiliður stofnun Hagstofa Íslands 

1.2 Tengiliður deild  Fyrirtækjatölfræði 

1.3 Nafn tengiliðar  Sigrún Halldórsdóttir 

1.6 Netfang tengiliðar sigrun.halldorsdottir@hagstofa.is 

1.7 Símanúmer tengiliðar 528-1275 

2. Lýsigögn uppfærð 

2.3 Lýsigögn síðast uppfærð Febrúar 2023 

3. Framsetning  

3.1 Lýsing á gögnum  Virðisaukaskattsgögn frá Skattinum. Fyrirtækjaskrá Hagstofu Íslands. 

3.2 Flokkunarkerfi  Atvinnugreinaflokkunin ÍSAT2008 

3.3 Umfang efnis - þekja Öll sala vöru og þjónustu sem er ekki undanþegin virðisaukaskatti skv. 2. gr. laga um virðisaukaskatt (50/1988). 
https://www.althingi.is/lagas/nuna/1988050.html 
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3.4 Hagskýrslugerðarhugtök og 
skilgreiningar  

Atvinnugreinaflokkar: Notað er flokkunarkerfið ÍSAT2008 og flokkun skv. fyrirtækjaskrá Hagstofu Íslands. Velta er 
flokkuð eftir aðalatvinnugrein rekstraraðila. 
 
Lög um virðisaukaskatt: Lög 50/1988 með síðari breytingum. https://www.althingi.is/lagas/nuna/1988050.html 
 
Virðisaukaskattstímabil: Yfirleitt tveir almanaksmánuðir, janúar-febrúar, mars-apríl o.s.frv. Margir bændur eiga kost á 
því að skila virðisaukaskattskýrslu hálfsárslega. Þeir sem hafa mjög litla veltu geta skilað virðisaukaskattskýrslu árlega. 
 
Velta skv. virðisaukaskattskýrslum: Hér er talin með öll virðisaukaskattskyld velta og velta undanþegin 
virðisaukaskatti. Velta í þjónustu sem er undanþegin virðisaukaskatti er ekki talin með, enda kemur hún ekki fram í 
virðisaukaskattskýrslum. Virðisaukaskattur er ekki talinn með í veltu. 
 
Almennt þrep virðisaukaskatts er í dag 24%. Í þessu þrepi eru allar tegundir vöru og þjónustu sem ekki eru flokkaðar í 
öðrum þrepum samkvæmt lögum um virðisaukaskatt. 
 
Lægra þrep virðisaukaskatts er í dag 11% skv. 14. grein laga um virðisaukaskatt. Í þessu þrepi eru m.a. bækur, tímarit, 
hitaveita, rafmagn til húshitunar, matvara, þjónusta veitingahúsa, gistiþjónusta, farþegaflutningar innanlands (aðrir en 
áætlunarflutningar) og þjónusta ferðaskrifstofa. Áfengi er í lægra þrepi síðan í ársbyrjun 2016 en var áður í almennu 
þrepi. 
 
Velta undanskilin virðisaukaskatti skv. 12. grein laga um virðisaukaskatt: Ekki þarf að greiða virðisaukaskatt af þessari 
veltu, en þó er skylt að skila virðisaukaskattskýrslum og hægt er að fá endurgreiddan þann virðisaukaskatt sem hefur 
verið greiddur til að afla tekna. Útflutningur á vöru og þjónustu er undanskilinn virðisaukaskatti. Sem dæmi um 
útflutta þjónustu má nefna millilandaflug og -siglingar; og utanlandsferðir sem íslenskar ferðaskrifstofur selja. 
Samningsbundnar greiðslur úr ríkissjóði vegna mjólkurframleiðslu og sauðfjárframleiðslu eru einnig undanskildar 
virðisaukaskatti. 
 
Þjónusta undanskilin virðisaukaskatti: Ýmis konar þjónusta er að öllu leyti undanskilin virðisaukaskatti skv. 2. grein 
laga um virðisaukaskatt. Veltu í þess konar þjónustu á ekki að telja með í virðisaukaskattskýrslum og ekki er hægt að 
fá endurgreiddan þann virðisaukaskatt sem rekstraraðilar hafa greitt í tengslum við þessa þjónustu. Eðli málsins 
samkvæmt er þjónusta af þessu tagi ekki talin með í hagtölum um veltu skv. virðisaukaskattskýrslum. Sem dæmi um 
þjónustu sem er undanþegin virðisaukaskatti má nefna almenningssamgöngur, læknisþjónustu, íþróttastarfsemi, 
happdrætti og fasteignasölu. 
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Meiri upplýsingar um virðisaukaskatt má finna á heimasíðu Skattsins:  
https://www.skatturinn.is/atvinnurekstur/virdisaukaskattur/ 

3.5 Hagskýrslueining  Kennitala rekstraraðila 

3.6 Þýði  Allir rekstraraðilar, lögaðilar og einstaklingar, með íslenska kennitölu. Einnig erlendir aðilar með íslenskt 
virðisaukaskattsnúmer. 

