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Umsögn KPMG ehf. við frumvarp til laga „um breytingu á ýmsum lögum vegna skattlagningar 
tekna erlendra lögaðila í  lágskattaríkjum, samsköttunar félaga, takmörkunar á frádrætti 
vaxtagjalda og skattlagningar útsendra starfsmanna (samsköttun, CFC-félög o.fl.)."

Drög að frumvarpinu, samin í fjármála- og efnahagsráðuneytinu, voru gerð aðgengileg í 
samráðsgátt stjórnarráðsins þann 14. nóvember sl. og höfðu umsagnaraðilar frest fram til 23. 
sama mánaðar til setja fram athugasemdir. Innan þessa skamma frests tók KPMG ehf. saman 
margvíslegar athugasemdir við fyrirhugaðar breytingar á CFC reglunum. Mat KPMG ehf. var að 
frumvarpsdrögin væru haldin slíkum annmörkum að þau væru ekki tæk til þinglegrar meðferðar. 
Fyrirliggjandi lagafrumvarp er haldið flestum sömu annmörkum. Aðeins að óverulegu leyti hefur 
ráðuneytið tekið tillit til athugasemda KPMG ehf. við frumvarpsdrögin. Frumvarpið gefur því enn 
ærið tilefni til athugasemda.

1 Almennt er viðurkennt að CFC reglur hafa neikvæð áhrif á samkeppnishæfi ríkja og 
alþjóðlegra fyrirtækja. Sérstaklega ber að varast að hafa slíkar reglur víðtækari og strangari 
heldur en almennt gildir í öðrum löndum. Sjá nánar kafla 1.

2 Ákvæðið í frumvarpinu gengur mun lengra en BEPS og ATAD mæla fyrir um. Að auki gengur 
það lengra en sambærileg ákvæði hjá öllum þeim ríkjum sem við berum okkur saman við. 
Ákvæðið mun hafa bein áhrif og verulega skerða samkeppnishæfni hundruð íslenskra aðila.

• Gildissvið reglnanna er víðtækara en hjá öðrum löndum þar sem það tekur ótengda 
íslenska aðila með í matið á því hvort „yfirráð" séu til staðar (eða „raunverulegt 
eignarhald" sé umfram 50%). Þetta er þvert á tilmæli BEPS og hvergi að finna í ATAD. Sjá 
ath. 6 í kafla 2.2.

• Skilgreining á tekjum CFC-félags er víðtækari en mælt er með í BEPS, ATAD og því sem 
gildir í öðrum löndum. Þannig er gert ráð fyrir að lögaðili sem uppfyllir ströng skilyrði um 
að hafa með höndum „raunverulega atvinnustarfsemi" sýni fram á það. Réttara væri að 
afmarka skilgreininguna við fjármagnstekjur líkt og ATAD leggur til og flest ríki. Sjá aths. 
18 í kafla 2.8.

• EES undanþágan er allt of þröng og felur í sér klárt brot á EES skuldbindingum Íslands. 
Skýrt er af dómaframkvæmd Evrópudómstólsins að CFC reglur innan EES geti ekki beinst 
að raunverulegri starfsemi. Frumvarpið tekur ekki tillit til þess. Sjá aths. 22 í kafla 2.9.
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• Undanþágur frá CFC reglunum í helstu nágrannalöndum okkar virðast vera mun rýmri.
Sjá kafla 3.

3 Orðalag í frumvarpinu virðist benda til þess að gefinn verði út listi yfir ríki sem teljast 
lágskattaríki. Yrði þetta stór breyting á núverandi framkvæmd án þess að nokkuð sé vikið að 
þessu í lögskýringargögnunum. Brýnt er að fá skýringu þar á því ef svo er ekki mun kostnaður 
við hlítingu (e. compliance) aukast verulega hjá fjölmörgum fyrirtækjum. Sjá nánar 
athugasemd 2 í kafla 2.1.

4 Frumvarpið er augljóslega ekki nægjanlega vel undirbúið. Því til vitnisburðar má benda á
fjöldann allan af misvísunum og umfjöllun í greinargerðinni um rangar málsgreinar. Telja
verður greinargerðina ótæka sem lögskýringargagn í núverandi mynd. Sjá aths. 11 í kafla 2.4, 
14 og 15 í kafla 2.6. og 16 í kafla 2.7.

5 Breytingartillögur KPMG ehf. eru fjölmargar en þær duga skammt. Réttast væri að 
frumvarpið yrði sent aftur til ráðuneytisins til frekari vinnslu og framlagningar að nýju enda 
er orðalag lagatextans ekki fullnægjandi og umfjöllun í greinargerð röng og misvísandi, sbr. 
að ofan.

6 Að lokum veltir KPMG ehf. því fyrir sér hvers vegna orðalagi og uppbyggingu ATAD
ákvæðisins er ekki fylgt í meiri mæli enda hefur það ákvæði verið hannað af
Evrópusambandinu með kröfur BEPS í huga en jafnframt innri markaðar bandalagsins og EES. 
Löndin í kringum okkur munu öll hafa CFC ákvæði sambærilegt ATAD innan nokkurra ára og 
því mun það valda vandamálum í framtíðinni að hafa sérhannað íslenskt CFC ákvæði ólíkt 
flestum öðrum löndum. Óvissan mun ekki auka á samkeppnishæfni Íslands.

Inngangur

Í greinargerð með frumvarpinu kemur fram að tilgangurinn með þeim breytingum sem lagðar 
eru til á CFC reglunum, er að fylgja þeirri þróun á alþjóðavísu sem hefur átt sér stað á síðustu 
árum. Er þar m.a. vísað til BEPS1 aðgerðaráætlunar OECD (aðgerð 3) sem samþykkt var árið 2015 
sem og tilskipun Evrópuráðsins nr. (EU) 2016/1164 sem oft er vísað til sem ATAD2.

Í þessu samhengi er rétt að árétta að í BEPS aðgerðaráætlun þrjú felast leiðbeiningar að 
árangursríkum CFC reglum sem mælst er til að aðildarríki innleið í sína löggjöf. Leiðbeiningarnar 
eru sveigjanlegar og leggja ekki til ákveðið orðalag. Gera má ráð fyrir að flest ríki heimsins fylgi 
leiðbeiningum enda hefur OECD verið leiðandi í mótun reglna á svið alþjóðlegs skattaréttar í 
gegnum tíðina.

Frá því BEPS kom út hefur Evrópusambandið tekið frumkvæði að innleiðingu BEPS og er ATAD 
tilskipunin ein birtingarmynd þess. ATAD felur í sér samræmdar reglur um CFC félög innan 
Evrópusambandsins. Reglurnar eru sérstaklega sniðnar að leiðbeiningum BEPS sem og þeim 
reglum sem gilda á innri markaði sambandsins skv. dómaframkvæmd Evrópudómstólsins.

Rétt er að taka fram, eins og fram kemur í frumvarpinu sjálfu, að núgildandi CFC-ákvæði hefur 
verið í gildi frá 2010 og tilgangur þess er sá sami, þ.e. að sporna gegn skattasniðgöngu. CFC-

1 Base Erosion and Profit Shifting.
2 Anti Tax Avoidance Directive.
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ákvæði var fyrst leitt í íslenskan rétt með lögum nr. 46/2009. Í umsögnum um frumvarp til þeirra 
laga kom fram mikil gagnrýni. Þótti ákvæðið vera allt of víðtækt og beiting þess háð mikilli óvissu. 
Sérstaklega að því er varðaði skilgreiningu á því hvað teldist vera lágskattaríki og hvenær 
undanþágur ættu við. Þá þótti ákvæðið ganga mun lengra en sambærileg ákvæði margra 
nágrannalanda okkar.

Má í raun segja að íslenska ákvæðið sem tók gildi 2010 hafi falið í sér nánast allt það sem nú er 
lagt til með BEPS og ATAD að ríki innleiði í sína CFC-löggjöf. Ekki verður séð hvað í BEPS 
aðgerðaráætluninni eða ATAD geri kröfu til þeirra breytinga sem lagðar eru til í því frumvarpi 
sem hér er til umfjöllunar.

Þær breytingar sem eru lagðar til ganga t.a.m. töluvert lengra en bæði BEPS aðgerðaráætlunin 
og ATAD gera ráð fyrir. Virðist gæta ákveðins misskilnings hjá íslenskum yfirvöldum með 
breytingartillögunum þar sem það getur varla verið tilgangurinn að ganga lengra með þeim en 
öll þau ríki sem við almennt berum okkur saman við. Íslensku reglurnar yrði t.a.m. þær 
víðtækustu af öllum Norðurlöndunum.

Ef breytingarnar ná fram að ganga óbreyttar yrði samkeppnisstaða íslenskra aðila skert til muna. 
Mætti í raun segja að þær gerðu það nánast ómögulegt að reka hér á landi alþjóðleg félög. Má 
jafnvel ganga svo langt að segja að eignarhald íslenskra aðila á erlendum aðilum yrði ill mögulegt 
vegna þess kostnaðar og þeirrar óvissu sem hlytist af löggjöfinni.

Frumvarpsákvæðið í núverandi mynd felur í sér klárt brot á þeim skuldbindingum sem Ísland 
hefur undirgengist með EES-samningnum. Það getur varla verið tilgangurinn þar sem aðrar 
breytingar sem lagðar eru til í frumvarpinu eru viðbrögð við athugasemdum Eftirlitsstofnunar 
EFTA (ESA) vegna hugsanlegra brota á EES samningnum.

Samkvæmt dómaframkvæmd Evrópudómstólsins er óheimilt að mismuna eða takmarka 
fjórfrelsi innri markaðar Evrópusambandsins (frjálst flæði fjármagns, vöru, þjónustu og fólks). 
Grundvallar dómur varðandi CFC reglur er mál nr. C-196/04 (Cadbury Schweppes). Í dómnum 
kemur fram að CFC reglur fela í sér ólögmæta takmörkun á stofnsetningarrétti sambandsins. Slík 
takmörkun er einungis réttlætanleg á grundvelli skattasniðgönguástæðna ef meðalhófs er gætt. 
Til að svo sé þurfa reglur að vera um að mat sé lagt á hvort CFC félag endurspegli viðskiptalegan 
raunveruleika (e. economic reality) en við mat á því þarf annars vegar að líta til hlutrænna atriða, 
sem snúa að því hvort félagið sé raunverulega til s.s. hvað varðar aðstöðu, starfsfólk og útbúnað3 
og hins vegar huglægra atriða sem snúa að því að meta hvort tilgangurinn hafi verið að lágmarka 
skattgreiðslur. Ef reglur ríkja eru ekki í samræmi við meðalhófsregluna er takmörkun sem í þeim 
felst ekki réttlætanleg.

