
Tilkynning um rétt til takmarkaðra 
nota VSK-bifreiðar í einkaþágu, 

þ.e. í formi aksturs milli heimilis og
 starfsstöðvar við upphaf og lok starfsdags

Staður og dagsetning Rétthafi

Við undirrituð staðfestum framangreindar upplýsingar og lýsum því yfir að bifreiðin, sem tilkynningin varðar, verður ekki höfð til annarra einkanota
en aksturs milli heimilis og starfsstöðvar rétthafa, sbr. tilkynningu þessa, við upphaf og lok hvers starfsdags. Við lýsum því jafnframt yfir að við höfum 
kynnt okkur ákvæði 9. gr. reglugerðar nr. 192/1993, um innskatt, að gerðum breytingum skv. 2. gr. reglugerðar nr. 18/2001, og leiðbeiningar á eyðublaði 
þessu.

Eigandi/umráðamaður
(rekstraraðili)

Nýtt heimili rétthafa

Ný starfsstöð rétthafa

B Breyting einkanota (1)
Breytt vegalengd milli heimilis og starfsstöðvar (km-fjöldi er eftir breytingu)

Dagsetning breytingar

Eigandi/umráðamaður bifreiðar (rekstraraðili)

Kennitala rekstraraðila Virðisaukaskattsnúmer rekstraraðila

Upplýsingar um rekstraraðila og bifreiðina (ávallt ber að útfylla þennan lið)
Skráningarnúmer bifreiðar sem tilkynningin varðar

Nafn nýs rétthafa takmarkaðra einkanota

B Breyting einkanota (2) 

Heimili nýs rétthafa

Starfsstöð nýs rétthafa

Vegalengd milli heimilis og starfsstöðvar (km)

Kennitala nýs rétthafa

Póstnr. og sveitarfélag nýs rétthafa

Staða nýs rétthafa

Einkanotum fyrri rétthafa lýkur (dags.)

Eigandi Starfsmaður

Einkanot nýs rétthafa hefjast (dags.)

Tilkynning þessi er um:
Upphaf einkanota (A) Breytingu einkanota (B) Lok einkanota (C)

Með heimili er átt við lögheimili eða annan fastan dvalarstað rétthafa.

Nafn rétthafa takmarkaðra einkanota

A Upphaf einkanota

Heimili rétthafa

Starfsstöð rétthafa

Vegalengd milli heimilis og starfsstöðvar (km)

Kennitala rétthafa

Póstnr. og sveitarfélag rétthafa

Staða rétthafa

Upphafsdagur einkanota

Eigandi Starfsmaður

Með starfsstöð er átt við fasta starfsstöð rétthafa. Hafi hann ekki fasta starfsstöð ber að miða við aðalstarfsstað fyrirtækisins.

Einkanotum bifreiðarinnar lýkur (dags.)

C Lok einkanota

Athugasemdir

Leiðbeiningar eru á bakhlið 2. samrits.

Nafn og kennitala rétthafa
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Frumrit – eintak Skattsins



Tilkynning um rétt til takmarkaðra 
nota VSK-bifreiðar í einkaþágu, 

þ.e. í formi aksturs milli heimilis og
 starfsstöðvar við upphaf og lok starfsdags

Staður og dagsetning Rétthafi

Við undirrituð staðfestum framangreindar upplýsingar og lýsum því yfir að bifreiðin, sem tilkynningin varðar, verður ekki höfð til annarra einkanota
en aksturs milli heimilis og starfsstöðvar rétthafa, sbr. tilkynningu þessa, við upphaf og lok hvers starfsdags. Við lýsum því jafnframt yfir að við höfum 
kynnt okkur ákvæði 9. gr. reglugerðar nr. 192/1993, um innskatt, að gerðum breytingum skv. 2. gr. reglugerðar nr. 18/2001, og leiðbeiningar á eyðublaði 
þessu.

Eigandi/umráðamaður
(rekstraraðili)

Nýtt heimili rétthafa

Ný starfsstöð rétthafa

B Breyting einkanota (1)
Breytt vegalengd milli heimilis og starfsstöðvar (km-fjöldi er eftir breytingu)

Dagsetning breytingar

Eigandi/umráðamaður bifreiðar (rekstraraðili)

Kennitala rekstraraðila Virðisaukaskattsnúmer rekstraraðila

Upplýsingar um rekstraraðila og bifreiðina (ávallt ber að útfylla þennan lið)
Skráningarnúmer bifreiðar sem tilkynningin varðar

Nafn nýs rétthafa takmarkaðra einkanota

B Breyting einkanota (2) 

Heimili nýs rétthafa

Starfsstöð nýs rétthafa

Vegalengd milli heimilis og starfsstöðvar (km)

Kennitala nýs rétthafa

Póstnr. og sveitarfélag nýs rétthafa

Staða nýs rétthafa

Einkanotum fyrri rétthafa lýkur (dags.)

