
  1 

 
Breytingar á virðisaukaskatti og vörugjöldum þann 1. mars 2007 

- samantekt og dæmi - 
 
Þær breytingar á lögum um virðisaukaskatt og vörugjöld sem koma til framkvæmda þann 
1. mars n.k. eru eftirfarandi. 
 
Matvörur 

• Virðisaukaskattur af almennum matvörum lækkar úr 14% í 7%. 
• Virðisaukaskattur af matvörum ss. sælgæti, súkkulaði, gosi, kolýrðu vatni, 

ávaxtasöfum, og kexi fer úr 24,5% í 7%. 
• Vörugjöld af matvörum ss. gosi, ávaxtasöfum, ís, kexi, sultum, ávaxtagrautum 

kaffi, te og kakó verða felld niður en sykur og sætindi bera enn vörugjöld.  
 
Veitingarhús 

• Virðisaukaskattur af veitingarþjónustu lækkar úr 24,5% í 7%. 
 
Bækur, tímarit, blöð og hljómdiskar 

• Virðisaukaskattur af bókum, blöðum og tímaritum lækkar úr 14% í 7%.  
• Virðisaukaskattur af hljómdiskum lækkar úr 24,5% í 7%. 

 
Ýmis þjónusta 

• Virðisaukaskattur af heitu vatn, rafmagi og olíu til húshitunar og laugarvatns 
lækkar úr 14% í 7%. 

• Virðisaukaskattur af  afnotagjöldum sjónvarps og hljóðvarps fer úr 14% í 7%. 
• Virðisaukaskattur af aðgangi að vegamannvirkjum fer úr 14% í 7% 

(Hvalfjarðargöngin). 
• Virðisaukaskattur af útleigu á hótel og gistiherbergjum fer úr 14% í 7%. 

 
Til að glöggva neytendur frekar á áhrifum þeirra breytinga sem taldar hafa verið upp eru 
hér að neðan tekin dæmi af þeim beinu áhrifum sem þær munu hafa á það verð sem greitt 
er fyrir ýmsar vöru og þjónustu.  
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Matvörur 
 
Almennar matvörur 
Verð á flestum almennum matvörum mun lækka um 6% ( 1,07/1,14) um næstu 
mánaðarmót þegar virðisaukaskattur lækkar úr 14% í 7%. Þetta á t.a.m. við um vörur eins 
og mjólk og mjólkurvörur, osta, smjör, olíur, kjöt, fisk, brauðmeti, ávexti, grænmeti, 
pasta og hrísgrjón . Þessar vörur bera ekki vörugjöld.  
 
Dæmi af matvörum þar sem virðisaukaskattur lækkar úr 14% í 7% 
    
Vara__________ Verð fyrir breytingu   Verð eftir 1. mars  
Nýmjólk 1l   85     80   
Brauðostur 1 kg  1.018     955 
Nautahakk 1 kg  1.100     1.032 
Samlokubrauð  250     235 
Bananar 1 kg   180     169 
Tómatar 1 kg   400     375 
Pasta 500 g   90     84 
Sykur 1 kg   130     122 
 
Súkkulaði og sætindi 
Verð á sykri, sælgæti og súkkulaði lækkar um 14% þegar virðisaukaskattur á þessum 
vörum lækkar úr 24,5% í 7%. Þessar vörur bera áfram vörugjald sem er kr. 30-60 á hvert 
kíló.  
 
Dæmi af matvörum þar sem virðisaukaskattur lækkar úr 24,5% í 7% 
 
Vara__________ Verð fyrir breytingu   Verð eftir 1. mars  
Súkkulaðiplata  250     215 
Hlaup í poka/brjóstsykur 150     129 
Lakrískonfekt   400     344 
Konfektkassi   1.500     1.289 
 
