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Síðustu ár og jafnvel fyrir Covid var fjarvinna byrjuð að 
færast í aukanna og fólk var byrjað að prófa sig áfram í 
að sinna vinnu sinni utan skrifstofunnar.

Það eru ýmis tækifæri sem felast í fjarvinnu, bæði fyrir 
starfsmenn en einnig fyrir atvinnurekendur:
Atvinnurekendur:

• Möguleiki á að ráða starfsmenn hvaðan sem er á 
landinu eða í heiminum

• Minni kostnaður
Starfsmenn:

• Aukin sveigjanleiki
• Fleiri valkostir um búsetu

Fjarvinna
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Álitamál tengd fjarvinnu

Um leið og fjarvinnan teygir sig út fyrir 
landsteinana er að ýmsu að huga, bæði 
fyrir starfsmenn og fyrir 
vinnuveitandann.

Flutningur starfsmanns erlendis er ekki 
það sama og þegar starfsmaður flytur til 
Egilsstaða.

Skattaleg álitamál
Hvar ber starfsmanni að greiða 
skatta?

Hver ber ábyrgð á að skila 
sköttunum til skattyfirvalda?

Möguleg skattskylda 
vinnuveitanda?

Vinnulöggjöf
Vinnuskilyrði

Lágmarkslaun

Kjarasamningar

Innflytjendamál
Vegabréfsáritanir

Dvalarleyfi
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Skattaleg álitamál
Starfsmaður íslensks fyrirtækis flytur erlendis en heldur áfram að vinna í fjarvinnu. 

Hvað er almennt hugað að
- Vinnuaðstaða
- Tímamismunur
- O.fl.

Skattaleg vandamál sem geta 

skapast erlendis
- Tvískattlagning launatekna
- Skráning fyrirtækis á laungreiðandaskrá erlendis
- Launatengd gjöld og lífeyriskerfi erlendis
- Skattskylda fyrirtækisins erlendis
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Skattaleg álitamál
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Skattalegt heimilisfesti

Einstaklingar
Full og ótakmörkuð skattskylda

• Samkvæmt 1. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt 
eru einstaklingar sem eiga skattalegt heimilisfesti 
á Íslandi skattskyldir af öllum tekjum, óháð 
uppruna þeirra.

• Þeir sem dvelja á Íslandi lengur en samtals 183 
daga á hverju 12 mánaða tímabili eru skattskyldir 
af öllum tekjum, óháð uppruna þeirra. Innifalið eru 
tímabil erlendis sem stafa af eðlilegum orsökum, 
svo sem frí.

Takmörkuð skattskylda
- Einstaklingar sem búa á Íslandi í skemmri tíma en 

samtals 183 daga á hverju 12 mánaða tímabili 
eru skattskyldir af tekjum sem upprunnar eru á 
Íslandi, eins og nánar er útlistað í 3. gr. 
tekjuskattslaga.

Lögaðilar
- Full og ótakmörkuð skattskylda

- Lögaðili telst eiga hér heimili ef hann er skráður 
hér á landi, telur heimili sitt hér á landi samkvæmt 
samþykktum sínum eða ef raunveruleg 
framkvæmdastjórn hans er hér á landi.

- Ríkisskattstjóri hefur úrskurðarvald um hvaða 
lögaðilar skuli teljast heimilisfastir hér á landi.

- Lögaðilum sem eru heimilisfastir hér ber skylda til 
að greiða tekjuskatt af öllum tekjum sínum, hvar 
sem þeirra er aflað.

- Takmörkuð skattskylda
- Félög sem hafa ekki heimilisfesti hér á landi en 

hafa tekjur sem upprunnar eru á Íslandi, eins og 
nánar er útlistað í 3. gr. tekjuskattslaga.
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Skattskylda starfsfólks í fjarvinnu

Starfsmaður erlends fyrirtækis vinnur í fjarvinnu 
á Íslandi:
• 1. tölul. 3. gr. tekjuskattslaga:

