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Efni: Athugasemdir við frumvarp til laga um breytingu á Iögum um tekjuskatt nr. 90/2003

KPMG barst tölvupóstur þann 30. október 2013 frá Efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis þar sem
félaginu er gefmn kostur á að senda inn umsögn um frumvarp til breytinga á lögum um tekjuskatt.
Neðangreindar athugasemdir eru settar fram í framhaldi af framlagningu þingskjals 15, 15. mál, 143.
löggjafarþings um breytingu á lögum um tekjuskatt nr. 90/2003 er varðar reglur um þunna 
eiginfjármögnun.

Athugasemd við 3. gr. frumvarpsins
í greinargerð með frumvarpinu er vísað til þess að ákvæðið í 3. gr. frumvarpsins sé í samræmi við 
skilgreiningar í félagarétti og að ákvæðið eigi sér fyrirmynd í 2. gr. laga um ársreikninga nr. 3/2006. 
Skilgreimngar á samstæðu í þessum tvennum lögum eru hins vegar ekki alveg þær sömu. Munurinn á 
því hvemig lög um ársreikninga og lög um hlutafélög skilgreina samstæðu felst aðallega í því að í 
arsreikningalögum eru aukin viðmið um stjómunarleg tengsl s.s. um rétt til að tilnefna eða víkja frá 
stjomarmönnum eða ef réttur til ákvörðunarvalds um rekstur og fjárhagslega stjóm er til staðar. 
Akvæði ársreikningalaga tiltaka ennfremur hvemig reikna skuli saman atkvæðavægi þegar fleiri en 
eitt dótturfélag á hlut í félagi ásamt móðurfélaginu.
í úrskurðum yfirskattanefndar hefur verið horft til skilgreiningar á samstæðum eins og þau koma fram 
í hlutafélagalögum þar sem hingað til hefur ekki verið skilgreiningu fyrir að fara í skattalöggjöf. Má 
það sJá af úrskurði nefndarinnar nr. 848/1997 þar sem sagði: „í máli þessu liggur fyrir að á árinu 
1994 myndaðist samstæða hlutafélaga við nefnd kaup kæranda á hlutabréfum í hinu síðar yfirtekna 
hlutafélagi, sbr. 2. gr. laga nr. 32/1978, um hlutafélög.“ Ákvæðið er samhljóða núgildandi ákvæði í 2. 
gr. laga um hlutafélög nr. 2/1995. Hér má einnig benda úrskurði 693/1994 og 123/2000 þar sem 
yfirskattanefnd vísaði einmg til ákvæða hlutafélagalaga við túlkun skattalaga.
Við túlkun nefndarinnar á því hvenær hefur myndast samstæða í skilningi skattalaga hefur því verið
litið til hlutafélagalöggjafar en ekki ársreikningalaga. Núverandi skilgreining ársreikningalaga á
samstæðu var lögfest í þágildandi lögum um ársreikninga nr. 144/1994, sbr. lög nr. 45/2005. Af
skoðun birtra úrskurða yfirskattanefndar er ekki að sjá að reynt hafi á skilgreininguna á samstæðu, á
árabilinu 2005 til dagsins í dag. Er því ekki auðséð hvort nú eða síðar verði stuðst við skilgreiningu
arsreiknmgalaga, hlutafélagalaga eða hina nýju skilgreiningu eins og hún birtist í 3. gr. þess frumvarps 
sem hér um ræðir.
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KPMG telur að eðlilegast og mikilvægt að skilgreining á samstæðu sé eins í öllum lagabálkum fremur 
en að mismunandi skilgreiningar séu í mismunandi lagabálkum. Gæti því verið ástæða til að breyta 
skilgreiningu á samstæðu í hlutafélagalöggjöf til samræmis við skilgreininguna eins og hún kemur 
fram í frumvarpinu og í ársreikningalögum.

Athugasemd við 4. gr. frumvarpsins
KPMG vill benda á mikilvægi þess, við setningu reglna um þunna eiginijármögnun að taka tillit til 
þeirra atriða sem Evrópudómstóllinn heíur vísað til í málum sem hafa komið til kasta dómstólsins, 
sem varða reglur um þunna eiginijármögnun sem ríki innan Evrópusambandsins hafa sett. Aðild 
Islands að EES-samningnum felur i sér að dómar og úrskurðir Evrópudómstólsins hafa mótandi áhrif 
á réttarframkvæmd samningsins. Hluti af þeim markmiðum sem koma fram i inngangsorðum 
samningsins miða við að ná fram samræmdri framkvæmd og túlkun við beitingu EES-samningsins. 
Einsleitni yrði ekki náð ef samningurinn væri túlkaður á misjafnan hátt milli EFTA-dómstólsins og 
Evrópudómstólsins. Akvæði 6. gr. EES-samningsins tekur af vafa um að taka skuli mið af úrlausnum 
Evrópudómstólsins við túlkun samningsins.