Matvörur sem vörugjald verður afnumið af 
Til viðbótar við lækkun virðisaukaskatts verða vörugjöld afnumin af öllum matvörum 
sem þau bera nema af sykri og sælgæti. Vörugjöld eru innheimt bæði af innlendri 
framleiðslu og innfluttum vörum, þau eru lögð á hjá framleiðenda vörunnar eða í tolli 
þegar um innflutta vöru er að ræða. Vörugjöld af matvörum eru ýmist innheimt á hvert 
kíló vörunnar eða hvern lítra. Misjafnt er hvort matvörur með vörugjaldi bera 14% eða 
24,5% virðisaukaskatt en frá og með 1. mars bera þær allar 7% virðisaukaskatt.  
Lækkun á þessum matvörum er nokkuð misjöfn eftir vöruflokkum og fer eftir því hversu 
hátt vörugjaldið var af vörunni, hversu stórar pakkningar eru og hvers mikið 
virðisaukaskatturinn breytist. Hlutfallslega mestu breytingarnar á þessum vörum eru á 
vörum eins og gosdrykkjum, kolsýrðu vatni, ávaxtasafa og kaffi. 
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Helstu matvörur sem bera vörugjöld sem verða afnumin 
 
Vara__________  Vörugjald__ Vsk fyrir breytingu        Vsk. eftir 1.mars  
Kaffi og te   35 kr/ kg  14%    7%  
Kakó     50 kr/kg  24,5%    7%  
Kakómalt   50kr/kg  24,5%    7%  
Íssósur    50 kr/kg  24,5%    7% 
Sæt kex (meira en 20% af sykri) 40 kr/kg  24,5%    7% 
Sultur og ávaxtamauk  10 kr/kg  14%    7% 
Ávaxtasúpur og grautar 10 kr/kg  14%    7% 
Niðursoðnir ávextir  10 kr/kg  14%    7%  
Hnetusmjör   10 kr/kg  14%    7% 
Ávaxtasafar og þykkni 8 kr/l   24,5%    7%  
Gosdrykkir   8 kr/l   24,5%    7% 
Kolsýrt vatn   8 kr/l   24,5%    7%  
Ís    8 kr/l   14%    7% 
 
Rétt er að hafa í huga að þau vörugjöld sem hér eru birt eru af heilum kílóum eða lítrum 
af vörunni. Þannig ber hvert kíló af kaffi kr. 35 í vörugjald og kaffipakki sem er 500 g því 
kr. 17,5. Hver lítir af gosi og kolsýrðu vatni ber 8 krónu vörugjald þannig að 2l flaska er 
með 16 króna vörugjaldi en ½l flaska 4 króna.  
Breytingar á vörugjöldum verða að líkindum nokkuð lengur að skila sér út í verðlag en 
breytingar á virðisaukaskatti vegna birgða hjá framleiðendum og innflytjendum en velta á 
þessum vörum er þó mis hröð eftir vöruflokkum. Það getur því tekið nokkrar vikur áður 
en neytendur sjá að fullu áhrifin af afnámi vörugjalda í vöruverði.  
 
Dæmi af matvörum þar sem vörugjald fellur niður og virðisaukaskattur lækkar úr 
24,5% eða 14% í 7%  
 
Vara__________ Verð fyrir breytingu   Verð eftir 1. mars  
Gosflaska 2 l   250     198  
Gosflaska ½ l   130     107 
Ávaxtasafi 1 l   150     120 
Kaffipakki 500 g  400     357 
Te 100 g   350     325  
Sultukrukka 400 g  300     277 
Sætt kex 300 g   200     159 
Ís 2 l    500     452 
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Veitingarhús 
Virðisaukaskattur á veitingarhúsum og matsölustöðum lækkar úr 24,5% í 7%. Hingað til 
hefur sérstakt endurgreiðslukerfi virðisaukaskatts verið við lýði gagnvart veitingarhúsum 
sem miðar að því að sá hluti söluverðsins sem er vegna þjónusta beri 24,5% 
virðisaukaskatt en matarhlutinn beri hins vegar 14% virðisaukaskatt. Þetta 
endurgreiðslukerfi fellur niður þann 1.mars 2007.  Vegna þessa kerfis er gert ráð fyrir að 
lækkun á verði veitingarhúsa verði nokkuð minni en sem nemur lækkun virðisaukaskatts 
úr 24,5% í 7%. Verðbreytingar veitingarhúsa verða af þessum sökum nokkuð 
mismunandi eftir því hversu hátt þjónustustig er hjá viðkomandi veitingarhúsi. Lækkunin 
verður hlutfallslega meiri eftir því sem þjónustustigið er hærra. Gera má ráð fyrir að 
lækkun hjá veitingarhúsum með litla þjónustu eins og t.d skyndibitastöðum geti orðið í 
kringum 6% en lækkun hjá aðilum þar sem þjónusta er mjög stór hluti af verðinu allt að 
10%. 
 