Ef ætlunin er að fylgja þróun á alþjóðavísu væri nærtækast að fara eftir ATAD tilskipuninni sem 
mælir fyrir um CFC reglur sem eru í samræmi við BEPS en einnig kröfur innri markaðarins. Einnig

3 Þetta ræðst þó af starfsemi félags hverju sinni. Í sumum tilfellum er starfsemi með þeim hætti að það er ekki þörf á 
tækjum, aðstöðu eða jafnvel starfsfólki, sbr. má E-3/13 og E-20/13 (Fred Olsen).
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má gera ráð fyrir að flest okkar nágrannaríki muni hafa að geyma slíkt ákvæði innan tíðar þegar 
þau hafa verið innleidd í landslög þeirra.

1 Áhrif á samkeppnishæfni

Áður en lengra er haldið er rétt að gera lauslega grein fyrir þeirri skaðsemi sem CFC reglur geta 
haft á samkeppnishæfni fyrirtækja viðkomandi ríkis á erlendum mörkuðum.

CFC reglum er fyrst og fremst ætlað að vernda skattstofn heimaríkis, þ.e. að koma í veg fyrir að 
fyrirtæki og einstaklingar færi fjármuni eða arðberandi eignir til félaga í lágskattaríkjum og 
komist þannig hjá því að telja tekjur af eignunum til skatts í heimaríki. Reglurnar beinast þannig 
að skattfrestun (e. anti-tax deferral) og er ætlað að hafa varnaðaráhrif fremur en að mynda 
tekjur fyrir ríkissjóð. Er þetta sérstaklega tekið fram í BEPS.

Ekki hafa öll ríki verið viljug til að taka upp þessar reglur í gegnum tíðina vegna neikvæðra áhrifa 
sem þau geta haft á samstæðufélög á erlendum mörkuðum. Er þetta sérstaklega tekið fram í 
BEPS (p. 14) þar sem lagt er til að fundinn sé millivegur þess að hafa slíkar reglur í gildi en á sama 
tíma tryggja samkeppnishæfni á erlendum mörkuðum. Nefnd eru tvö dæmi um neikvæð áhrif 
CFC reglna á samkeppnisstöðu vegna hærri skattbyrði:

1. Neikvæð áhrif á samkeppnisstöðu ríkis
Ríki með víðtækar CFC reglur eru með lakari samkeppnisstöðu en ríki með minna víðtækar 
CFC reglur þar sem erlend dótturfélög sæta hærri skattlagningu en önnur félög á erlenda 
markaðnum. Reglurnar geta almennt haft veruleg áhrif á samkeppnisstöðu íslenskra 
fyrirtækja erlendis.4

2. Neikvæð áhrif á samkeppnisstöðu alþjóðlegra fyrirtækja
Alþjóðleg fyrirtæki, með höfuðstöðvar í ríki með víðtækar CFC reglur, eru í lakari 
samkeppnisstöðu en samkeppnisaðilar þeirra með höfuðstöðvar í ríkjum með minna 
víðtækar reglur. Reglurnar geta haft veruleg áhrif val á staðsetningu höfuðstöðva alþjóðlegs 
fyrirtækis.

2 Athugasemdir við einstakar greinar

Líkt og fram kemur að framan þá er ætlun með frumvarpinu að aðlaga íslensku CFC reglurnar að 
þeim breytingum sem hafa átt sér stað á alþjóða vettvangi. Af lestri íslenska CFC ákvæðisins er 
hins vegar ljóst að það á lítið sammerkt með því CFC ákvæði sem lagt er til í ATAD -  þótt einstaka 
liðir hafi augljóslega verið teknir upp til samræmis. Hér á eftir verður farið yfir einstakar 
málsgreinar.

4 Sem dæmi þá hafa Bandaríkin um langt árabil gefið erlendum fyrirtækjum sínum kost á því að komast hjá CFC 
reglunum (með svokölluðu „check the box“ regime). Á sama tíma hafa þessi erlendu fyrirtæki komist hjá greiðslu 
skatts á erlendum mörkuðum. Með þessu hafa bandarísk stórfyrirtæki haft verulegt samkeppnisforskot á erlendum 
mörkuðum. Þetta er ein helst ástæða þess að ráðist var í BEPS aðgerðarplanið.
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2.1 1. mgr. 2. gr. - Skilgreining á CFC félagi

Orðrétt segir: „CFC-félag er hvers konar lögaðili, svo sem félag, sjóður, stofnun eða föst 
starfsstöð, sem er heimilisfastur eða skráður í  erlendu ríki eða svæði innan ríkis þar sem í  gildi 
eru ívilnandi skattareglur þannig að raunskattlagning íh inu  erlenda ríki er almennt lægri en 2/3 
skattlagningar samkvæmt íslenskum reglum." (litbreyting KPMG ehf).

Í greinargerð frumvarpsins segir: „ Í 1. mgr. ákvæðisins er að finna skilgreiningu á CFC-félagi. Við 
ákvörðun á því hvort um slíkt félag sé að ræða er tekið mið a f því skattaumhverfi sem erlendi 
lögaðilinn býr viðíheim ilisfestar- eða skráningarríkiþess og metiðhvort þaðsé almennt ívilnandi 
ísam anburði við innlendar skattareglur."

KPMG ehf. færir fram eftirfarandi athugasemdir:

1. Orðin „lögaðili í lágskattaríki" fremur en „CFC-félag"

Ekki er bót af notkun orðsins „CFC-félag" sem er skammstöfun yfir „Controlled Foreign 
Company". Í núverandi ákvæði tekjuskattslaga er talað um „lágskattaríki" sem á líklega betur 
við enda nær ákvæðið yfir þau ríki þar sem skattareglur eru „almennt lægri" en hér á Íslandi. 
Ennfremur er ekki rétt að tala um að öll félög í ríki, sem falla undir afmörkun lágskattaríkis, 
séu „CFC-félög" enda liggur ekki ljóst fyrir hvort þau eru undir yfirráðum íslenskra aðila, sbr. 
hugtaksskilyrðið „controlled". Í fyrirsögn ákvæðisins eru notuð orðin „Skattlagning tekna 
erlendra lögaðila í lágskattaríkjum" og því er viðeigandi að viðhafa orðin „ lögaðili í 
lágskattaríki" í ákvæðinu sjálfu. Fella mætti brott orðið „erlendra" í fyrirsögninni enda ætti 
ekki að vefjast fyrir lesanda að lágskattaríki vísar til erlends ríkis.

2. Orðalagið að skattlagning sé „almennt lægri"

Orðið „almennt" í setningunni „almennt lægri en 2/3 skattlagningar samkvæmt íslenskum 
reglum". Orðalagið gefur til kynna að vikið sé frá því að horfa á álagða skatta hvers árs fyrir 
sig, við mat á því hvort um CFC félag er að ræða, og í stað þess skuli horft á hvort félag er 
heimilisfast eða skráð í ríki þar sem raunskattlagning er „almennt" undir þessum mörkum. 
Ummæli í greinargerð virðast styðja þá túlkun.

Slík regla myndi almennt fela það í sér að gefinn yrði út listi yfir þau ríki sem leggja „almennt 
lægri" skatt á en sem nemur 2/3 af þeim skatti sem hefði fallið til ef um íslenskan skattaðila 
væri að ræða. Ef þetta er fyrirætlun löggjafans þá er um að ræða mjög svo breytt ákvæði 
sem rétt væri að fjalla sérstaklega um í greinargerð, en ekki verður séð að nokkuð sé vikið að 
þessu. Án þess að afstaða sé tekin til þess hvort slíkt ákvæði væri til bóta eða ekki þá eyddi 
það óneitanlega ákveðinni óvissu, því oft er ekki ljóst hvort félag er CFC-félag fyrr en 
skattstofn þess samkvæmt íslenskum reglum hefur verið leiddur fram - sem eðli máls 
samkvæmt er ekki alltaf einföld aðgerð. BEPS mælir með að ríki styðjist við lista (málsgr. 61) 
og ATAD gerir jafnframt ráð fyrir því (málsgr. 12). Ef þetta er ætlunin væri æskilegt að tekið 
væri fram í lok ákvæðisins að ráðherra skuli birta lista yfir ríki sem teljast lágskattaríki.

Ef framangreint er ekki réttur skilningur og eftir sem áður skal borinn saman reiknaður 
skattur hvers árs, þá virðist sem með orðinu „almennt" sé verið að slaka á kröfum í þessu
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efni. Dæmi: Félag er skráð og með starfsemi í ríki þar sem skattur á hagnað þess er umfram 
2/3 af þeim skatti sem reiknast skv. íslenskum reglum og telst það því ekki CFC félag. Á 
tilteknu ári hefur félagið óreglulegar tekjur (t.d. söluhagnað) sem ekki eru skattlagðar í þessu 
tiltekna ríki en Ísland hefði skattlagt þær og því er skattur félagsins þetta árið lægri en 2/3 
þess skatts sem ísland hefði lagt á. Orðið „almennt" hlýtur að hafa þá merkingu að félagið 
telst ekki CFC félag þrátt fyrir að vera undir þessum mörkum eitt árið.