3.7 Svæði  Ísland, þar með talið fríhafnarsvæði 

3.8 Tímabil  Frá og með ársbyrjun 2008 

3.9 Grunntímabil  Á ekki við 

4. Mælieining  

4. Mælieining Milljónir króna 

5. Viðmiðunartími  

5. Viðmiðunartími Tveggja mánaða tímabil: janúar-febrúar, mars-apríl, maí-júní, júlí-ágúst, september-október og nóvember-desember. 

6. Umboð  

6.1 Lög og reglugerðir  Lög nr. 167/2007 um Hagstofu Íslands og opinbera hagskýrslugerð 
https://www.althingi.is/lagas/nuna/2007163.html 
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7. Trúnaðarkvaðir  

7.1 Trúnaðarkvaðir - stefna  Sjá reglur Hagstofu Íslands um meðferð trúnaðargagna: 
https://hagstofa.is/um-hagstofuna/log-og-reglur/ 

7.2 Trúnaðarkvaðir – meðferð gagna  Sjá stefnu Hagstofu Íslands um hindrun rekjanleika: 
https://hagstofa.is/um-hagstofuna/stefnur-hagstofu-islands/stefna-hagstofu-islands-um-hindrun-rekjanleika/ 

8. Reglur um birtingar  

8.1 Birtingaráætlun  Dagsetning birtingar er sett á birtingaráætlun a.m.k. tveimur dögum fyrir birtingu. 

8.2 Aðgengi að birtingaráætlun  Birtingaráætlun er á vef Hagstofu Íslands. 

8.3 Aðgengi fyrir notendur  Fréttatilkynningar og talnaefni er aðgengilegt öllum á vef Hagstofu Íslands. 

9. Tíðni birtinga  

9. Tíðni birtinga Hagtölur eru birtar á tveggja mánaða fresti. 

10. Aðgengileiki og skýrleiki 

10.1 Fréttatilkynningar  Yfirleitt er gefin út fréttatilkynning þegar talnaefni er uppfært. 

10.2 Útgáfur  Á ekki við 

10.3 Gagnasöfn á netinu  Talnaefni er í veftöflum á vef Hagstofu Íslands. 

10.4 Aðgengi að örgögnum  Á ekki við 

10.5 Annað  - 

10.6 Skjöl um aðferðafræði  Liggja ekki fyrir. 

10.7 Skjöl um gæðamál  Samantekt um breytingar á þegar birtum hagtölum er birt um leið og hagtölur. 

https://hagstofa.is/um-hagstofuna/log-og-reglur/
https://hagstofa.is/um-hagstofuna/stefnur-hagstofu-islands/stefna-hagstofu-islands-um-hindrun-rekjanleika/
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11. Gæðastjórnun  

11.1 Trygging gæða  Sjá meginreglur í hagskýrslugerð: 
https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?RecordID=0c8d9584-87fd-4934-b8c6-8d9ec40ee881 

11.2 Gæðamat  Liggur ekki fyrir. 

12. Notagildi  

12.1 Þarfir notenda Niðurstöður nýtast greiningaraðilum, aðilum vinnumarkaðarins, ráðuneytum, hagsmunasamtökum, stofnunum, 
fjölmiðlum og almenningi. 

12.2 Ánægja notenda Liggur ekki fyrir. 

12.3 Heildstæðni Gögn liggja fyrir tímanlega og reynt er að uppfylla síauknar kröfur notenda um fjölbreytta möguleika á greiningu. 

13. Nákvæmni og áreiðanleiki 

13.1 Nákvæmni Helsta gagnalindin eru virðisaukaskattskýrslur rekstraraðila frá Ríkisskattstjóra. Áreiðanleiki gagna er háður því að 
þessi lögboðna skylda sé virt og að skýrslur séu rétt útfylltar. 
 