     
Bækur, tímarit, blöð og hljómdiskar 
 
Bækur, tímarit og blöð 
Verð á bókum, blöðum og tímaritum og hljóðbókum lækkar um 6% þegar 
virðisaukaskattur af þessum vörum lækkar úr 14% í 7%.  
 
Dæmi af bókum og blöðum þar sem virðisaukaskattur lækkar úr 14% í 7% 
 
Vara__________  Verð fyrir breytingu   Verð eftir 1. mars  
Skáldsaga/kilja   1.990     1.868 
Orðabók    5.900     5.538 
Hljóðbók    2.900     2.722   
Morgunblaðið-mánaðaráskrift 2.800     2.628 
Viðskiptablaðið-mánaðaráskrift 3.450     3.238 
Mannlíf / Ísafold – lausasala  974     915 
Séð og heyrt / Vikan – lausasala 599     562 
 
Hljómdiskar, hljómplötur og segulbönd með tónlist 
Verð á tónlist lækkar um 14% þegar virðisaukaskattur af hljómdiskum, hljómplötum og 
segulböndum lækkar úr 24,5% í 7%. 
 
Dæmi af verði á hljómdisk þar sem virðisaukaskattur lækkar úr 24,5% í 7% 
 
Vara__________  Verð fyrir breytingu   Verð eftir 1. mars  
Hljómdiskur    2.199     1.890 
Hljómdiskur    2.599     2.088 
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Ýmis þjónusta 
 
Heitt vatn, rafmagn og olía til húshitunar 
Verð á heitu vatni til heimilisnota, ásamt rafmagni og olíu sem notað er til húshitunar 
lækkar um 6% þegar virðisaukaskattur lækkar úr 14% í 7%. Virðisaukaskattur á rafmagni 
til almennra nota ber áfram 24,5% virðisaukaskatt.  
 
Dæmi af mánaðarlegum kostnaði notenda á svæði Orkuveitu Reykjavíkur sem 
notar 1m³ af heitu vatni á dag þegar virðisaukaskattur lækkar úr 14% í 7% 
 
  Verð fyrir breytingu   Verð eftir 1. mars  
 
Fast gjald  24,52 x 30 = 736   23,02 x 30 = 691 
Notkun  74,36 x 30 = 2.231   69,80 x 30 = 2.094 
Samtals  2.967     2.785 
 
 
Afnotagjöldum útvarpsstöðva 
Afnotagjöld útvarpsstöðva ( sjónvarps og hljóðvarps) lækkar um 6% þegar 
virðisaukaskattur lækkar úr 14% í 7%. 
 
Dæmi af afnotagjöldum þar sem virðisaukaskattur lækkar úr 14% í 7% 
 
Þjónusta__________  Verð fyrir breytingu   Verð eftir 1. mars 
RÚV – afnotagjöld / mánuði  2.921     2.742 
Stöð 2 – almenn áskrift / mánuði 5.450     5.115 
Stöð 2 – M12 áskrift / mánuði 4.995     4.688 
Sýn – almenn áskrift / mánuði 4.790     4.496 
 
 
Hvalfjarðargöngin 
Aðgangur í Hvalfjarðargöngin lækkar um 6% þegar virðisaukaskattur lækkar úr 14% í 
7%. Almennt gjald fyrir staka ferð var kr. 1.000 fyrir breytingar og ætti að lækka í kr. 939  
skv. breytingu á virðisaukaskatti en Spölur sem rekur Hvalfjarðargöngin hefur þegar 
ákveðið að lækka gjaldið meira eða í kr. 900. Séu keypt kort með 100 ferðum kostaði 
ferðin áður kr. 270 en lækkar í kr. 253 þann 1. mars.   
 
Hótel og gistiheimili 
Gistiþjónusta lækkar um 6% þegar virðisaukaskattur lækkar úr 14% í 7%. 
 
Dæmi af gistiþjónustu þar sem virðisaukaskattur lækkar úr 14% í 7% 
 
Þjónusta__________  Verð fyrir breytingu   Verð eftir 1. mars 
Hótelherbergi    10.000     9.386 
Svefnpokapláss   2.500     2.346  