3. Orðalagið „ívilnandi" óþarft

Í almennum athugasemdum með frumvarpinu segir eftirfarandi á bls. 7 um hugtakið 
„ívilnandi":

„M eð hugtakinu ívilnandi skattareglum í  1. mgr. ákvæðisins er átt við það þegar 
skattaumhverfið býður upp á margvíslegar leiðir til að lækka skatta. Sem dæmi má nefna 
hefðbundnar skattaparadísir með lágar eða engar álögur skatta á tekjur óháð uppruna 
þeirra, engar álögur á erlendar tekjur, ríkar frádráttarheimildir á móti tilteknum 
tekjuflokkum, óeðlilega frestun skattlagningar o.fl. Einnig kann ívilnandi skattalöggjöf að 
vera afmörkuð við tiltekin félagaform. Matið einskorðast ekki eingöngu við þær 
tekjutegundir sem skattskyldar eru samkvæmt ákvæðinu heldur er lagt heildstætt mat á 
skattaumhverfi lögaðilans. Þó kunna sértækar reglur í  hinu erlenda ríki vegna einstakra 
tekjutegunda að vega þungt. Þrátt fyrir að fyrrgreint mat kunni að vera vandasamt í  
einstaka tilvikum verður að gera ráð fyrir að oftast sé það ekki vandkvæðum bundið. Það 
á sér í  lagi við þegar um er að ræða ríki eða svæði sem almennt teljast til hefðbundinna 
lágskattasvæða eða þegar sérstaklega ívilnandi reglur gilda um tiltekið félagaform, svo 
sem átti við um svokölluð 1929-félög í  Lúxemborg."

Telja verður að orðið „ívilnandi" sé hér óþarft. Um er að ræða skattareglur í erlendu ríki og til 
þess að meta hvort reglur séu „ívilnandi" eða ekki þá þarf að hafa einhver viðmið. Sem dæmi 
var Ísland á tímabili með 15% skatthlutfall á hagnað félaga án þess þó að þær reglur hafi falið 
í sér nokkurs konar ívilnun. Þannig er oft um að ræða almennar skattareglur ríkis sem 
einfaldlega kýs að leggja á lága skatta. Í slíku tilfelli er vart hægt að tala um „ívilnandi" reglur, 
nema að viðmiðið sé þá íslenskar skattareglur. Slíkt er hins vegar órökrétt og hefur enga 
efnislega þýðingu enda er miðað við 2/3 af þeim skatti sem reiknast skv. íslenskum reglum. 
Þótt land teljist almennt hafa „ívilnandi" skattareglur þá þýðir það ekki sjálfkrafa að öll 
þarlend félög séu CFC félög. Sem dæmi má nefna að Bresku Jómfrúareyjarnar eru almennt 
taldar vera skattaparadís en það þýðir ekki að félag þar í landi, sambærilegt hlutafélagi, sem 
aðeins hefur arðstekjur teljist vera CFC félag -  enda eru arðstekjur hlutafélaga almennt ekki 
skattlagðar skv. íslenskum reglum.

KPMG vill einnig benda á að með ofangreindu orðalagi mætti fella gríðarlega mikinn fjölda 
ríkja undir ríki með „ívilnandi skattareglur". Sem dæmi má nefna að heimild til nýtingar á 
rekstrartapi nær til taps síðustu 10 ára á Íslandi, „skattaparadísin Noregur" veitir aftur á móti 
heimild til að nýta yfirfæranlegt tap fyrri ára án tímatakmarkana.
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Í greinargerð frumvarpsins segir að það ætti ekki að vera vandkvæðum bundið að leggja mat 
á hvort um „ívilnandi" skattaumhverfi sé að ræða og er í dæmaskyni vísað til reglna sem giltu 
í Lúxemborg um svokölluð „1929 félög". Hvað þetta varðar er rétt að árétta að 
framkvæmdastjórn Evrópusambandsins knúði Lúxemborg til þess að afnema reglurnar árið 
2006, þar sem þær töldust ólögmæt ríkisaðstoð og kom afnámið að fullu til framkvæmda 
2010. Í raun er ólíklegt að finna megi mörg ívilnandi skattaumhverfi innan ríkja 
Evrópusambandsins þar sem þau fela oftast í sér ólögmæta ríkisaðstoð sem 
framkvæmdastjórnin hefur náið eftirlit með. Það sama á við um önnur ríki OECD enda felst í 
BEPS aðgerðaráætlun 5 að vinda eigi ofan af ívilnandi skattaumhverfum. Sú aðgerðaráætlun 
er hluti af þeim lágmarkskröfum sem ríkjum er skylt að fara eftir og er sérstakt eftirlit (e. peer 
review) með því hvort ríki fari eftir þeim. Að mati KPMG ehf. er því óþarfi að vísa til „ívilnandi" 
í ákvæðinu enda nægir að vísa til samanburðar á álögðum skatti hvers rekstrarárs.

Þá stenst ákvæðið varla þær kröfur sem stjórnarskrá setur um skýrleika skattalaga þar sem 
matið á því hvað telst vera „ívilnandi" er algerlega sett í hendurnar á skattyfirvöldum án 
uppgefinna mælikvarða.

KPMG ehf. leggur til að orðið „ ívilnandi" verði fellt á brott.

2.2 Ákvæði 2. mgr. 2. gr. - Skattskylda (yfirráð)

Orðrétt segir: „Skattskyldur aðili, skv. 1. og 2. gr., sem á beint eða óbeint hlut í  CFC-félagi, sbr. 1. 
mgr., skal ísam ræ m i við raunverulegt eignarhaldsitt í  félaginu greiða tekjuskatt af skattskyldum 
tekjum þess, sbr. 6. mgr., án tillits til úthlutunar, fari hann sjálfur eða hann ásamt innlendum 
aðilum og/eða aðilum honum tengdum, sbr. 7. mgr., með meira en helming eignarhalds eða 
stjórnunarleg yfirráð yfir CFC-félaginu. Það á einnig við e f hann sjálfur eða hann sjálfur ásamt 
innlendum og/eða tengdum aðilum á samtals rétt til meira en helmings hlutdeildar við úthlutun 
fjármuna og/eða eigna frá CFC-félaginu". (litbreyting KPMG ehf.)

Í athugasemdum við ákvæðið segir orðrétt „ Í 2. mgr. ákvæðisins er skattskylda skattaðila vegna 
eignar í  CFC-félagi skilgreind. Kveðið er á um aðskattaðilum, skv. 1. eða 2. gr. laga um tekjuskatt, 
beri að greiða tekjuskatt a f tekjum erlends lögaðila, þ.e. CFC-félags, án tillits til úthlutunar, séu 
ákveðin skilyrði fyrir hendi sem nánar eru tilgreind í  ákvæðinu."

KPMG ehf. færir fram eftirfarandi athugasemdir:

4. Notkun á orðunum „raunverulegt eignarhald"

Fjallað er nánar um hvað telst vera „raunverulegt eignarhald" í 6 málsgrein. Orðin eru 
gildishlaðin og í raun villandi eins og vikið er að í athugasemdum við 6 mgr. Hægt væri að 
laga orðalag 2. mgr. með því að fella út „í  samræmi við raunverulegt eignarhald sitt í 
félaginu" án þess að ákvæðið missi merkingu.

5. Notkun á orðinu „tekjur"
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Í samræmi við athugsemdir við 6. mgr. þá telur KPMG ehf. rétt að nota fremur orðið 
„hagnað" en „tekjur", enda er ljóst af frumvarpinu að nettó tekjur CFC félags, skv. íslenskum 
skattareglum, skulu skattlagðar. Líklega væri því rétt að taka út tekjur og bæta inn hagnað.

6. Orðalagið „hann ásamt innlendum aðilum og/eða aðilum honum tengdum"

Orðin tvö „innlendum aðilum" gera það að verkum að það nægir að samanlögð yfirráð5 
einhverra innlendra aðila sé umfram tilgreind mörk í 2. mgr. þannig að ákvæðið eigi við. Sem 
dæmi: Jón á 10% hlut í CFC félagi en hefur ekki á því yfirráð ( í formi eignarhalds, atkvæðis- 
eða úthlutunarréttar). Jón veit ekki að íslenskur fjárfestingarsjóður heldur á 40% hlut í sama 
CFC félagi. Vegna eignarhalds fjárfestingarsjóðsins þarf Jón að greiða launaskatt af tekjum 
CFC félagsins í stað fjármagnstekjuskatts, án þess Jón hafi nokkur tengsl við 
fjárfestingarsjóðinn.

KPMG ehf. veit ekki til þess að sambærilegt ákvæði sé að finna í öðrum löndum. BEPS 
leiðbeiningarnar tiltaka þrjár aðferðir við að meta hvort yfirráð eru til staðar (kafli 2.2.2.2). Í 
fyrsta lagi að horft sé til þess hvort aðilar með áhrif taki samræmdar ákvarðanir (e. act in 
concert). Í öðru lagi að metið sé hvort aðilar eru tengdir.Í þriðja lagi að horft sé til dreifingar 
eignarhalds. Dæmi um síðast nefndu aðferðina er bandarísk regla um að við mat á yfirráðum 
eru ekki teknir með í reikninginn innlendir aðilar með innan við 10% eignaraðild hver. Tekið 
er fram að reglan geti leitt til þess að tekjur félags séu taldar til tekna hjá eignaraðila án þess 
að hann hafi nokkur áhrif eða yfirráð í félaginu. BEPS leggur ekki til að þessi aðferð sé notuð 
og ekki er hana að finna í ATAD. Frumvarpið hefur að geyma samkrull allra reglnanna í stað 
þess að ein þeirra sé valin. Þannig nær t.d. skilgreining á tengdum aðilum yfir samræmdar 
ákvarðanir, sbr. c-lið 7. gr. og umfjöllun í athugasemdum.

Skattlagningu á grundvelli yfirráða ætti því aðeins að geta komið til ef yfirráðin eru í höndum 
hluthafa sem eru tengdir eða taka samræmdar ákvarðanir.

Að mati KPMG ehf. ætti að fella niður orðin „eða hann" og „innlendum aðilum og/eða" 
þannig að setningin hljóði svo: „fari hann sjálfur eða hann ásamt innlendum aðilum og/eða 
aðilum honum tengdum, sbr. 7. mgr"

7. Orðalagið „meira en helming eignarhalds eða stjórnunarleg yfirráð yfir CFC-félaginu. Það á 
einnig við ef hann sjálfur eða hann sjálfur ásamt innlendum og/eða tengdum aðilum á 
samtals rétt til meira en helmings hlutdeildar við úthlutun fjármuna og/eða eigna frá CFC- 
félaginu"

Að mati KPMG ehf. er orðalagið óþarflega flókið. Í því er óþörf endurtekning, en á skortir að 
tiltaka óbeint eignarhald (sem þó er tiltekið í 6. mgr. við heimfærslu á skattskyldum tekjum). 
KPMG ehf. leggur til eftirfarandi orðalag:

„með yfirráð í formi meira en helmings eignarhalds, beins eða óbeins, eða stjórnunarleg 
yfirráð eða réttar til úthlutunar frá lögaðila í lágskattaríki yfir CFC-félaginu. Það á einnig við

5 Yfirráð (eða raunverulegt eignarhald) í formi eignahlutdeildar, atkvæðisréttar eða úthlutunarréttar, sbr. 2. mgr.
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e f hann sjálfur eða hann sjálfur ásamt innlendum og/eða tengdum aðilum á samtals rétt til 
meira en helmings hlutdeildar við úthlutun fjármuna og/eða eigna frá CFC-félaginu."