Eins og fram kemur í greinargerð með frumvarpinu er þunn eiginfjármögnun yfirleitt ekki vandamál 
þegar öll félög innan samstæðunnar eru innlend, þar sem fjárhæð til frádráttar i einu félagi kemur þá 
til skattlagningar í öðru. Reglumar hafa því einkum gildi þegar móðurfélagið er staðsett í ríki með 
hagstæðari skattareglur. Dómar Evrópudómstólsins hafa sýnt fram á að aðildarríkin þurfa að vanda 
vel til setningar reglna um þunna eiginfjánnögnun. Reglur þarf að gera þannig úr garði að þær hindri 
ekki eða dragi úr áhuga einstaklinga og lögaðila til að nýta sér frelsisákvæði sambandsins, s.s. 
stofnsetningarrcttinn, nema tilteknar réttlætingarástæður séu til staðar sem dómstóllinn hefur 
samþykkt. Dómurinn horflr til þess hvort þau lagaákvæði sem ágreiningur stendur um feli i sér 
mismunun eða takmörkun á fjórfrelsisákvæðunum.

Lagareglur aðildarríkja ESB um lága eiginíjármögnun hafa komið til kasta Evrópudómstólsins þar 
sem tekist hefur verið á um gildi reglnanna og hvort einhverjar lögmætar réttlætingarástæður séu til 
staðar. I dómsniðurstöðum sínum hefur Evrópudómstóllinn sett fram ýmis viðmið um hvemig reglur 
um þunna eiginijármögnun þurfi að vera úr garði gerðar til að samræmast reglum sambandsins, og þar 
með EES svæðisins.

I dómi Evrópudómstólsins i Thin Cap Group Litigation málinu1 benti dómurinn á að sú staðreynd að 
innlent félag fengi lán frá tengdu erlendu félagi fæli ekki i sér að hægt væri að draga almenna ályktun 
um að slíkt fæli í öllum tilvikum í sér skattasniðgöngu, þ.e. það mætti ekki gefa sér það fyrirfram að 
um skattasniðgöngu væri að ræða. Til að vera réttlætanlegt þyrftu slíkar reglur að fela i sér markmið 
um að koma í veg fyrir algera málamyndageminga sem ekki endurspegluðu efnahagslegan 
raunveruleika. Af dóminum má ráða að í þeim tilvikum þegar ekki er hægt að útiloka að um 
málamyndageming sé að ræða ætti stjómsýslan að veita skattaðilanum tækifæri til að færa sönnur á að 
viðskiptalegar forsendur hafi ráðið för, án þess að gera honum það erfitt fyrir að ástæðulausu. Væri 
álitið að um málamyndageming væri að ræða ætti jafnframt að gæta þess að aðeins þeir vextir sem 
væm hærri en armslengdarviðmiðið skyldu vera ófrádráttarbærir, með því væri ekki gengið lengra en 
þörf kræfi.

Samkvæmt 4. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir nýrri grein, 57. gr. b sem mun hljóða svo:

1 C-524/04. Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation v. Commissioners of Inland Revenue. ECR [2007] 
bls. 1-02107. Dómurinn var kveðinn upp 13. mars 2007.



„ Leyfilegt er að draga frá tekjum hrein vaxtagjöld félagasamstæðna vegna lánaviðskipta við önnur 
félög í samstæðunni og takmarkast slíkt við 30% a f hagnaði félags, sem hyggst draga vaxtagjöldin frá 
tekjum sínum Jyrir fjármagnsliði, skatta, afskriftir fastafjármuna og niðurfærslur.

Akvæði 1. mgr. á ekki við e f
a. hrein vaxtagjöld samstæðufélagsins eru lægri en 160 millj. kr.,
b. samstœðufélag sýnir fram á með óyggjandi hætti að vaxtakjörin séu eins og um ótengda aðila 

sé að ræða,
c. um ræðir fjármálafyrirtæki, tryggingafélög og félög í þeirra eigu sem starfa í skyldum rekstri. 

Umræddir aðilar eru undanskildir ákvæði 1. mgr. “

I samræmi við það sem hefur veríð lýst að framan þyrfti ákvæðið að miða að því að ná yfir 
málamyndageminga en ekki yfir lánaviðskipti sem gerð hafa verið með rekstrar- og viðskiptalegar 
forsendur að leiðarljósi.

KPMG ehf. leggur til eftirfarandi breytingu á 1. mgr. ákvœðisins:
Leyfilegt er að draga frá tekjum hrein vaxtagjöld félagasamstæðna vegna lánaviðskipta við önnur 
félög í samstæðunni og takmarkast slíkt við 30% afhagnaði félags, sem hyggst draga vaxtagjöldin frá 
tekjum sínum fyrir fjármagnsliði, skatta, afskriftir fastafjármuna og niðurfœrslur. Sýni félagið fram á 
að rekstrar- og viðskiptalegar forsendur hafi legið að baki lánaviðskiptunum skal frádráttur ekki 
takmarkast á neinn hátt.

Oskað er eftir því að umsögn þessi verði tekin til skoðunar við umfjöllun þess máls er hún varðar. 
KPMG ehf. er tilbúið að ræða framangreindar athugasemdir nánar sé eftir því óskað.
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