Atvinnugreinaflokkun er skv. ÍSAT2008 og byggir á Fyrirtækjaskrá Hagstofu Íslands. Flest fyrirtæki falla innan 
skilgreiningar einnar atvinnugreinar samkvæmt staðlinum ÍSAT2008 en sum stærri fyrirtæki eru í fleiri en einni 
atvinnustarfsemi. Í þeim tilvikum ræður sú atvinnugrein sem færir fyrirtækinu hærri rekstrartekjur. Dæmi um fyrirtæki 
í einni eða fleiri starfsemi eru sjávarútvegsfyrirtæki sem eru bæði í veiðum og vinnslu. Fiskveiðar tilheyra deild 03, 
fiskveiðar og fiskeldi, en fiskvinnsla tilheyrir deild 10, matvælaframleiðslu. Í þessu talnaefni og í eru flokkar "031 
Fiskveiðar" og "102 Fiskvinnsla" teknir saman. 

13.2 Úrtaksvillur Á ekki við. 

13.3 Aðrar villur en úrtaksvillur (non-
sampling errors) 

Á ekki við þar sem um er að ræða skráarbundin gögn. 

14. Tímanleiki og stundvísi 

https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?RecordID=0c8d9584-87fd-4934-b8c6-8d9ec40ee881
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14.1 Tímanleiki Hagtölur eru birtar tæplega tveimur mánuðum eftir að viðmiðunartímabili lýkur. 

14.2 Stundvísi - 

15. Samræmi og samanburðarhæfni 

15.1 Samanburðarhæfni – 
landfræðileg 

Gögn eru ekki birt eftir landsvæðum. Í mörgum atvinnugreinum eru tölur um veltu skv. virðisaukaskattskrám ekki 
sambærilegar milli landa þar sem ekki er samræmi milli landa um hvað er undanskilið virðisaukaskatti. 

15.2 Samanburðarhæfni – yfir tíma Gögnin eru almennt samanburðarhæf milli tímabila innan árs og milli ára þar sem samræmdum aðferðum er beitt frá 
ári til árs við vinnslu gagna. 
 
Undantekningar: 

• Þeir sem eru með litla veltu, minni en 2 milljón króna án virðisaukaskatts á hverju 12 mánaða tímabili frá 
því rekstur hófst, eru undanþegnir skráningarskyldu á virðisaukaskattskrá. Velta þeirra telst því ekki með í 
tölum um veltu skv. virðisaukaskattsskýrslum. 

• Sumir skila virðisaukaskattskýrslu á ársgrundvelli. Í veftöflum Hagstofu er velta þeirra birt með veltu á 
tímabilinu nóvember-desember. Árið 2021 var velta þeirra sem skiluðu árlega 12,6 milljarðar króna eða 
um 0,2% af allri veltu það ár. 

• Flestir bændur skila virðisaukaskattskýrslu hálfsárslega. Í veftöflum Hagstofu er velta þeirra fyrri hluta árs, 
janúar-júní, birt með veltu á tímabilinu maí-júní og velta seinni hluta árs birt með veltu á tímabilinu 
nóvember-desember. Árið 2021 var velta bænda sem skiluðu virðisaukaskattskýrslu hálfsárslega 41,4 
milljarðar króna eða um 0,8% af veltu það ár. Þegar verið er að skoða veltu í landbúnaði ætti annaðhvort 
að nota veltu á hálfs árs tímabilum eða veltu á heilum árum. 

• Sjá nánar um virðisaukaskatt á heimasíðu Skattsins:  
https://www.skatturinn.is/atvinnurekstur/virdisaukaskattur/ 

• Breyting verður á því hvað telst virðisaukaskattskyld þjónusta. Dæmi um þetta er að í ársbyrjun 2016 varð 
þjónusta ferðaskrifstofa virðisaukaskattskyld. 

• Skattstofninn breytist. Sem dæmi má nefna að í ársbyrjun 2016 var áfengi fært úr almennu skattþrepi í 
neðra. Um leið var áfengisgjald hækkað og var leitast við að verð til neytenda breyttist ekki. Þetta leiddi til 
þess að virðisaukaskattskyld velta, þar sem áfengisgjald er meðtalið, hækkaði. 