8. KPMG ehf. leggur til að við ákvæðið verði aukið tveimur málsliðum
„Í óbeinu eignarhaldi felst að íslenskur skattaðili á eignarhlut í  lögaðila heimilisföstum utan 
Íslands sem á eignarhlut í  félagi heimilisföstu í  lágskattaríki, hvort heldur er beint eða í 
gegnum eignarhald á öðrum lögaðila heimilisföstum utan Íslands. Hagnaður félags 
heimilisfasts í  lágskattaríki skal ekki skattlagður hjá íslenskum skattaðila fyrir sakir óbeins 
eignarhalds e f hann sýnir fram á að hagnaðurinn hafi sætt skattlagningu hjá lögaðila sem 
óbeina eignarhaldið er í  gegnum og heimilisfastur er ír ík i sem ekki telst vera lágskattaríki." 
Skattlagning samkvæmt CFC-ákvæðinu getur m.a. tekið til þeirra tilvika þegar íslenskur aðili, 
sem ber ótakmarkaða skattskyldu á Íslandi, á „óbeint hlut" í félagi sem telst heimilisfast í 
lágskattaríki (CFC-félagi). Óbeint eignarhald getur verið í gegnum annað eða önnur félög, 
innlend eða erlend. Sá galli er á ákvæðinu að ekki er ljóst hvert félaga í félagakeðju skuli sæta 
skattlagningu, það sem næst stendur CFC-félagi, það sem efst stendur í félagakeðjunni, eða 
eitthvert félaga þar á milli. Engin bragarbót þar á er lögð til í fyrirliggjandi frumvarpi. Í fyrri 
málslið tillögunnar sem KPMG ehf. ber hér upp er óbeint eignarhald takmarkað við 
eignarhald í gegnum erlenda lögaðila. Í því felst að í tilviki íslenskrar félagakeðju sætir það 
félagið skattlagningu af hagnaði CFC-félagsins sem næst stendur því í keðjunni.

Ekki verður heldur ljóst hver áhrif þess skuli vera ef í félagakeðju milli íslensks óbeins eiganda 
og CFC-félags stendur félag eða félög heimilisföst í þriðja ríki sem ekki telst vera lágskattaríki. 
Á þetta og hugsanlega tvísköttun, sem af því kynni að leiða, var bent í umsögnum við 
frumvarp það er varð að lögum nr. 46/2009, m.a. í umsögn KPMG. Í minnisblaði, dagsettu
19. mars 2009, sem fjármálaráðuneytið tók saman fyrir efnahags- og skattanefnd Alþingis, 
og birt er á vef Alþingis (mál 366 á 136. löggjafarþingi), er vikið að álitaefninu með orðunum: 
„Möguleikar á tvísköttun ef milliliður er í þriðja ríki. Er ekki til staðar þar sem forsenda 
skattlagningar er ekki til staðar ef eðlileg skattlagning á sér stað einhvern staðar í 
eignarhaldskeðjunni." Af þessum orðum í minnisblaðinu má ráða þann skilning ráðuneytisins 
að skattlagning samkvæmt ákvæðum 57. gr. a laga nr. 90/2003 eigi ekki við í þeim tilvikum 
að í félagakeðju milli íslensks óbeins eiganda og CFC-félags stendur félag heimilisfast í þriðja 
ríki, sem sætir eðlilegri skattlagningu í því ríki. Þessi skilningur, sem samræmist yfirlýstum 
tilgangi með umræddum ákvæðum, endurspeglast í síðari málslið tillögunnar sem KPMG ehf. 
ber hér upp.

2.3 Ákvæði 3. mgr. 2. gr. -  Tímabil eignarhalds á tekjuárinu

Orðrétt segir: „Ákvæði 2. mgr. á við hafi eitt eða fleiri skilyrði hennar verið uppfyllt á einhverjum 
tímapunkti innan tekjuársins og skal við skattlagningu tekið mið a f tímabili eignarhalds, 
eignarhlutfalls og stjórnunarlegra yfirráða."

Í almennum athugasemdum við frumvarpið segir eftirfarandi: „Samkvæmt 3. mgr. 57. gr. a á 
ákvæði 2. mgr. um skattskyldu við hafi eitthvert efnisatriða þeirrar málsgreinar verið til staðar á 
einhverjum tímapunkti innan tekjuársins. Þar af leiðandi nægir að skilyrði 2. mgr. hafi verið 
uppfyllt einhvern tímann innan tekjuársins og er þannig ekki unnt að komast undan
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skattlagningu með því að eignarhald eða yfirráð séu rofin, t.a.m. fyrir áramót. Sem dæmi um 
þetta má nefna að ef einstaklingur á eignarhlutdeild í  CFC-félagi hluta úr ári þá á einungis að 
skattleggja hann fyrir það tímabil sem eignarhald varði."

KPMG ehf. færir fram eftirfarandi athugasemdir:

9. Að mati KPMG ehf. er um að ræða skilyrði sem ekki verður séð að eigi sér hliðstæðu í lögum 
annarra ríkja og vakna upp fjölmörg álitaefni um framkvæmd þess.6 Sambærilegt ákvæði er 
ekki lagt til í ATAD en þó kemur fram í BEPS leiðbeiningunum að aðildarríki geti haft sérstakt 
ákvæði til að koma í veg fyrir sniðgöngu þess þannig að það nægi að fara umfram þröskuldinn 
einhvern tíman innan ársins (málsgr. 49). Slíkt ákvæði er ekki hluti af BEPS tilmælunum.

Hér ber að hafa í huga að CFC reglum er einkum ætlað að sporna gegn skattfrestun (e. anti- 
tax deferral). Ef losað hefur verið um eignarhald fyrir áramót, líkt og ákvæðinu er ætlað að 
taka á, þá hefur orðið innlausn á tekjum og þar að leiðandi engin skattfrestun. Dæmi:

• Maður kaupir 50% hlut í CFC félagi, sem fjárfestir í hlutabréfum, fyrir 100. Í lok árs liggur 
fyrir að hagnaður að upphæð 50 mun verða á rekstrarárinu. Maðurinn selur sinn hlut til 
ótengds aðila sem er tilbúinn að borga 150 enda óútgreiddur hagnaður í félaginu. 
Maðurinn telur 50 í skattskyldar tekjur og greiðir fjármagnstekjuskatt. Þrátt fyrir að hafa 
innleyst skattskyldan söluhagnað sætir hann aftur skattlagningu á hagnað félagsins að 
fjárhæð 50, en nú í formi launaskatts (atvinnurekstrartekjur). Heildarskattur,22% + 47% 
+ erlendur tekjuskattur félagsins sem fjárfest var í, nemur líklega nærri 70%.

• Dæmið að ofan gæti verið enn afbrigðilegra ef innlendur maður á 10% hlut í CFC félagi. 
Á tilteknu ári kaupir sjóður 40% hlut og selur aftur innan sama árs sem gerir það að 
verkum að þessi tiltekni maður þarf að greiða tekjuskatt þrátt fyrir að hann hafi ekkert 
aðhafst. Skattur yrði sambærilegur þeim að ofan.

Ef áhyggjur beinast að því að losað sé um eignarhald, að svo miklu leyti að farið sé undir 
þröskuldinn tímabundið um áramót, þá er til þess að líta að ákvörðun um hvort „yfirráð"7 
séu til staðar horfir jafnt til meirihluta eignarhalds, stjórnunar eða réttar til úthlutunar hjá 
skattaðila og tengdum aðilum. Sá sem losar tímabundið um eignarhald, stjórnun eða rétt til 
úthlutunar þarf að geta endurheimt þá stöðu sína og því ættu slíkir tímabundnir samningar 
ekki að skipta máli við mat á yfirráðum.

KPMG ehf. leggur eindregið til að málsgreining verði felld brott enda mun hún auka verulega 
á lagalega óvissu. Verði það ekki gert er lagt til að ákvæðið verði betur afmarkað við þær 
aðstæður sem því er ætlað að taka til, auk þess sem skýrar reglur verði settar um hvernig 
ákvarða eigi skattskyldar tekjur þegar eignarhald varir aðeins hluta úr ári, sbr. eftirfarandi.

6 KPMG telur hugsanlegt að ákvæðið hafi komið fyrst inn með lögum nr. 46/2009 þar sem þau lög studdust við þá 
þegar úrelta útgáfu af norska CFC-ákvæðinu. Upphaflega hafði norska ákvæðið að geyma sambærilegt ákvæði. Það 
var hins vegar afnumið úr norska ákvæðinu árið 1996 vegna óskýrleika.
7 Orð sem KPMG ehf. leggur til að verði notað, sbr. að framan.
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Ef sem dæmi sami 50% eignarhlutur í CFC félagi hefur gengið kaupum og sölum milli þriggja 
manna á einu rekstrarári þá eru þeir skattskyldur hlutfallslega miðað við eignarhaldstíma. 
Hvernig á að ákvarða skiptingu hagnaðar félagsins til skattlagningar hjá hverjum og einum 
mannanna?

• Á að gera milliuppgjör fyrir eignarhaldstíma hvers og eins þeirra? Slíkt er með öllu 
óraunhæft.

• Á að hlutfalla miðað við eignarhaldstíma innan árs? Hvað ef hagnaðurinn myndaðist ekki 
jafnt og þétt yfir árið heldur aðeins á síðasta ársfjórðunginum?

• Gera má ráð fyrir að uppsafnaður hagnaður félagsins komi að einhverju leyti fram í 
söluverði hluta í viðskiptum milli mannanna og þar með skattskyldum söluhagnaði. Skal 
þannig tvískatta hagnað félagsins?