Eigandi Starfsmaður

Einkanot nýs rétthafa hefjast (dags.)

Tilkynning þessi er um:
Upphaf einkanota (A) Breytingu einkanota (B) Lok einkanota (C)

Með heimili er átt við lögheimili eða annan fastan dvalarstað rétthafa.

Nafn rétthafa takmarkaðra einkanota

A Upphaf einkanota

Heimili rétthafa

Starfsstöð rétthafa

Vegalengd milli heimilis og starfsstöðvar (km)

Kennitala rétthafa

Póstnr. og sveitarfélag rétthafa

Staða rétthafa

Upphafsdagur einkanota

Eigandi Starfsmaður

Með starfsstöð er átt við fasta starfsstöð rétthafa. Hafi hann ekki fasta starfsstöð ber að miða við aðalstarfsstað fyrirtækisins.

Einkanotum bifreiðarinnar lýkur (dags.)

C Lok einkanota

Athugasemdir

Leiðbeiningar eru á bakhlið 2. samrits.

Nafn og kennitala rétthafa
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1. samrit – eintak rétthafa



Tilkynning um rétt til takmarkaðra 
nota VSK-bifreiðar í einkaþágu, 

þ.e. í formi aksturs milli heimilis og
 starfsstöðvar við upphaf og lok starfsdags

Staður og dagsetning Rétthafi

Við undirrituð staðfestum framangreindar upplýsingar og lýsum því yfir að bifreiðin, sem tilkynningin varðar, verður ekki höfð til annarra einkanota
en aksturs milli heimilis og starfsstöðvar rétthafa, sbr. tilkynningu þessa, við upphaf og lok hvers starfsdags. Við lýsum því jafnframt yfir að við höfum 
kynnt okkur ákvæði 9. gr. reglugerðar nr. 192/1993, um innskatt, að gerðum breytingum skv. 2. gr. reglugerðar nr. 18/2001, og leiðbeiningar á eyðublaði 
þessu.

Eigandi/umráðamaður
(rekstraraðili)

Nýtt heimili rétthafa

Ný starfsstöð rétthafa

B Breyting einkanota (1)
Breytt vegalengd milli heimilis og starfsstöðvar (km-fjöldi er eftir breytingu)

Dagsetning breytingar

Eigandi/umráðamaður bifreiðar (rekstraraðili)

Kennitala rekstraraðila Virðisaukaskattsnúmer rekstraraðila

Upplýsingar um rekstraraðila og bifreiðina (ávallt ber að útfylla þennan lið)
Skráningarnúmer bifreiðar sem tilkynningin varðar

Nafn nýs rétthafa takmarkaðra einkanota

B Breyting einkanota (2) 

Heimili nýs rétthafa

Starfsstöð nýs rétthafa

Vegalengd milli heimilis og starfsstöðvar (km)

Kennitala nýs rétthafa

Póstnr. og sveitarfélag nýs rétthafa

Staða nýs rétthafa

Einkanotum fyrri rétthafa lýkur (dags.)

Eigandi Starfsmaður

Einkanot nýs rétthafa hefjast (dags.)

Tilkynning þessi er um:
Upphaf einkanota (A) Breytingu einkanota (B) Lok einkanota (C)

Með heimili er átt við lögheimili eða annan fastan dvalarstað rétthafa.

Nafn rétthafa takmarkaðra einkanota

A Upphaf einkanota

Heimili rétthafa

Starfsstöð rétthafa

Vegalengd milli heimilis og starfsstöðvar (km)

Kennitala rétthafa

Póstnr. og sveitarfélag rétthafa

Staða rétthafa

Upphafsdagur einkanota

Eigandi Starfsmaður

Með starfsstöð er átt við fasta starfsstöð rétthafa. Hafi hann ekki fasta starfsstöð ber að miða við aðalstarfsstað fyrirtækisins.

Einkanotum bifreiðarinnar lýkur (dags.)

C Lok einkanota

Athugasemdir

Leiðbeiningar eru á bakhlið 2. samrits.