- „Allir menn sem dvelja hér á landi og njóta 
launa fyrir störf sín hér skulu greiða tekjuskatt 
af þeim launum. Hér með teljast þeir menn sem 
atvinnu stunda hér á landi, eða um borð í 
loftfari eða skipi sem skráð er hér á landi, þar 
með talið á grundvelli samninga um útleigu á 
vinnuafli, þótt dvöl þeirra eða starf vari 183 
daga samtals eða skemur á sérhverju 12 
mánaða tímabili.“

Dæmi:
Starfsmaður erlends fyrirtækis flytur til Íslands en 
heldur áfram að vinna fyrir hið erlenda fyrirtæki.
• Skattskylda starfsmannsins veltur á því hversu 

lengi hann dvelur á landinu og hvort 
tvísköttunarsamningur sé í gildi við heimaríki 
hans.

• Starfsmaðurinn sér sjálfur um að skila skatti og 
launatengdum gjöldum af launatekjum sínum 
(staðgreiðsla, iðgjalda í lífeyrissjóð og 
tryggingagjald).
- Starfsmaðurinn getur komist undan skyldu til 

að greiða iðgjald í lífeyrissjóð og greitt lægra 
tryggingagjald (0,425% í stað 6,35%) með 
því að framvísa A1-vottorði frá heimaríki.

• Skráning hjá Skattinum og/eða Þjóðskrá.
• Kjarasamningar o.fl.
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Skattskylda starfsfólks í fjarvinnu frh.

Starfsmaður íslensks fyrirtækis vinnur í fjarvinnu erlendis:
• Starfsmaður heldur fullri og ótakmarkaðri skattskyldu á Íslandi 

nema hann dvelji í meira en 6 mánuði í hinu erlenda ríki og
lætur fella niður skattalegu heimilisfesti sína á Íslandi, skv. 
tekjuskattslögum.

• Starfsmaður ber alltaf takmarkaða skattskyldu á Íslandi þar 
sem hann hlýtur laun frá íslensku fyrirtæki, skv. 
tekjuskattslögum.

- Fyrirtækið ætti því með réttu að skila staðgreiðslu og 
launatengdum gjöldum á Íslandi.

- Ef tvísköttunarsamningur er í gildi við hið erlenda ríki getur 
starfsmaðurinn sótt um undanþágu til Skattsins frá 
skattlagningu launatekna hér á landi.

- Undanþágan gildir þó einungis þegar störfin eru innt af 
hendi í hinu erlenda ríki. 

- Almannatryggingar og A1 – vottorð

Skoða þarf sérstaklega 
reglurnar varðandi skattskil í 
hinu erlenda ríki.
• Í mörgum ríkjum (t.d. í 

Svíþjóð) þyrfti íslenski 
vinnuveitandinn að skrá 
sig á laungreiðendaskrá í 
hinu erlenda ríki og skila 
staðgreiðslu af 
launagreiðslum til 
starfsmannsins.
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Hvað þarf að gera?

Minna en 6 mánuði
- Undanþeginn sköttum og launatengdum 

gjöldum á Ísland ef til staðar er 
tvísköttunarsamningur.

- Þarf að sækja um sérstakt dvalarleyfi ef 
starfmaður mun dvelja lengur en 3 mánuði 
og er frá ríki utan EES/EFTA.

Meira en 6 mánuði
- Skráning á laungreiðendaskrá og skil á 

staðgreiðslu og launatengdum gjöldum 
mánaðarlega á eigin kennitölu.

- Sækja um atvinnu- og dvalarleyfi.
- Gæti þurft að sækja um undanþágu frá 

skattlagningu í landi launagreiðanda.
- O.fl.

Starfsmaður kemur til Íslands 
(erlendur vinnuveitandi)

Starfsmaður flytur frá Íslandi 
(íslenskur vinnuveitandi) Minna en 6 mánuði

- Vinnuveitandi heldur áfram að greiða 
staðgreiðslu og launatengd gjöld á Íslandi.

- Gætir þurft að sækja um beitingu 
tvísköttunarsamnings í erlenda ríkinu.

- Vinnulandið gæti verið með allskonar reglur 
sem þarf að uppfylla.