2.4 Ákvæði 4. mgr. 2. gr. -  Skil á ársreikningi

Orðrétt segir „Til grundvallar mati á því hvort skilyrði 2. mgr. séu uppfyllt skal skattaðili árlega 
skila upplýsingum, þ.m.t. ársreikningum, um CFC-félag á þvíform i sem ríkisskattstjóri ákveður. 
Upplýsingar skulu veittar óháð rekstrarniðurstöðu CFC-félags."

Í athugasemdum við ákvæðið í greinargerð frumvarpsins segir: „Í 4. mgr. er lögð sú skylda á 
skattaðila að skila upplýsingum til ríkisskattstjóra á því form i sem hann ákveður, þ.m.t. 
ársreikningum, um CFC-félag í  eigu þeirra. Upplýsingarnar skulu veittar óháð rekstrarniðurstöðu 
CFC-félagsins. Þannig ber skattaðila að veita upplýsingar um afkomu félagsins óháð þvíhvort um 
hagnað eða tap er að ræða. Þá geta skattyfirvöld hér á landi kallað eftir gögnum og upplýsingum 
frá aðilum skv. 94. gr. laganna, sbr. einnig almenna skyldu til skila upplýsingum skv. 6. mgr. 92. 
gr. vegna alþjóðlegra skuldbindinga um upplýsingaskipti á sviði skattamála."

KPMG ehf. færir fram eftirfarandi athugasemdir:

10. Hvenær á að skila ársreikningi?

Eins og reglurnar eru í dag er ekki vitað hvort félag er CFC-félag fyrr en búið er að leiða fram 
skattstofn þess skv. íslenskum skattalögum og bera skattinn þannig ákvarðaðan við þann 
skatt sem reiknast skv. reglum í heimaríki félagsins. Fram að þeim tíma er ekki vitað hvort 
um CFC-félag sé að ræða.

Ef skilningur KPMG ehf. á 1. mgr. 2. gr. er réttur (athugasemd tvö), þ.e. að ætlunin sé að 
tilgreina ríki sem hafa almennt lægra skatthlutfall heldur en 2/3 þess skatts sem reiknast skv. 
íslenskum reglum, þá gerir KPMG ehf. enga athugasemd við málsgreinina. Ljóst er þó að um 
íþyngjandi úrræði er um að ræða þar sem mögulega þurfi að útbúa tvo ársreikninga fyrir 
félög á þeim lista.

Ef skilningur KPMG ehf. er ekki réttur, þ.e. að ekki sé ætlunin að hafa sérstakan lista yfir 
lágskattaríki, þá þyrfti að tilgreina betur hvaða viðmið ráða því hvenær skila eigi inn 
ársreikningi. Ef það er ekki gert þá verður vart annað séð en skila þurfi inn þessum
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upplýsingum um öll erlend fyrirtæki enda verður ekki fyrr vitað hvort þau eru CFC félög eða 
ekki.

11. Ummæli í almennum athugasemdum í greinargerð varðandi „raunverulegan eiganda"

Í almennum athugasemdum (kafli 3.2.4) er að finna mjög svo ruglingslega umfjöllun um 
„raunverulegan eiganda" þar sem vísað er til 4. mgr. en einnig 6. mgr. (þar sem fjallað er um 
ákvörðun á hlutdeild í tekjum/hagnaði CFC félags). Umfjöllunin á ekkert skylt við 4. mgr. og 
heldur ekki 6. mgr. þó þar sem vissulega talað um „raunverulegt eignarhald".

Að mati KPMG ehf. ætti að forðast notkun orðanna „raunverulegur eigandi" í þessu 
samhengi enda koma þau hvergi fram í lögunum (aðeins „raunverulegt eignarhald"). Orðin 
„raunverulegur eigandi" eru jafnframt til þess fallin að valda ruglingi enda byggir ákvæðið 
ekki á því hver sé eigandi heldur á því hvort „yfirráð" séu til staðar, þá í formi eignarhalds, 
stjórnunar eða rétt til úthlutunar, sbr. 2. mgr. Þá ber einnig að hafa hugfast að orðin 
„raunverulegur eigandi" hafa ákveðna fastmótaða merkingu í skattarétti og þá einkum 
varðandi beitingu tvísköttunarsamninga. Ljóst er að sú merking sem orðin hafa í því 
samhengi eiga ekkert skylt við þá merkingu sem þeim er ætlað að vera gefin hér.

Umfjöllunin ætti í raun betur heima undir 2. mgr. þar sem fjallað er um „raunverulegt 
eignarhald" í þeim skilningi að ákveða hvort um yfirráð sé að ræða. Líkt og KPMG ehf. tekur 
fram í athugasemdum um ákvæðið þá væri réttara að styðjast við orðið „yfirráð" fremur en 
„raunverulegt eignarhald" enda veldur það ruglingi.

Að sama skapi mætti taka út alla umfjöllun um „raunveruleikareglu", sbr. niðurlag kaflans, 
enda er það matskennt orð og hefur enga efnilega merkingu. Mælikvarðarnir hafa verið 
settir, þ.e. eignarhald, stjórnun eða réttur til úthlutunar.

2.5 Ákvæði 5. mgr. 2. gr. -  Ákvörðun tekna CFCfélags

Ákvæðið fjallar um ákvörðun tekna CFC félags. KPMG ehf. hefur engar sérstakar athugasemdir 
fram að færa. Þó má benda á að ákvæðið gerir ráð fyrir að ársreikningur sé gerður eftir lögum 
um ársreikninga. Núverandi reglur láta duga að styðjast við erlendan ársreikning, hafi hann verið 
útbúinn þannig að skattstofnar, skv. íslenskum reglum séu leiddir fram á grundvelli hans. Ekki 
kemur fram hvers vegna vikið er frá þessu en það er bæði íþyngjandi að þurfa útbúa ársreikning 
skv. íslenskum reglum þegar þess er ef til vill ekki þörf.

2.6 Ákvæði 6. mgr. 2. gr. - Ákvörðun á hlutdeild í  tekjum CFC félags

Orðrétt segir: „Við ákvörðun á hlutdeild skattaðila í  skattskyldum tekjum, og eftir atvikum 
samsvarandi tapi á móti tekjum CFC-félags, skal miða við raunverulegt eignarhald skattaðila í  
félaginu. Við mat á raunverulegu eignarhaldi skal m.a. horft til beins og/eða óbeins eignarhalds, 
atkvæðisréttar eða annarra áhrifa á stjórnun félagsins, réttar til hlutdeildar við úthlutun 
fjármuna eða eigna frá CFC-félaginu sem og annarra fjárhagslegra réttinda. Ef skattaðili heldur 
þvífram  að formlegt eignarhald gefi ekki rétta mynd af raunverulegu eignarhaldi ber honum að 
sýna fram á slíkt svo óyggjandi sé."
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Í athugasemdum við ákvæðið segir orðrétt: „Í 6. mgr. er fjallað um ákvörðun á hlutdeild 
skattaðila í  skattskyldum tekjum CFC-félagsins og skilgreiningu á raunverulegu eignarhaldi. 
Skattskyldar tekjur CFC-félags eru tekjur lögaðila og því skattlagðar sem atvinnurekstrartekjur 
hjá eigendum á grundvelli B-liðar 7. gr. laganna, með þeim takmörkunum og frádráttarliðum  
sem gilda um CFC-tekjur hverju sinni sem og í  samræmi við skattalega stöðu skattaðila. 
Skattlagning innlendra lögaðila sem eigenda CFC-félags ræðst þannig af rekstrarformi þeirra en 
CFC-tekjur innlends einstaklings eru skattlagðar hjá honum sem tekjur í  einstaklingsrekstri. Sú 
meginregla hefur gilt í  íslenskum skattarétti að tekjur rekstrarfélaga, svo sem sameignarfélaga 
eða samlagshlutafélaga sem eru ósjálfstæðir skattaðilar, teljast áfram vera 
atvinnurekstrartekjur við skattlagningu hjá eigendum þeirra. Gildir það hvort sem eigendur eru 
félög eða einstaklingar utan rekstrar og eru þær því skattlagðar sem slíkar í  þeirra hendi, þ.e. 
sem tekjur skv. B-lið 7. gr. laganna. Til frádráttar tekjunum má fæ ra kostnað við öflun þeirra. sbr.
1. tölul. 31. gr. laganna. Að öðru leyti ákvarðastskattalegar ráðstafanir a f skattalegristöðu hvers 
eiganda. Engin efnisrök standa til annars en að haga skattlagningu tekna CFC-félaga sem 
atvinnurekstrartekna ísam ræ m i viðþessa meginreglu."

Í almennum athugasemdum í greinargerð með frumvarpinu segir: „Samkvæmt 6. mgr. 57. gr. a 
á ákvæði 2. mgr. um skattskyldu við hafi eitthvert efnisatriða þeirrar málsgreinar verið til staðar 
á einhverjum tímapunkti innan tekjuársins. Þar af leiðandi nægir að skilyrði 2. mgr. hafi verið 
uppfyllt einhvern tímann innan tekjuársins og er þannig ekki unnt að komast undan 
skattlagningu með því að eignarhald eða yfirráð séu rofin, t.a.m. fyrir áramót."

KPMG ehf. færir fram eftirfarandi athugasemdir:

12. Óþörf endurtekning í ákvæðinu

Ákvæðið felur efnislega í sér endurtekningu á þeim viðmiðunum sem notuð eru til að ákvarða 
„raunverulegt eignarhald" (betur færi að nota „yfirráð") skv. 2. mgr., þ.e. eignarhald 
(beint/óbeint), stjórnun og rétt til úthlutunar. Réttast væri að ákvörðun um hlutdeild haldist 
í hendur við ákvörðun um yfirráð, líkt og BEPS mælir með (málsgr. 111). Þannig væri hægt 
að taka út stóran hluta greinarinnar. KPMG ehf. mælir með eftirfarandi breytingu:

„Við ákvörðun á hlutdeild skattaðila í  skattskyldum tekjum, og eftir atvikum samsvarandi 
tapi á móti tekjum CFC-félags, skal miða við ákvörðun á yfirráðum ílögaðilanum, sbr. 2. mgr. 
raunverulegt eignarhald skattaðila í  félaginu. Við mat á raunverulegu eignarhaldi skal m.a. 
horft til beins og/eða óbeins eignarhalds, atkvæðisréttar eða annarra áhrifa á stjórnun 
félagsins, réttar til hlutdeildar við úthlutun fjármuna eða eigna frá CFC-félaginu sem og 
annarra fjárhagslegra réttinda. E f skattaðili heldur því fram  að formlegt eignarhald gefi ekki 
rétta mynd a f raunverulegu eignarhaldi ber honum að sýna fram á slíkt svo óyggjandi sé."