• Það getur einnig verið smávægilegt misræmi milli ára ef margir rekstraraðilar skipta um atvinnugrein. Í 
Fyrirtækjaskrá Hagstofu miðast atvinnugreinaflokkun við almanaksár og ef fyrirtæki skiptir um 
atvinnugrein þá er það talið vera í þeirri atvinnugrein frá upphafi ársins sem skiptin eiga sér stað. 

https://www.skatturinn.is/atvinnurekstur/virdisaukaskattur/
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15.3 Samræmi – milli efnissviða Hér er fjallað um veltu skv. virðisaukaskattsskýrslum og því er velta í þjónustu sem er undanskilin virðisaukaskatti ekki 
talin með. Þetta er nauðsynlegt að hafa í huga þegar borið er saman við aðrar hagtölur. 
 
Hagstofa Íslands birtir einnig Rekstrar- og efnahagsyfirlit fyrirtækja. Þau gögn eru yfirleitt betri heimildir um þróun 
einstakra atvinnugreina til langs tíma þar sem í þeim má fá upplýsingar um sumar tegundir þjónustu sem er 
undanþegin virðisaukaskatti, t.d. ferðaskrifstofur til ársloka 2015. Einnig eru stundum gerðar leiðréttingar í 
skattskýrslum sem sjást ekki í virðisaukaskattstölum sem Hagstofa hefur. Í Rekstrar- og efnahagsyfirliti fyrirtækja eru 
þó aðeins fyrirtæki sem skila skattskýrslu. Opinberir aðilar og ýmsar stofnanir þurfa ekki að skila skattskýrslum. 
Þessum undanþágum fækkar þó mikið frá og með skattárinu 2015. 

15.4 Samræmi – innan efnissviðs - 

16. Kostnaður og svarbyrði 

16. Kostnaður og svarbyrði Á ekki við. 

17. Endurskoðun hagtalna 

17.1 Endurskoðun hagtalna - stefna Sjá stefnu Hagstofu Íslands um endurskoðun hagtalna.  https://hagstofa.is/um-hagstofuna/stefnur-hagstofu-islands/ 

17.2 Endurskoðun hagtalna - 
framkvæmd 

Allar tölur eru bráðabirgðatölur. Tölur geta breyst eftir fyrstu birtingu vegna síðbúinna skila rekstraraðila og þegar 
rekstraraðilar leiðrétta fyrri tölur. 
 
Tölur geta einnig breyst afturvirkt ef fyrirtæki skiptir um atvinnugrein, en slíkar breytingar gilda alltaf afturvirkt í 
Fyrirtækjaskrá Hagstofu, a.m.k. aftur til seinustu áramóta og stundum lengra aftur í tíma. 
 
Að jafnaði hækka tölur frá fyrstu til annarrar birtingar. Þetta er þó breytilegt og eftir því sem atvinnugreinar eru minni 
er meiri hætta á miklum sveiflum. 
 
Tölulegar upplýsingar um endurskoðun birtra hagtalna má finna á: 
http://hagstofan.s3.amazonaws.com/media/public/2020/30a7efea-570b-45fa-b6fe-191d966125f3.pdf  

18. Úrvinnsla hagskýrslna 

https://hagstofa.is/um-hagstofuna/stefnur-hagstofu-islands/
http://hagstofan.s3.amazonaws.com/media/public/2020/30a7efea-570b-45fa-b6fe-191d966125f3.pdf
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18.1 Grunngögn Grunngögn byggja á stjórnsýsluskrá frá Skattinum. Við úrvinnslu eru gögnin tengd við Fyrirtækjaskrá til 
hagskýrslugerðar sem Hagstofa sér um. 

18.2 Tíðni gagnasöfnunar Gögn eru sótt nokkrum sinnum í mánuði. 

18.3 Gagnasöfnun Gögnin eru sótt til Skattsins í gengum örugga vefskilagátt. 

18.4 Sannprófun Fyrir hverja birtingu fara gögnin í gegnum staðlaða gæðaprófun og þau gerð tilbúin til hagskýrslugerðar. Gögnin eru 
m.a. sannprófuð út frá samanburði milli tímabila fyrir hverja atvinnugrein. 

18.5 Gagnavinnsla Virðisaukaskattsgögn frá Skattinum eru tengd við Fyrirtækjaskrá til hagskýrslugerðar sem Hagstofa sér um. 
Atvinnugrein hvers fyrirtækis er tekin úr Fyrirtækjaskrá til hagskýrslugerðar en aðrar upplýsingar úr 
virðisaukaskattgögnum.  
 
Gögn eru flokkuð eftir atvinnugrein og tveggja mánaða virðisaukaskattstímabilum. 

18.6 Aðlögun Á ekki við. 

19. Athugasemdir 

19. Athugasemdir - 

 