Nafn og kennitala rétthafa

10.60  2-12-2021

Skatturinn
Laugavegi 166
105 Reykjavík

2. samrit – eintak rekstraraðila



Leiðbeiningar

Eiganda rekstrar eða starfsmanni hans eru heimil takmörkuð einkanot VSK-bifreiðar, án þess að það komi í veg fyrir að til innskatts 
sé talinn virðisaukaskattur af öflun bifreiðarinnar, ef skilyrði 3. mgr. 9. gr. reglugerðar um innskatt eru uppfyllt. Á meðal skilyrða er 
að áður en takmörkuð einkanot hefjast tilkynni rekstraraðili til Skattsins um hinn fyrirhugaða afnotarétt á eyðublaði þessu. 
Í hugtakinu takmörkuð einkanot í þessu sambandi felst eingöngu akstur milli heimilis þess sem afnotaréttinn hefur og starfsstöðvar 
hans við upphaf og lok starfsdags. Hvers konar önnur einkanot eru óheimil. 
Skilyrði er að rekstraraðili telji afnotaréttinn að fullu til virðisaukaskattsskyldrar veltu á skattverði sem er það sama og hlunnindamat 
ríkisskattstjóra vegna takmarkaðra afnota launþega af bifreið launagreiðanda síns, í skattmati vegna staðgreiðslu opinberra gjalda 
á hverjum tíma (45 kr. á km árið 2001). Afnotarétturinn telst vera til staðar þá daga sem rétthafi er við störf og miðast útreikningur 
útskatts við þá daga óháð því hvort hann kýs að nýta sér réttinn eða ekki. Skattskyld velta vegna afnotaréttarins er því á hverju 
uppgjörstímabili margfeldi tvöfaldrar vegalengdar milli heimilis og starfsstöðvar, fjölda starfsdaga á tímabilinu og matsverðs 
fyrir hvern kílómetra. 
Að sama skapi ber rekstraraðila (launagreiðanda) við afdrátt og skil staðgreiðslu opinbera gjalda að telja starfsmanni til launa þau 
hlunnindi sem felast í afnotaréttinum. 

Frekari skýringar við eyðublaðið
Áður en afnotaréttur hefst, breyting verður á honum eða honum lýkur skal rekstraraðili tilkynna Skattinum í lögheimilisumdæmi 
sínu þar um. Merkja skal í viðeigandi reit A, B eða C efst hægra megin á eyðublaðinu og útfylla viðeigandi staflið í meginmáli. 
Einnig ber ávallt að útfylla liðinn „Upplýsingar um rekstraraðila og bifreiðina“.
 

Stafliður A
Gefa ber viðeigandi upplýsingar um rétthafa takmarkaðra einkanota. 
Með heimili er átt við lögheimili eða annan fastan dvalarstað rétthafa. 
Með starfsstöð er átt við fasta starfsstöð rétthafans, þ.e. þá atvinnustöð (starfsstað) fyrirtækis þar sem hann að jafnaði starfar eða 
hefur starfsaðstöðu. Hafi rétthafi ekki fasta starfsstöð telst starfsstöð hans í þessu sambandi vera á aðalatvinnustöð fyrirtækisins 
eða á þeirri atvinnustöð þar sem bifreiðin væri geymd utan vinnutíma ef takmörkuð einkanot kæmu ekki til. 
Tilgreina þarf vegalengd í kílómetrum milli heimilis rétthafa og starfsstöðvarinnar (ein ferð) og  hvenær afnotarétturinn hefst.
Merkja þarf við hvort rétthafi er eigandi rekstrar eða starfsmaður.
 

Stafliður B
B (1) Það teljast breytingar á einkanotum þegar rétthafi, sem Skattinum hefur þegar verið tilkynnt um, flytur heimili sitt eða þegar 
starfsstöð hans breytist. Í báðum tilvikum þarf að tilkynna um breytingu á vegalengd milli heimilis og starfsstöðvar, þ.e. tilgreina 
vegalengd (ein ferð) eftir breytingu, ásamt dagsetningu breytingar.
B (2) Það telst einnig breyting á einkanotum þegar nýr rétthafi kemur í stað fyrri rétthafa, sem Skattinum hefur þegar verið tilkynnt 
um. Gefa þarf upplýsingar bæði um nýja rétthafann og þann fyrri. M.a. þarf að gefa upplýsingar um heimili og starfsstöð nýja 
rétthafans svo og vegalengd þar á milli. Þá þarf að gefa upplýsingar um það hvenær rétti fyrri rétthafans til einknotanna lýkur og 
hvenær afnotaréttur nýja rétthafans hefst.
Hugtökin heimili og starfsstöð eru skýrð undir skýringum við staflið A.

Stafliður C
Standi til að fella afnotarétt niður skal tilkynna um það. Skyldu til útsköttunar afnotaréttar lýkur ekki fyrr en tilkynningarskyldu hefur 
verið fullnægt.