13. Yfirráð innan árs

Ef ætlunin er að halda inni 3. mgr. (yfirráð innan ársins) þá væri rétt að taka það fram í 
ákvæðinu.
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14. Ummæli í athugasemdum við ákvæðið fjallar ekki um 6. mgr. heldur um 5. mgr.

Lagaákvæðið sjálft kveður aðeins á um að hlutdeildin skuli skiptast með sambærilegum hætti 
og „raunverulegt eignarhald" líkt og rakið er hér framar. Ákvæðið hefur hins vegar ekki að 
geyma reglur um hvernig skuli skattleggja tekjur CFC-félags hjá eigendum, þ.e. í hvaða formi 
og hvort taka skuli tillit til skattalegrar stöðu þeirra. Umfjöllun um þetta kemur hins vegar 
fram í athugsemdum við ákvæðið í greinargerð frumvarpsins. Lagaákvæðið, sem umfjöllun 
athugasemdanna tekur til, virðist vera að finna í lokamálslið 5. mgr. þar sem segir 
„Skattalegar ráðstafanir ráðast a f skattalegri stöðu skattaðila og eru tekjurnar skattskyldar 
sem tekjur af atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi skv. B-lið 7. gr. óháð tegund tekna." 
Umfjöllunin í greinargerðinni á því ekki við um þessa málsgrein.

KPMG ehf. leggur til að tilvitnað orðalag 5. mgr. verði fært yfir í 6. mgr.

15. Umfjöllun í almennum athugasemdum röng

Umfjöllunin í almennum athugasemdum vísar til 6. mgr. en hún á ekki við um þá málsgrein 
heldur 3. mgr.

Framangreindar athugasemdir (3 og 4) eru enn eitt dæmið um misræmi milli lagatextans og 
greinargerðarinnar sem gefur til kynna að undirbúningurinn að frumvarpinu mætti vera 
vandaðri. Er það til þess fallið að veikja lögskýringargildi athugasemdanna.

2.7 Ákvæði 7. mgr. 2. gr. -  Skilgreining á tengdum aðilum

Í 3. tölul. 7. mgr. segir orðrétt: „Aðila sem standa saman í  fjárfestingum eða eiga í  öðru nánu 
samstarfi sem þeir hafa sameiginlega fjárhagslega hagsmuni af."

Í almennum athugasemdum um 3. tölul. 7. mgr. segir „Samkvæmt c-lið ákvæðisins eru aðilar 
taldir eiga í  samstarfi e f þeir standa saman í  fjárfestingum eða öðru nánu samstarfi sem þeir 
hafa sameiginlega fjárhagslega hagsmuni af (e. acting in concern). Gildir einu hvort 
samkomulagið er form legt eða óformlegt, skriflegt, munnlegt eða á annan hátt. Þegar slík tengsl 
einstaklinga og/eða lögaðila í  gegnum sameiginleg viðskipti og fjárfestingar eru fyrir hendi 
verður að telja sterkar líkur á að þessir aðilar stýri málefnum tengdum CFC-félagi ísam ráði hvor 
eða hver við annan."

KPMG ehf. færir fram eftirfarandi athugasemdir:

16. Röng þýðing og rangur skilningur á hugtakinu „act in concert"

Tilvísun í ensku orðin „acting in concern" (sem er reyndar röng hún er „acting in concert") 
kemur úr BEPS (málsgr. 39) þar sem fjallað er um hvernig ákvarða eigi yfirráð (þ.e. level of 
control). Þar er átt við þau tilfelli þegar hluthafar eru samstíga í ákvörðunum sínum. Það er 
ekki það sama og að „standa saman í fjárfestingum". Augljóslega eru menn saman í 
fjárfestingum þegar þeir eiga báðir hlut í sama lögaðila. Það þýðir hins vegar ekki að þeir 
verði sjálfkrafa taldir samstíga í ákvörðunum sínum. Ákvæði 3. málsl. 7. mgr. virðist því ekki 
eiga við um „acting in concert".
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17. Sambærilegt ákvæði áður talið óæskilegt

KPMG ehf. bendir einnig á 3. gr. laga nr. 33/2015. Með henni var sambærilegt orðalag fellt 
brott úr skilgreiningu á tengdum aðilum að því er varðar ákvæði 4. mgr. 57.gr. tekjuskattslaga 
um milliverðlagningu. Rökstuðningur fyrir brottfalli ákvæðisins var m.a. „... Lagt er til að 
seinni málsliður c-liðar 4. mgr. 57. gr., þar sem fjallað er um lögaðila sem teljast tengdir 
vegna eignarhalds eða stjórnunarlegra yfirráða einstaklinga sem tengjast fjárhagslegum  
böndum í  gegnum sameiginleg viðskipti og fjárfestingar, verði felldur brott."

Ástæða þess að lagt er til að skilgreiningin verði felld brott er einkum sú að erfitt getur verið 
að skilgreina hvenær lögaðilar teljast tengdir samkvæmt ákvæðinu. Þar sem tengsl lögaðila 
samkvæmt milliverðlagningarreglum 3.-6. mgr. 57. gr. tekjuskattslaga geta undir ákveðnum 
kringumstæðum leitt til þess að lögaðilar verði skjölunarskyldir, er mjög mikilvægt að engin 
óvissa sé um það hvenær aðilar teljist tengdir í skilningi laganna..."

Með vísun til þeirra raka um að eyða óvissu leggur KPMG til að 3. tölul. verði feldur á brott.

2.8 Ákvæði 8. mgr. 2. gr. -  Tekjur CFC félags

Orðrétt segir: „Tekjur sem stafa af raunverulegri atvinnustarfsemi CFC-félags teljast ekki til 
skattskyldra tekna skv. 2. mgr., enda sýni skattaðili fram á svo óyggjandi sé að um raunverulega 
atvinnustarfsemi sé að ræða. Eftirfarandi tekjur CFC-félags eru þó alltaf skattskyldar að 
frádregnum beinum kostnaði við öflun þeirra:

a. vextir og aðrar tekjur a f fjáreignum;
b. þóknanir og aðrar tekjur af hugverkaréttindum;
c. arður og söluhagnaður hlutabréfa;
d. tekjur a f trygginga- og bankastarfsemi og annarri fjármálastarfsemi;
e. tekjur vegna viðskipta þegar CFC-félagið leggur lítið eða ekkert af mörkum til að auka 
verðmæti hins selda eða leigða; og/eða"

Í athugasemdum segir orðrétt „/ 8. mgr. 57. gr. a segir að tekjur sem stafa af raunverulegri 
atvinnustarfsemi CFC-félags teljist ekki tilskattskyldra tekna skv. 2. mgr. enda sé sýnt fram á slíkt 
á óyggjandi hátt. Skattaðiliþarf þ víað  leggja fram  fyrir skattyfirvöld fullnægjandisönnunargögn 
og upplýsingar um að tekjurnar stafi a f raunverulegri atvinnustarfsemi. Upplýsingaskylda og 
sönnunarbyrði hvílir þannig á skattaðilanum sjálfum. Með raunverulegri atvinnustarfsemi er átt 
við að félagið stundi atvinnurekstur og afli tekna af sjálfstæðristarfsemi íþeim  mæli að starfsemi 
þess teljist til virkrar þátttöku í  almennu atvinnulífi heimilisfestar- eða skráningarríkis CFC- 
félagsins. Ákveðin atriði koma m.a. til skoðunar við slíkt mat, t.d. hvort félagið hafi yfir að ráða 
eigin húsnæði, þ.m.t. leiguhúsnæði, birgðum og tækjum og hvort til staðar sé föst yfirstjórn og 
starfsmenn í  heimilisfestar- eða skráningarríkinu sem annast rekstur félagsins. Þá skal jafnan 
horft til þess hvort starfsmenn og stjórnendur í  heimilisfestar- eða skráningarríkinu hafi 
nægjanlegt umboð til þess að taka ákvarðanir ásamt fullnægjandi þekkingu og hæfni til þess að 
reka félagið. Þá er jafnframt mikilvægt að félagið hafisterk efnahagsleg tengsl við heimilisfestar- 
eða skráningarríkið, m.a. með hliðsjón a f þvíhvort það hafi sannanlega tekjur af starfsemi sinni 
þar. Fari viðskipti félagsins aðallega fram  innan fyrirtækjasamstæðu þarf að sýna fram á að
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þjónusta þess skapi í  raun verðmæti fyrir önnur félög í  samstæðunni og sé gerð í  eðlilegum 
rekstrartilgangi.

Þá eru í  a-e-liðum, svo sem mælt er með í  þriðju aðgerðaáætlun BEPS, sérstaklega taldar upp 
ákveðnar eignir og tekjutegundir sem yfirleitt eru auðfluttar yfir landamæri og því líklegri til að 
vera fluttar milli landa í  þeim tilgangi að tilætluðu skattahagræði verði náð. Umræddar tekjur 
CFC-félags eru ávallt skattskyldar skv. 2. mgr. ákvæðisins, sbr. þó ákvæði 9. mgr. frumvarpsins. 
Með upptalningunni er þó ekki verið að undanþiggja aðrar tekjur þannig að henni sé ætlað að 
vera tæmandi. Benda má á 1. mgr. 7. gr. tekjuskattslaga þar sem tekjuhugtakið er skilgreint mjög 
rúmt og síðar í  ákvæðinu taldar upp helstu tegundir tekna og þær skilgreindar eftir þvísem  við 
á.

[...]

/ e-lið eru taldar upp tekjur vegna viðskipta, þ.e. sölu eða leigu á vörum eða þjónustu, þegar 
erlendi lögaðilinn leggur lítið eða ekkert af mörkum til að auka verðmæti hins selda. Verður þá 
ekki annað séð en að CFC-félagið sé íraun óþarfamilliliður í  viðskiptunum og tekjurnar sem þar 
safnist upp stafi ekki a f raunverulegri atvinnustarfsemi þess félags."