Meira en 6 mánuði
- Sækja þarf um undanþágu frá skattlagningu 

launatekna skv. tvísköttunarsamningi.
- Almannatryggingar – A1 vottorð
- Vinnulandið gæti verið með allskonar reglur 

sem þarf að uppfylla, bæði fyrir launþega og 
launagreiðanda.
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Föst starfsstöð
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Föst starfsstöð (e. Permanent Establishment)

„Föst atvinnustöð þar sem starfsemi fyrirtækis fer að nokkru eða öllu leyti fram.“
• Félag sem er heimilisfast í Danmörku getur talist vera með fasta starfsstöð á Íslandi. 
• Félagið ber því ótakmarkaða skattskyldu í Danmörku en takmarkaða skattskyldu á Íslandi. 
• Greiðir skatta á Íslandi af tekjum sem eiga uppruna sinn þar og tengdar eru föstu atvinnustöðinni. 

- Fasta atvinnustöðin þarf því að vera skráð hjá Skattinum (fá kennitölu), halda sérstakt bókhald og skila 
skattframtali og ársreikning.

- Fasta atvinnustöðin gæti líka þurft að skrá sig á VSK skrá.

Hugtakið tekur einkum til (ekki tæmandi talning):
a. aðseturs framkvæmdastjórnar,
b. útibús,
c. skrifstofu,
d. verksmiðju,
e. verkstæðis og
f. námu, olíu- eða gaslindar, grjótnámu eða annars staðar þar sem náttúruauðlindir eru nýttar.
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Föst starfsstöð frh.

„Föst atvinnustöð þar sem starfsemi fyrirtækis fer að nokkru eða öllu leyti fram.“

Hvað þýðir þetta?
• Íslenska löggjöfin er byggð á fyrirmyndum Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD).
• Flestir ef ekki allir tvísköttunarsamningar milli OECD ríkja byggja á fyrirmynd OECD.
• OECD hefur gefið út leiðbeiningar varðandi túlkun reglna um fastar starfsstöðvar. Leiðbeiningarnar draga 

fram þau lykilatriði sem þurfa að vera til staðar svo föst starfsstöð geti myndast:

1. Um þarf að ræða atvinnustöð
2. Atvinnustöðin þarf að vera föst eða „varanleg“ 
3. Starfsemi fyrirtækisins þarf að fara þar fram

• Túlkunin á þessum hugtökum er oft mjög matskennd og framkvæmdin því mismunandi milli ríkja. 
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Föst atvinnustöð
Að vera með skrifstofu, 
verksmiðju eða aðra
áþreifanlega viðveru í öðru
landi.

Mismunandi tegundir fastra starfsstöðva

01

Föst starfsstöð
vegna
milligönguaðila
Aðili sem hefur umboð til að
skuldbinda fyrirtækið (fer nánar
í á eftir).

02

Þjónustubundin föst
starfsstöð
Viðvarandi þjónusta veitt í 
öðru landi, jafnvel án
raunverulegrar viðveru í 
landinu.

03

Föst starfsstöð
vegna byggingar-
framkvæmda
Að hafa byggingarsvæði eða
uppsetningarverkefni í landi í 
tiltekinn tíma.

04
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Getur heimaskrifstofa starfsfólks valdið því að erlendur 
atvinnurekandi verði talinn hafa fasta starfsstöð í 
búseturíki starfsmannsins?

Heimaskrifstofa getur strangt til tekið uppfyllt 
grunnskilyrði fastrar starfsstöðvar. 
• Það veltur hins vegar oft á eðli þeirra starfa sem 

starfólkið sinnir og hversu mikil afskipti 
vinnuveitandinn hefur af heimaskrifstofu þess.

Mörg ríki hafa innleitt reglur til að undanskilja 
heimaskrifstofur frá því að geta myndað fasta 
starfsstöð fyrir vinnuveitandann að ákveðnum 
skilyrðum uppfylltum.

Sérstakar undantekningar voru veittar af mörgum 
ríkjum í kringum Covid.

Heimaskrifstofa
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Heimaskrifstofa frh.