9. gr. reglugerðar nr. 192/1993 með áorðnum breytingum
Ákvæði 5. og 6. gr. taka ekki til virðisaukaskatts vegna öflunar, þ.m.t. leigu, eftirtalinna ökutækja:

1. Sendi- og vörubifreiða með leyfða heildarþyngd 5000 kg eða minna, sem uppfylla eftirtalin skilyrði:
a. Skráð flutningsgeta í fólksrými skal vera minni en helmingur af skráðri burðargetu bifreiðar. Miða skal við að hver maður vegi 75 kg.
b. Farmrými, opið eða lokað, aftan við öftustu brún sætis eða milliþils skal vera a.m.k. 1700 mm að hleðsludyrum eða hlera. Sé það styttra skal það þó 
vera lengra en fólksrýmið, mælt frá miðri framrúðu.
c. Í farmrými mega hvorki vera sæti né annar búnaður til farþegaflutninga. Sé fólks- eða hópbifreið breytt í sendi- eða vörubifreið skulu með varanlegum 
hætti fjarlægð úr farmrými sæti ásamt sætisfestingum og öðrum búnaði til fólksflutninga. 
2. Bifhjóla.
3. Torfærutækja, þ.e. vélsleða, tví-, þrí-, fjór-, fimm- og sexhjóla.
4. Loftpúðatækja.

Óheimilt er að telja til innskatts virðisaukaskatt vegna öflunar, þ.m.t. leigu, framangreindra ökutækja nema þau séu eingöngu notuð í 
virðisaukaskattsskyldri starfsemi, þ.e. vegna sölu á vörum og skattskyldri þjónustu. Öll önnur notkun þeirra, svo sem einkanot eiganda rekstrar og 
starfsmanna hans og notkun í þágu starfsemi er fellur utan skattskyldusviðs virðisaukaskatts, veldur því að óheimilt er að telja til innskatts 
virðisaukaskatt af öflun ökutækjanna. Akstur eiganda eða starfsmanns til og frá heimili telst í öllum tilvikum til einkanota í þessu sambandi og það eins 
þótt aksturinn sé jafnframt í þágu starfseminnar eða á annan hátt að kröfu rekstraraðila.
Frá ákvæði 2. mgr. er sú eina undantekning að eiganda rekstrar eða starfsmanni hans eru heimil takmörkuð einkanot, án þess að það komi í veg fyrir 
að til innskatts sé talinn virðisaukaskattur af öflun bifreiðar skv. 1. tölul. 1. mgr. Í hugtakinu takmörkuð einkanot felst eingöngu akstur milli heimilis þess 
sem afnotaréttinn hefur og starfstöðvar fyrirtækis. Eftirtöldum skilyrðum undantekningarinnar þarf að vera fullnægt:

1. Afnotaréttur eiganda eða starfsmanns hans sé að fullu talinn til virðisaukaskattsskyldrar veltu á skattverði sem er það sama og hlunnindamat 
ríkisskattstjóra, vegna takmarkaðra afnota launþega af bifreið launagreiðanda síns, í skattmati vegna staðgreiðslu opinberra gjalda á hverjum tíma.

2. Áður en einkanot hefjast, eða breytingar verða á slíkum notum, tilkynni rekstraraðili til Skattsins um hinn fyrirhugaða afnotarétt, þ.m.t. hver njóta muni,
í því formi sem ríkisskattstjóri ákveður.

3. Við afdrátt og skil staðgreiðslu opinberra gjalda telji rekstraraðili (launagreiðandi) starfsmanni til launa þau hlunnindi er í afnotaréttinum felast.
Skilyrði þess að telja megi til innskatts virðisaukaskatt af öflun, þ.m.t leigu, bifreiðar skv. 1. tölul. 1. mgr. er að hún sé búin sérstökum 
skráningarmerkjum með rauðum stöfum á hvítum grunni, sbr. 14. gr. reglugerðar nr. 78/1997, um skráningu ökutækja með síðari breytingum. Skilyrðið 
tekur þó ekki til eignarleigufyrirtækja og bílaleigufyrirtækja að því er varðar bifreiðir sem þau selja á leigu í virðisaukaskattsskyldri starfsemi sinni.
Hafi skattaðili talið til innskatts virðisaukaskatt af öflun ökutækis slíks sem um ræðir í 1. mgr., en tekur það síðar til notkunar sem heimilar honum minni 
eða engan frádráttarrétt, skal hann tilkynna Skattinum þar um áður en notkun er breytt og láta fjarlægja hin sérstöku skráningarmerki sem um ræðir í 4. 
mgr. Komi í ljós að skilyrði þessarar greinar til færslu innskatts af öflun ökutækis hafa ekki verið haldin, þ.m.t. skilyrði um tilkynningar, er Skattinum rétt 
að fella niður innskatt af öflun viðkomandi bifreiðar.
Ákvæði 3.-6. gr. gilda um útreikning innskatts vegna reksturs þeirra ökutækja sem um ræðir í 1. mgr.
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