KPMG ehf. færir fram eftirfarandi athugasemdir:

18. Víðtækt ákvæði og sönnunarbyrgði lögð á skattaðilann -  strangara en ATAD

Ákvæðið felur í sér undanþágu sem nær aðeins til tekna af „raunverulegri atvinnustarfsemi", 
þó ekki upptalinna fjármagnstekna. Þar sem um undanþágu er að ræða þá er sönnunarbyrðin 
lögð á skattaðilann um að sína fram á eðli teknanna.

Ákvæði þetta gengur töluvert lengra en gert er í ATAD.

• Í fyrsta lagi tiltekur ATAD aðeins fjármagnstekjur sem skattskyldar tekjur hjá CFC félagi. 
Það er því aldrei inn í myndinni að atvinnurekstrartekjur8 séu skattskyldar og hvað þá að 
skattaðilinn þurfi að sýna fram á að um atvinnurekstrartekjur sé að ræða. Frumvarpið 
gengur því lengra að þessu leyti en ATAD og í raun eins langt og hugsanlegt er. BEPS 
nefnir þetta „full inclusion system" sem gengur lengst af öllum tækum leiðum (málsgr. 
75).

• Í öðru lagi þá leggur ATAD til að fjármagnstekjur séu ekki skattskyldar ef lögaðilinn hefur 
verulega atvinnustarfsemi með höndum (e. substantive economic activity).9 Það þýðir 
að ef lögaðili hefur með höndum verulega atvinnustarfsemi þá eru allar tekjur þess 
undanþegnar.

8 Talað er um atvmnurekstrartekjum til aðgreiningar frá fjármagnstekjum þótt lögaðilar sæti almennt ekki 
fj ármagnstekjuskatti.
9 Þó er tekið fram að aðildarríkjum sé heimilt að falla frá þessu að því er varðar aðila utan EES svæðisins.
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Ekki verður séð nauðsyn þess að hafa jafn víðtækt ákvæði og lagt er til. Atvinnurekstrartekjur 
eru ekki auðfæranlegar milli ríkja og því stafar ekki sértök sniðgönguógn af þeim,, líkt og 
tekið er fram í BEPS. Skaplegra væri að Ísland seildist aðeins til skattlagningar fjármagnstekna 
að fyrirmynd ATAD. Ennfremur að ef um „raunverulega atvinnustarfsemi" er að ræða þá nái 
undanþágan yfir fjármagnstekjur eins og aðrar tekjur af atvinnustarfseminni. Hafa ber í huga 
að í umfjöllun í greinargerð gerir ráð fyrir að hugtakinu „raunveruleg atvinnustarfsemi" sé 
sniðinn mjög þröngur stakkur, með kröfum um virkan þátt í almennu atvinnulífi 
heimaríkisins, yfirráðum húsnæðis og tækja, stjórnun og starfsmannahald í heimaríkinu. Það 
verður að teljast langt seilst, bæði í eiginlegri og óeiginlegri merkingu, að ætla Íslandi 
skattlagningarrétt af fjármagnstekjum í slíkri „raunverulegri starfsemi".

Í þessu sambandi er mikilvægt að hafa í huga, eins og tekið er fram í BEPS (málsgr. 85) að 
reglur um milliverðlagningu taka á flestum þeim álitamálum sem reglur um „raunverulegan 
atvinnurekstur" (e. substance) beinast að. Nánar tiltekið, skúffufélag sem hefur enga 
starfsemi myndi almennt ekki njóta neins ágóða enda skapar slíkt félag almennt engin 
verðmæti. Á þessu var sérstaklega tekið með BEPS aðgerðaráætlun 10-12 þar sem 
milliverðsreglur voru aðlagaðar að virðissköpun og vikið frá orðalagi samninga og meiri 
áhersla á það hvar verðmætasköpunin færi fram.

KPMG ehf. leggur til að ákvæðinu verði breytt á þá leið að eingöngu tilgreindar 
fjármagnstekjur verði skattskyldar, en þó ekki fjármagnstekjur sem myndast í raunverulegri 
atvinnustarfsemi. Slíkt ákvæði væri í samræmi við ATAD.

19. „beinum kostnaði við öflun þeirra"

Umrætt ákvæði 8. mgr. snýr að því að kveða á um undanþágu frá skattskyldum tekjum, sbr.
2. mgr. og 5. mgr. Í málsgreinum 2 og 5 er vikið að útreikningi skattstofns (tekjur að 
frádregnum gjöldum) og því er engin þörf á að tiltaka í þessu ákvæði hvernig reikna skuli út 
skattstofninn. Ef ætlunin er að þrengja frádráttarheimildir væri réttara að tiltaka það í 5. mgr. 
þar sem kveðið er á um útreikninginn.

20. Orðlag í almennum athugasemdum „Þá er jafnframt mikilvægt að félagið hafi sterk 
efnahagsleg tengsl við heimilisfestar- eða skráningarríkið, m.a. með hliðsjón af þvíhvort það 
hafi sannanlega tekjur af starfsemi sinni þar."

Það er almennt viðurkennt, m.a. af fjármálaráðuneytinu sbr. athugasemdir KPMG ehf. við 
drög að frumvarpinu í Samráðsgáttinni, að það eigi almennt ekki að skipta máli hvaðan tekna 
er aflað við mat á því hvort um „raunverulega atvinnustarfsemi" sé að ræða. Það sem skiptir 
máli er hvort sú starfsemi sem fram fer í ríkinu skapi tekjur.

21. Orðalag í almennum athugasemdum: „/ e-lið eru taldar upp tekjur vegna viðskipta, þ.e. sölu 
eða leigu á vörum eða þjónustu, þegar erlendi lögaðilinn leggur lítið eða ekkert a f mörkum 
til að auka verðmæti hins selda. Verður þá ekki annað séð en að CFC-félagið sé í  raun 
óþarfamilliliður í  viðskiptunum og tekjurnar sem þar safnist upp stafi ekki a f raunverulegri 
atvinnustarfsemi þess félags."
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Orðalagið lýsir takmörkuðum skilningi á alþjóðaviðskiptum. Það geta verið ótal ástæður fyrir 
stofnun sérstaks lögaðila í ríki þar sem viðskipti fara fram, án þess að þörf sé á húsnæði, 
starfsfólki og tækjum. Algengt er að yfirvöld, þ.á.m. skattyfirvöld, geri kröfu um að erlendur 
aðili sem stundar viðskipti innan landamæra þeirra hafi skráða kennitölu eða annað 
samsvarandi einkvæmt einkenni. Sama krafa getur komið frá birgjum, bönkum, 
viðskiptamönnum og leyfishöfum svo eitthvað sé nefnt. Ef slíkur lögaðili er settur á laggirnar 
þarf að fylgja reglum um milliverðlagningu við ákvörðun á tekjum og gjöldum hans. Oft er 
gerð krafa af erlenda ríkinu að slík félög hafi einhvern lágmarks hagnað á grundvelli 
milliverðsreglna. Það er því kolrangt í frumvarpinu að tala um „óþarfa milliliði" og að tekjur 
safnist ekki upp af raunverulegri atvinnustarfsemi. Við mat á því hvað sé raunveruleg 
atvinnustarfsemi þarf að hafa í huga viðskiptalegan raunveruleika hverju sinni, sbr. 
tilvitnaðan dóm Evrópudómstólsins í máli Cadbury Schweppes.

2.9 Ákvæði 9. mgr. 2. gr. -  EES undanþága

Orðrétt segir: „Sé CFC-félag heimilisfast eða skráð í  ríki innan aðildarríkja Evrópska 
efnahagssvæðisins eða aðildarríkja stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu eða í  Færeyjum 
á 2. mgr. ekki við e f starfsemi CFC-félagsins telst til raunverulegrar atvinnustarfsemi og 
skattskyldar tekjur skv. a-e-liðum 8. mgr. nema minna en þriðjungi a f heildartekjum félagsins."

Um ákvæðið segir í almennum athugasemdum frumvarpsins:

„/ 9. mgr. 57. gr. a er að finna takmörkun á skattskyldu skv. 2. mgr., sé CFC-félagið heimilisfast 
eða skrásett í  ríki innan aðildarríkja Evrópska efnahagssvæðisins eða aðildarríkja stofnsamnings 
Fríverslunarsamtaka Evrópu eða í  Færeyjum. / því tilviki á ákvæði 2. mgr. ekki við e f starfsemi 
CFC-félagsins telst tilraunverulegrar atvinnustarfsemi og tekjur skv. a-e-liðum 8. mgr. nema ekki 
meira en þriðjungi a f heildartekjum félagsins. Með kröfu um að einungis þriðjungur a f tekjum 
megi falla undir a-e-lið  er hlutlægt afmarkaður sá þáttur í  tekjuöflun sem ræður því hvort 
skilyrðið um raunverulega atvinnustarfsemi teljist vera uppfyllt. Með raunverulegri 
atvinnustarfsemi er átt við að CFC-félagið stundi atvinnurekstur og afli tekna a f sjálfstæðri 
starfsemi í  þeim mæli að starfsemi þess teljist til virkrar þátttöku í  atvinnulífi þess ríkis þar sem 
félagið er heimilisfast eða skráð. Atriði sem m.a. koma til skoðunar við slíkt mat er hvort 
lögaðilinn hafi yfir að ráða eigin húsnæði, þ.m.t. leiguhúsnæði, birgðum og tækjum og að föst 
yfirstjórn og starfsmenn séu í  ríkinu sem annist rekstur lögaðilans. Þá kemur jafnframt til 
skoðunar hvort lögaðilinn hafi sterk efnahagsleg tengsl við ríki þar sem hann er heimilisfastur 
eða skráður, m.a. með hliðsjón a f því hvort hann hafi sannanlega tekjur a f starfsemi sinni þar. 
Sjá jafnframt athugasemdir v ið 8. mgr."

