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MINNISBLAÐ UM TEKJUÖFLUN í  RÍKISSJÓÐ ERLENDIS FRÁ

Frá árinu 1998 hafa verið starfrækt hér á landi um það bil 20 - 30 dótturfélög þar sem kanadísk 
alþjóðafélög eru eiginlegur eigandi. Dótturfélögin voru stofnuð á íslandi vegna hagstæðra 
tvísköttunarsamninga milli íslands annars vegar og Bandaríkjanna, Sviss og Kanada hins vegar. 
Dótturfélögin eru öll með útibú í Sviss en þaðan er rekin fjármála- og fjármögnunarstarfsemi hinnar 
alþjóðlegu samstæðu. Félögin hafa öll fengið bindandi álit frá Fjármálaráðuneytinu eða 
Ríkisskattstjóra um hlutdeild íslands í hagnaði af starfseminni í Sviss. Auk þess sem þau hafa aflað sér 
bindandi álits hjá svissneskum skattyfirvöldum. Samkvæmt tvísköttunarsamningi milli íslands og Sviss 
ætti allur hagnaður vegna fjármála- og fjármögnunarstarfsemi samstæðunnar aðeins að skattleggjast í 
Sviss, en vegna hlutdeildar starfsemi á íslandi hefur yfirleitt verið samið um (í bindandi álitum) að 5% 
af hagnaði í fjármála- og fjármögnunarstarfsemi samstæðunnar verði skattlagður á íslandi. Þessi 
starfsemi hefur gefið af sér talsverðar tekjur í ríkissjóð íslands á undanfömum tíu árum í formi 
tekjuskatts, virðisaukaskatts, skatta starfsmanna og sérffceðinga, skatti af hótelum og flugrekstri o.s.frv. 
Lauslega áætlað má gera ráð fyrir að tekjur hins opinbera hafi verið 0,5 - 1 milljarður á ári vegna 
þessarar starfsemi.

Endursamið hefur verið við Bandaríkin og tók nýr tvísköttunarsamningur gildi 1 janúar 2009, en er 
með sólarlagsákvæði í 1 ár, sem gerir það að verkum að mjög óhagstætt verður fyrir félögin að halda 
áfram starfsemi á íslandi. Því er viðbúið að þessi félög flytji sína starfsemi úr landi eigi síðar en í lok 
þessa árs (Nokkur þeirra eru þegar byijuð að undirbúa slit félaga hér). Ef þessi félög fara úr landi 
munu þau ekki koma aftur og eins mun það koma í veg fyrir að önnur alþjóðleg félög komi hingað í 
framtíðinni með hluta af starfsemi sinni. í augum annarra alþjóðlegra félaga verður einungis litið til 
þess að það var hagstætt umhverfi fyrir alþjóðleg félög en er það ekki lengur ekki hvort ísland komi til 
með að bjóða upp á eitthvað nýtt í framtíðinni.
r . . . .
I samstarfí við viðskiptafélaga mína í Kanada, Emst & Young ásamt TD Securities og einnig við 
yfírmann skattasviðs Deloitte á íslandi, Völu Valtýsdóttur og Ágúst Karl Guðmundsson 
verkefiiisstjóra hjá skattadeild KPMG höfiim við unnið að þremur möguleikum til þess að bjóða 
þessum félögum svo að þau muni halda áfram starfsemi hér. Fyrirséð er að hinir nýju möguleikar 
myndu einnig auka talsvert skatttekjur til íslands, þar sem útibú í Sviss væru óþörf og skatttekjur 
myndu því allar falla til íslands. Einnig væri möguleiki á að auka tekjur ríkissjóðs enn frekar með því 
að fá önnur alþjóðleg félög til landsins, en til þess mætti t.d nýta alþjóðlegt tengslanet 
endurskoðunarstofa.
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Hinir þrír nýju möguleikar eru:

1. MRPS -  Mandatorily Redeemable Preference Shares. Forgangshlutabréf með 
skylduákvæði á innlausn og arð.

Þessi tillaga gengur út að það að litið yrði á fyrirframákveðna “arð”greiðslu í samningi um 
forgangshlutabréf sem vaxtagjöld á íslandi í skattalegu tilliti. Þetta er meðal annars heimilt í 
Lúxemborg. Ekki er talið að lagabreytingu þurfi vegna þessa, heldur einungis hraða og velviljaða 
afgreiðslu fjármálaráðuneytis og ríksiskattstjóraembættis á bindandi álitum.

2. Vaxtaiaus lán, sem samkvæmt eðlilegum viðskiptum ætti að reikna vextí á og færa tíl gjalda 
í skattuppgjöri.
Væntanlega þarf lagabreytingu vegna þessa og er tillaga að henni svohljóðandi:

Frumvarp tíl laga um breytingu á lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt, með síðari breytíngum.
1. gr. Við 8. gr. laganna bætist við ný málsgrein er verður 3. mgr. og er svohljóðandi: E f 
samningsbundnir vextir aflánum milli skyldra eða tengdra aðila eru frábrugðnir því sem almennt 
gerist við sambœrileg lán milli óskyldra og ótengdra aðila, skal færa til tekna reiknaða 
markaðsvexti.

2. gr. Á eftir l.mgr 49. gr. laganna kemur ný málsgrein er verður 2. mgr. og er svohljóðandi: Ef 
samningsbundnir vextir a f lánum milli skyldra eða tengdra aðila eru frábrugðnir þvi sem almennt 
gerist við sambærileg lán milli óskyldra og ótengdra aðila, skal fœra til eialda reiknaða 
markaðsvexti.

Flest lönd geria ráð fyrir þessu með milliverðlagsreglum (transfer pricing reglum).

3. Frádráttur frá tekjum sem hlutfall af eigin fé (reiknaðir vextír) og þar með jöfnuð staða 
milli lánsfjár og eigin fjár.

Frádrátturinn gæti verið t.d. viss % af eigin fé og myndi gilda fyrir öll félög á íslandi. Eins og 
efhhagsástandið er í dag og skuldsetning félaga hefur verið á liðnum árum gæti þetta orðið til þess 
að bæta ijárhag félaga. Með þessari aðferð er jöfnuð skattaleg staða fyrirtækja hvort sem þau 
fjármagna sig með lánum eða eigin fé. Þessari aðferð hefur verið beitt í Belgíu um nokkurt skeið 
og virðist reynast vel bæði fyrir innlend félög (innspýting reiðuQár í hlutafélög) sem og til þess að 
laða að erlend félög.

Allar ofangreindar tillögur hafa verið notaðar í einhveiju öðru Evrópulandi og því samþykktar af 
Evrópusambandinu sem og Efhahags- og fiamfarastofnuninni (OECD).

Þar sem staða ríkissjóðs verður væntanlega bágborin á næstu árum tel ég það vera ábyrgðarhlut að 
reyna að afla honum tekna og fer fram á að yfirvöld sjái til þess að unnt sé að afla þessarra tekna t.d. 
með innleiðingu ofangreindra aðferða.

Eg legg áherslu á að ákvörðun þarf að koma á næstu dögum, en starfsmenn íj ármálaráðuneytis og 
ríkisskattstjóra hafa verið að skoða þetta s.l, hálft ár.
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