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Umsögn ríkisskattstjóra um frumvarp til laga um breytingu á lögum um 
tekjuskatt (þunn eiginfjármögnun) - 15. mál, þskj. 15.

Ríkisskattstjóri hefur þann 30. október 2013 móttekið tölvupóst þar sem embættinu er gefinn 
kostur á að veita umsögn um ofangreint þingmál.

I.

Með frumvarpinu er lagt til að lögfestar verði reglur um þunna eiginfjármögnun og auk þess 
verði gerðar nauðsynlegar breytingar á lögum tekjuskatt svo unnt sé að lögfesta umræddar 
reglur.

Af framangreindu tilefni vill ríkisskattstjóri taka fram að reglur um þunna eiginfjármögnun 
geta komið í veg fyrir skattasniðgöngu og misnotkun og fagnar embættið því framkomnu 
frumvarpi. Reglum um þunna eiginfjármögnun er ætlað að afstýra því að tengdir skattaðilar 
flytji tekjur eða gjöld á milli landa til að mynda í þeim tilgangi að búa til hagstæðari 
skattstofn í ríki með hátt skatthlutfall. Sama getur átt við í innanlandsviðskiptum, þegar tengt 
félag á mikið uppsafnað tap. Um er að ræða stýrða yfirskuldsetningu með beinum eða 
óbeinum hætti fyrir tilstuðlan hins ráðandi aðila þannig að vaxtagjöld af lánum umfram 
eðlilega skuldsetningu gangi til ráðandi aðila eða annars þess aðila sem kemur fram sem 
formlegur lánveitandi. Við aðstæður sem þessar tíðkast enn fremur að hinn ráðandi aðili 
gangist í ábyrgð fyrir láni til handa t.d. dótturfélagi sínu gagnvart óháðum lánveitanda. Þá er 
rétt að taka fram að almenn nálgun hefur verið á þann veg að sé stýrð skuldsetning á móti 
eigin fé umfram hlutfallið 4:1, þá heimilast vextir af skuldum af því sem umfram er ekki til 
frádráttar rekstrartekjum. Minna má á að í 2. mgr. 10. gr. laga nr. 109/2011 um skattlagningu 
kolvetnisvinnslu er að fínna vísi að reglum um þunna eigin fjármögnun.

II.

Ríkisskattstjóri vísar til umfjöllunar í kafla I. í umsögn þessari og gerir því svofelldar 
athugasemdir:

1. gr. frumvarpsins:
í 1. gr. frumvarpsins er lagt til að ný skilgreining á hugtakinu vextir verði lögfest í stað 
núgildandi 8. gr. tekjuskattslaga. Frumvarpið gerir þannig ráð fyrir að til tekna sem vextir 
teljist hvers konar tekjur, sbr. 1. mgr. 7. gr. tekjuskattslaga, sem áskildar eru, fengnar eða 
teknar fyrir peningalán. í athugasemdum við þessa grein frumvarpsins kemur fram að
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núverandi vaxtaskilgreining sé ófullkomin og ekki í samræmi við vaxtaskilgreiningar í öðrum 
lögum. Nauðsynlegt sé að skilgreina vexti með öðrum hætti svo að reglur um þunna 
eiginfjármögnun geti virkað á eðlilegan hátt.

Af þessu tilefni bendir ríkisskattstjóri á að varhugavert verður að teljast að gera svo róttækar 
breytingar á vaxtahugtakinu sem hér er lagt til að gerðar verði til þess eins að geta komið við 
reglum um þunna eiginfjármögnun. Núgildandi ákvæði 8. gr. hefur í dag að geyma 
tilgreiningu á þeim fjármagnstekjum sem sæta skulu skattlagningu líkt og vextir sbr. tilvísun 
3. tölul. C-liðar 7. gr. tekjuskattslaga, þ.e. annars vegar tekur ákvæðið til skilgreiningar á 
vaxtatekjum einstaklinga utan atvinnurekstrar og hins vegar á vaxtatekjum rekstraraðila. Á 
þessari aðgreiningu byggir einnig framkvæmd afdráttar staðgreiðslu af fjármagnstekjum, skv. 
lögum nr. 94/1996. Þá bendir ríkisskattstjóri á að ákvæði 8. gr. tekjuskattslaga hefur í dag 
ekki eingöngu að geyma tilgreiningu á þeim tekjum sem sæta skattlagningu sem vextir heldur 
er einnig að finna í ákvæðinu tilgreiningu á því hvenær, þ.e. á hvaða tímamarki, telja skuli 
umræddar tekjur til tekna. Ef gerðar yrðu þær breytingar á 8. gr. sem frumvarpið mælir fyrir 
um myndu þau ákvæði hverfa úr lögum og gera þyrfti jafnframt róttækar breytingar á öðrum 
lögum.