KPMG ehf. færir fram eftirfarandi athugasemdir:

22. Klárt brot á EES skuldbindingum

Í umsögn KPMG ehf. við drög að frumvarpinu í Samráðsgáttinni var bent á að framangreint 
ákvæði fæli í sér augljóst brot gegn EES skuldbindingum. Taldi KPMG ehf. líklegast að um 
mistökum væri um að kenna. Svo virðist hins vegar ekki vera því ákvæðið er óbreytt í 
framlögðu frumvarpi.
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Eins og rakið hefur verið hér framar eru CFC-reglur taldar fela í sér takmörkun á fjórfrelsunum 
sem mynda innri markað EES. Þær geta þó talist réttlætanlegar10 en aðeins ef meðalhófs sé 
gætt, en í því felst að þær verða að beinast gegn sýndargerningum sem endurspegla ekki 
viðskiptalegan veruleika („wholly artificial arrangements which do not reflect econmic 
reality"). Fjölmargir dómar hafa fallið þar sem löggjöf er ekki í samræmi við meðalhóf vegna 
þess að hún gengur út frá því að um skattasniðgöngu sé að ræða (presumption of tax 
evasion). Það er einmitt tilfellið hér, þ.e. með frumvarpsákvæði þessu er gengið út frá því að 
um skattasniðgöngu sé að ræða þegar lögaðili er með með höndum raunverulega 
atvinnustarfsemi en fjármagnstekjur umfram 33% heildartekna. Er þetta í raun sérstaklega 
tekið fram í frumvarpinu.

Það er enginn vafi að ákvæðið, eins og það hljómar, er skýrt brot á EES skuldbindingum. CFC- 
reglur geta ekki tekið til lögaðila innan EES sem hafa með höndum raunverulega 
atvinnustarfsemi. Þetta er skýrt af dómum Evrópudómstólsins.

Einnig má horfa til þess hvernig Evrópuráðið hefur sett fram CFC ákvæðið í ATAD en þar er 
gert ráð fyrir að einungis fjármagnstekjur teljist til skattskyldra tekna CFC lögaðila - þó ekki 
ef um er að ræða lögaðila með „verulega atvinnustarfsemi". Sértaklega er tekið fram að ríki 
geti valið að láta undanþáguna taka til þriðju ríkja, þ.e. þeim er skylt að láta hana taka til 
lögaðila innan EES.

Ennfremur má benda á orðalag í BEPS (málsgr. 22) þar segir berum orðum að ríki 
Evrópusambandsins geti haft raunveruleikaundanþágu (substance) þannig að lögaðilar innan 
EES séu undanskyldir CFC reglunum. Hinn valkosturinn væri að láta CFC reglurnar gilda jafnt 
um innlenda sem erlenda aðila.

KPMG ehf. leggur eindregið til að orðin „og skattskyldar tekjur skv. a-e-liðum 8. mgr. nema 
minna en þriðjungi a f heildartekjum félagsins" verði felld brott.

Verði það ekki gert þykir KPMG ehf. blasa við að síðar muni koma til þess að kröfu ESA.

23. Orðalag í almennum athugasemdum: „Með kröfu um að einungis þriðjungur af tekjum megi 
falla undir a-e-lið  er hlutlægt afmarkaður sá þáttur í  tekjuöflun sem ræður þvíhvort skilyrðið 
um raunverulega atvinnustarfsemi teljist vera uppfyllt"

Eins og komið er inn á hér framar, er það ekki talið vera í samræmi við meðalhófsregluna að 
vera með hlutlæga afmörkun á því hvað geti talist vera skattasniðganga og hvað ekki enda 
getur slík regla auðveldlega gripið tilfelli sem eru ekki „sýndargerningar sem endurspegla 
ekki viðskiptalegan veruleika".

Af orðalagi ákvæðisins sem og tilvitnaðra orða í greinargerðinni þá virðast 
frumvarpshöfundar vera þeirrar skoðunar að fjármagnstekjur geti ekki stafað af

10 Á grundvelli „skattasniðgöngu“ réttlætingarástæðunnar. Engin dæmi eru um að dómstóllinn hafi fallist á aðrar 
réttlætingarástæður þegar kemur að CFC reglum.
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„raunverulegri atvinnustarfsemi". Slíkt er misskilningur þótt vissulega getur sú starfsemi 
krafist minna umfangs í formi húsnæðis, tækja og starfsmanna. Það þarf hins vegar að meta 
„viðskiptalegan raunveruleika" hverrar starfsemi fyrir sig. Þannig er t.d. viðurkennt að 
eignarhaldsfélög þarfnast almennt ekki húsnæðis, tækja og jafnvel ekki starfsmanna (ef 
útvistað). Það þýðir þó ekki að sú starfsemi endurspegli ekki „viðskiptalegan raunveruleika" 
(economic reality).

2.10 Ákvæði 10. mgr. 2. gr. -  meðferð taps hjá CFC félagi

Orðrétt segir: „Hlutdeild skattaðila í  sannanlegu tapi CFC-félags er einungis heimilt að færa til 
frádráttar skv. 8. tölul. 31. gr. á móti hlutdeild hans ísíðar reiknuðum hagnaði sama CFC-félags. 
Tap verður að hafa myndast við öflun skattskyldra tekna samkvæmt ákvæðiþessu. Ekki er heimilt 
að nýta tap sem myndaðist fyrir rekstrarárið 2010 og tap yfirfærist að hámarki í  tíu ár frá því ári 
þegar það myndaðist. Hverjum skattaðila er eingöngu heimilt aðfæra til frádráttar hlutdeildsína 
í  tapi sem myndaðist á eignarhaldstíma hans í  CFC-félaginu."

KPMG ehf. færir fram eftirfarandi athugasemdir:

24. Horft verði á hvert ríki fyrir sig en ekki einstök félög

Í BEPS aðgerðaáætluninni er lagt til að ríki heimili að við nýtingu á tapi sé ekki horft á hvert 
félag fyrir sig heldur sé horft til heildar starfsemi CFC félaga í hverju ríki fyrir sig. Slíkt væri 
t.d. í samræmi við heimildir til samsköttunar á Íslandi.

Ákvæðið setur því óeðlilegar skorður hvernig félög kjósa að haga rekstri sínum. Eðlilegar og 
rekstrarlegar ástæða búa oftast að baki því rekstri er skipað í fleiri en eitt félag. Ástæða getur 
t.d. legið í fjármögnun, tryggingum, takmörkun rekstraráhættu eða skaðabótaábyrgðar. Tap 
getur verið í einu félagi en hagnaður í öðru. Það að heimila ekki að horfa til heildarreksturs 
félaga í ríki hefur í för með sér óþarfa takmörkun á vali á rekstrarfyrirkomulagi viðkomandi 
samstæðu.

3 Samanburður við Norðurlöndin að því er varðar undanþágur frá CFC-ákvæðum

Til samanburðar skal þess hér í stikkorðastíl getið með hvað hætti Norðurlöndin haga 
undanþágum frá skattskyldu CFC-löggjöf sinni.

Noregur

Undanþága fyrir félag á EES svæðinu og félög sem hafa gert tvísköttunarsamning við Noreg. 

Danmörk

/ Danmörku er þvinguð samsköttun með erlendum félögum og reglur því ekki sambærilegar. 

Svíþjóð

Undanþága fyrir félög á EES svæðinu, skipafélög og félög sem eru á sérstökum „hvítum "lista.
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Finnland

Undanþága fyrir félög á EES svæðinu, skipafélög, iðnaðarframleiðslufélög og félög sem hafa gert 
tvísköttunarsamning við Finnland.

4 Breytingartillögur

KPMG telur að frumvarpið sé ekki tækt til frekari þinglegrar meðferðar vegna þeirra galla sem á 
því eru og augljóss brots á EES skuldbindingum Íslands. Því sé farsælast að senda frumvarpið 
aftur til fjármálaráðuneytisins til frekari vinnslu. Best væri að styðjast við uppbyggingu og orðalag 
ATAD eftir því sem kostur er enda hefur það ákvæði verið hannað með kröfur innri markaðarins 
í huga. Að auki munu flest lönd Evrópu innleiða sambærilegt ákvæði í sína löggjöf.

Jafnframt leggur KPMG til ýmsar breytingar á texta frumvarpsins, sem fram koma í umfjöllun hér 
að framan.

Jákvæðar tillögur í frumvarpinu eru a) undanþága fyrir félög með „raunverulega atvinnurekstur" 
óháð því hvort til staðar er samningur sem kveður á um upplýsingaskipti, b) tekið er tillit til 
tvísköttunar að nokkru marki.

Auk þess telur KPMG að eftirfarandi breytingar yrðu til bóta.

1. Að innleiddar yrðu frekari undanþágur til samræmis við þær sem í gildi eru á hinum 
Norðurlöndunum. Þ.e. undanþága fyrir lögaðila í ríki sem hafa gert tvísköttunarsamning 
við Ísland, skipafélög, félög í iðnaðarrekstri og félög sem væru á hvítum lista.
Með slíkum undanþágum myndu íslenskar CFC-reglur ekki raska samkeppni fyrirtækja 
umfram það sem gerist í þeim ríkjum sem við berum okkur helst saman við.

Hvítur listi hefði í för með sér mikið hagræði og takmarkaði óvissu um í hvaða tilfellum 
CFC-reglurnar ættu við. Það myndi draga umtalsvert úr kostnaði við að framfylgja 
reglunum. Fyrirliggjandi frumvarpstillögur knýja á um að mörg félög þyrftu að leiða út 
skattstofna hjá tugum erlendra félaga til að meta hvort CFC reglurnar tækju til þeirra.

2. Að við mat á því hvort að í viðkomandi ríki væri til staðar raunveruleg atvinnustarfsemi 
yrði horft til heildar starfsemi í viðkomandi ríki en ekki á hvert einstakt félag. Er það í 
samræmi við tillögur BEPS. Slíkt ákvæði raskaði ekki viðskiptalegri ákvarðanatöku um 
uppbyggingu samstæðu.

3. Þá leggur KPMG til að innleiddar verði þær undanþágur sem ATAD gerir ráð fyrir, þ.e. að 
ef rekstrarhagnaður erlends lögaðila er eigi hærri en sem samsvarar 750.000 EUR og þær 
tekjur sem taldar eru upp í liðum a-e 4. mgr. eru ekki umfram það sem svarar til 75.000 
EUR, þá sé ekki um CFC-félag að ræða.
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Virðingarfyllst,

KPMG ehf.

Ágúst Karl Guðmundsson 

akgudmundsson@kpmg.is 

Vilmar Freyr Sævarsson 

vsaevarsson@kpmg.is
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