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Minnispunktar um 591 mál (2006-7)
NB gera tillögu um að fella félög samkvæmt 4. tölul. 1. mgr. 2. gr. út úr 1. 
maálsl. 9. tölul. 31. gr., þar sem eigendur taka arðinn beint til sín eins og um 
sameignarfélag væri að ræða.

Samkvæmt 11. gr. laga um tekjuskatt telst móttekinn arður til skattskyldra tekna.

Samkvæmt 9. tölul. 31. gr. var m.a. innlendum hlutafélögum veitt heimild til frádráttar sem 
samsvaraði mótteknum arði írá innlendum félögum.
Jafnframt var innlenndum hlutafélögum veitt frádráttarheimild vegna móttekins arðs frá 
erlendum hlutafélögum að uppfylltum þeim skilyrðum að hið erlenda félag hefði verið 
skattlagt með sambærilegum hætti og innlend félög og að skatthlutfall væri eigi lægra en 
almennt skatthlutfall í einhverju aðildarríkja Efnahags- og framfarastofnunarinnar í París 
(OECD).

Með frumvarpinu er lagt til að hlutafélögum, sem heimilisfÖst eru í aðildarríkjum innan 
Evrópska efnahagsbandalagsins verði veitt sambærileg heimild til frádráttar og innlendum 
félögum er veitt við álagningu vegna arðs, sem skattskyldur er hér á landi skv. 7. tölul. 3. gr.

Innlend félög eru á tekjuári staðgreiðsluskyld af mótteknum arði, þ.e.a.s. arðsgreiðanda ber 
að halda eftir 10% staðgreiðsluskatti. Við álagningu er móttekinn arður hjá hlutafélögum 
afitur á móti heimill til frádráttar og afdreginn staðgreiðsla af arði kemur þá efitir atvikum til 
frádráttar álögðum gjöldum eða til útborgunar. Með þeirri breytingu, sem lögð er til í 
frumvarpinu er verið að veita hlutafélögum á Evrópska efnahagssvæðinu sambærilegan, en 
ekki rýmri rétt en innlendum félögum. Frádráttarheimildir 31. greinarinnar sem og aðrar 
frádráttarheimildir tekjuskattslaganna verða eðli máls samkvæmt ekki virkar fyrr en við 
álagningu eftir að gert hefur verið grein fyrir framtalsskyldum tekjum og frádráttarliðum á 
skattframtali.

í þessu sambandi er og vert að minna á að ísland hefur gert tvísköttunarsamninga við lönd 
utan Evrópska efnahagsbandalagsins og samkvæmt þeim samningum á ísland 
skattlagningarrétt á arði, sem greiddur er til aðila í samningslandinu. Þannig er t.d. í a. lið 2. 
mgr. (tölul. 10 gr. tvísköttunarsamningsins milli íslands og Kína við samið um að, ef 
raunverulegur rétthafi ágóðahlutanna sé félag heimilisfast í öðru aðildarríkinu, þá skuli 
álagður skattur ekki vera hærri en 5 af hundraði, enda eigi móttakandi arðsins beint að 
minnsta kosti 25 % í félaginu sem ágóðahlutinn greiðir.

í 4. mgr. 9. gr. staðgreiðslulaga er tekið fram að réttilega ákvörðuð og innborguð staðgreiðsla 
tekjuskatts og útsvars þeirra aðila, sem um ræðir í 2., 3., og 7. (arður, þ.m.t. söluhagnaður 
afhlutabréfum) tölul. 3. gr., sbr. 2. tölul. 71. gr. laga um tekjuskatt, sé fullnaðargreiðsla 
nefndra gjalda þessara aðila hér á landi án þess að fram þurfi að fara frekari ákvörðun eða 
álagning þeirra hjá þesum aðilum. Ljóst má því vera með hliðsjón af þelrri meginreglu að 
um bráðabirgðagreiðslu tekjuskatts og útsvars er að ræða að þeim aðila, sem telur að 
staðgreiðsla sé ekki réttilega ákvörðuð s.s. að ekki hafi réttilega verið tekið tillit til 
kaupverðs hlutabréfa við ákvörðun staðgreiðslu af söluhagnaði, er heimilt að leggja 
fram framtal til álagningar.



Ljóst má þannig vera að erlent hlutafélag, sem sætt hefur staðgreiðslu svo sem lögboðið er af 
skattskyldum arði hefur amennt ekki önnur úrræði en þau að telja fram eins og innlend 
hlutafélög og fá þannig frádráttarheimild sína viðurkennda við álagningu.

Rétt er þó að geta þess að erlent félag á þess kost að hljóta sérstaka undanþágu frá afdrætti 
staðgreiðslu við útborgun arðs frá íslensku hlutafélagi með því að afla sér vottorðs frá 
ríkisskattstjóra, að uppfylltum þar að lútandi skilyrðum. (Þetta getur Steinþór upplýst betur 
um)

Vegna tvísköttunarsamninga:

í stað: enda sé arðurinn ekki undanþeginn skattskyldu samkvæmt tvísköttunar samningi, sbr. 
119.gr.
komi: enda komi hann ekki til frádráttar með öðrum hætti ( höfðum ekki annað í takinu)