2. gr. frumvarpsins:
í frumvarpinu er lagt til að breytingar verði gerðar á 1. mgr. 49. gr. tekjuskattslaga til 
samræmis við þær breytingar sem lagt er til að verði gerðar á 8. gr. laganna. Ríkisskattstjóri 
vísar til athugasemda sinna hér að framan um 1. gr. frumvarpsins. Jafnframt bendir 
ríkisskattstjóri á að í 2. gr. frumvarpsins kemur fram að breyta eigi 1. mgr. 49. gr. 
tekjuskattslaga á ákveðinn hátt, en 2. gr. frumvarpsins hefur að geyma þrjár málsgreinar. 
Réttara væri þannig að yfirskrifti 2. gr. væri. „ 49. gr. laganna orðast svo: “ .

3. gr. frumvarpsins:
Almennt er verður að telja að heppilegra sé að samhljómur sé með skilgreiningum innan sama 
lagabálks og má þar nefna 57. gr. a í þessu sambandi.

4. gr. frumvarpsins:
Frumvarpið mælir fyrir að við lögin bætist nýtt ákvæði 57. gr. b sem hafi að geyma reglur um 
þunna eiginfjármögnun þannig að frádráttur vegna vaxtagjalda, þ.e. „hrein vaxtagjöld“ verði 
takmarkaður í þeim tilvikum sem reglurnar taka til. Spuming er, hvort sú endurskilgreining á 
1. mgr. 49. gr. í frumvarpinu á heimild til gjaldfærslu sé nægjanlega afmarkandi í þessum 
skilningi. Ekki verður ráðið, hvort greining hafi farið fram á því, hvemig yfirfærsla úr 
erlendri skattframkvæmd á viðmiðunarstærðum, þ.e. annars vegar við 30% af hagnaði félags 
og hins vegar takmörkun við 160 milljónir samræmist því sem almennt gerist hér á landi um 
gjaldfærslu fjármagnskostnaðar.

Þá bendir rikisskattstjóri á að í ákvæði frumvarpsins er hugtakið „hrein vaxtagjöld“ notað án 
þess að það sé skýrt nánar. Það sem væntanlega hefur þýðingu í þessu sambandi eru þau 
gjöld sem verða til vegna skuldar við tengdan aðila og að þau fari ekki upp fyrir 30% af 
tilgreindum viðmiðunarmörkum. Um getur verið að ræða greidda og áfallna vexti, 
lántökukostnað, ábyrgðarkostnað, verðbætur eða gengismun til gjalda eða tekna af höfuðstól 
umræddrar skuldar svo dæmi séu tekin. Skírskotunin ætti skv. því kannski fremur að vera í 
anda brúttóstærðar eða heildarfjármagnskostnaðar en ekki nettóstærðar eins og ætla má að 
hugtakið „hrein vaxtagjöld“ vísi til. Nauðsynlegt er að ekki fari á milli mála við hvað er átt
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með því hugtaki.

III.

Ríkisskattstjóri bendir á að í frumvarpinu er ekki gert ráð fyrir að hið nýja ákvæði 
frumvarpsins, 57. gr. b. hafi fyrirsögn, en fyrirsögn við 57. gr. a er Skattlagning vegna erlends 
eignarhalds á lágskattasvœðum . Ríkisskattstjóri leyfir sér að leggja til að bætt verði við 
fyrirsögn, Þunn eiginfjármögnun fyrir framan hið nýja ákvæði.

Vegna þeirra undantekninga sem er að finna í a-c liðum 2. mgr. 4. gr. þá bendir ríkisskattstjóri 
á að erfitt getur verið að sanna og meta hvort vaxtakjör séu ákvörðuð eins og um ótengda 
aðila sé að ræða. Ennfremur kemur fram í upphafsorðum 2. mgr. 4. gr. að ákvæði 1. mgr. eigi 
ekki við ef tiltekin skilyrði eru uppfyllt. í lok c-liðar 2. mgr. er svo tiltekið að 
fjármálafyrirtæki, tryggingafélög og félög í þeirra eigu og starfa í skyldum rekstri séu 
undanskilin ákvæði 1. mgr. Svo virðist sem um tvítekningu sé að ræða hvað þetta varðar. Þá 
er rétt að benda á að enn er tölverður hluti fyrirtækja í eignarhaldi eða undir yfirráðum 
bankanna og þrátt fyrir áralanga dómaframkvæmd er enn tekist á um hvað teljist felast í: „að 
hafa með höndum skyldan rekstur“, sbr. 2. málsl. 1. mgr. 54. gr. tekjuskattslaga.

IV.

Að öðru leyti gerir ríkisskattstjóri ekki athugasemdir við þá efnireglu sem fram er sett í 
frumvarpinu um takmörkun á frádrætti vaxtagjalda en vekur um leið athygli á því að ýmsir 
aðilar sem gert hafa fjárfestingasamninga við íslensk stjómvöld gætu verið undanþegnir 
þessum ákvæðum vegna ákvæða í umræddum samningum.

Virðingarfyllst