Íslensku reglurnar:
• Með samþykkt reglugerðar nr. 1094/2020 var reglugerð nr. 1165/2016 um fasta starfsstöð uppfærð þannig 

að nýrri 8. grein um heimaskrifstofur var bætt við reglugerðina.
• 8. greinin undanþiggur heimaskrifstofur starfsfólks frá því að geta myndað fasta starfsstöð fyrir 

vinnuveitandann ef eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt:
1. Almennur vinnustaður launþegans hjá vinnuveitandanum er erlendis.
2. Vinnan er innt af hendi frá vinnuaðstöðu sem launþeginn kemur sér upp á heimili sínu eða aðsetri án 

atbeina vinnuveitandans.
3. Vinnuveitandinn hefur ekki aðgang að eða yfirráð yfir vinnuaðstöðunni.
4. Vinnuframlagi launþegans er alfarið komið til skila í gegnum rafræna miðla til afnota í atvinnustarfsemi 

vinnuveitandans erlendis.

• Tiltölulega þröng skilyrði.
• Ekki hefur reynt á þessa reglu enn sem komið er.
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Enn annar valdur þess að fyrirtæki geti verið talið hafa myndað fasta starfsstöð í erlendu ríki
• Almennt er greinarmunur gerður milli óháðra og háðra milligönguaðila (e. agents). Þessi greinarmunur er 

einmitt gerður í reglugerðinni um fasta starfsstöð:

• Þetta getur komið til álita þegar hátt settir starfsmenn fyrirtækis vinna í fjarvinnu erlendis þar sem viðskiptavinir 
fyrirtækisins eru staðsettir.

• Þessar reglur einskorðast ekki við starfsmenn erlendra fyrirtækja. Þær geta náð utan um verktaka, sölufulltrúa 
eða aðra. 

• Þetta á ekki við um miðlara, umboðsmenn eða aðra óháða umboðsaðila, ef þessir milligönguaðilar koma fram 
innan marka venjulegs atvinnureksturs þeirra.

Milligönguaðili

Háður milligönguaðili: 
Aðili sem kemur fram fyrir hönd erlends fyrirtækis 
í samningagerð og hefur heimild til að ljúka 
samningum, eða á annan hátt gegnir 
lykilhlutverki í lúkningu samninga í nafni 
fyrirtækisins, án þess að það geri efnislegar 
breytingar á samningunum.

Óháður milligönguaðili: 
Aðili sem kemur fram fyrir hönd erlends fyrirtækis innan marka 
venjulegs atvinnureksturs síns við samningagerð en gerir ekki 
samninga í nafni fyrirtækisins án þess að það geti gert 
efnisbreytingar á samningum sem gerðir eru í þess nafni. Komi 
milligönguaðili aftur á móti fram fyrir hið erlenda fyrirtæki að öllu 
eða mestu leyti og samningar milli hans og fyrirtækisins eru 
frábrugðnir þeim samningum sem eru milli óskyldra aðila, skal 
hann teljast háður milligönguaðili.
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Takmörkun á áhættu

Hvað geta fyrirtæki gert til að takmarka áhættu á að 
föst starfsstöð skapist erlendis þar sem starfsmenn 
vinna fjarvinnu?

- Ekki leigja skrifstofu fyrir starfsmenn í fjarvinnu.
- Erlendir verktakar frekar en starfsmenn?
- Takmarkanir á heimildum starfsmanna til að sinna 

sölumennsku eða skrifa undir samninga meðan 
þeir eru erlendis.

- Setja sér fjarvinnustefnu.

En fyrst og fremst:
- Fáðu ráðgjöf frá sérfræðingum í hinu erlenda ríki 

sem um ræðir.



Upplýsingar í skjali þessu eru almennar og er ekki ætlað að ná til aðstæðna tiltekins einstaklings eða lögaðila. Þó að við leitumst við 
að veita nákvæmar og tímanlegar upplýsingar er ekki um að ræða neina tryggingu fyrir því að slíkar upplýsingar séu nákvæmar á
þeim degi sem tekið er við þeim eða að þær verði nákvæmar í framtíðinni. Enginn ætti að taka ákvarðanir á grundvelli slíkra 
upplýsinga nema leita fyrst viðeigandi ráðgjafar sem taka myndi mið af aðstæðum viðkomandi aðila.
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