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Skatta- og lögfræðisvið Deloitte ehf. („Deloitte") vill koma á framfæri eftirfarandi 
athugasemdum 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.) 
(„frumvarpið").

I. KAFLI - Breyting á lögum um tekjuskatt, nr. 90/2003, með síðari breytingum 
(„tsl.").

1. CFC- félög

Í 2. gr. frumvarpsins eru lagðar til talsverðar breytingar á núgildandi ákvæði 57. gr. a tsl. 
um skattlagningu tekna erlendra lögaðila í lágskattaríkjum („CFC- félög"). Deloitte telur 
brýna þörf á því að gera athugasemdir við ákveðna þætti þeirra breytinga sem lagðar eru 
til með 2. gr. frumvarpsins.

Í 1. mgr. ákvæðisins er hugtakið CFC- félag skilgreint með mjög víðtækum hætti sem 
hverskonar lögaðili, svo sem félag, sjóður, stofnun eða föst starfsstöð með heimilisfesti 
eða skráningu í erlendu ríki eða svæði innan ríkis þar sem í gildi eru ívilnandi skattareglur 
þannig að raunskattlagning í hinu erlenda ríki er almennt lægri en 2/3 skattlagningar 
samkvæmt hérlendum reglum. Með breytingunni er þannig lagt til að gildissvið ákvæðisins 
þess verði víkkað umtalsvert þar sem það verður látið ná til fleiri aðila en núgildandi ákvæði 
gerir. Það sem hins vegar vekur upp spurningar er það orðalag að raunskattiagning í hinu 
erlenda ríki sé aimennt iægri en 2/3 skattiagningar samkvæmt hériendum regium. Ekki er 
ljóst af ákvæðinu hvað sé átt við með „raunskattlagningu" í þessu sambandi. Þá er óljóst 
hvort verið sé að vísa til raunskattlagningar í ríkinu almennt eða raunskattlagningar 
viðkomandi félags. Í núgildandi ákvæði er kveðið á um að ríki eða lögsagnarumdæmi teljist 
lágskattaríki þegar tekjuskattur af hagnaði félags, sjóðs eða stofnunar, er lægri en tveir 
þriðju hlutar af þeim tekjuskatti sem hefði verið lagður á félagið hér á landi. Það orðalag 
verður að teljast mun skýrara að því er varðar það hlutfall sem miðað er við og síður opið 
til túlkunar fyrir skattyfirvöld.
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Í 2. mgr. ákvæðisins er mælt fyrir um skattlagningu þeirra einstaklinga og lögaðila, sem 
bera hér á landi fulla og ótakmarkaða skattskyldu skv. 1. eða 2. gr. tsl., vegna tekna CFC- 
félaga í þeirra eigu. Í ákvæðinu er þannig fjallað um skilyrði fyrir skattlagningu þar sem 
kveðið er á um að skattskylda sé fyrir hendi þegar skattaðili sjálfur, hann ásamt öðrum 
innlendum aðilum og/eða tengdum aðilum fari beint og/eða óbeint með meira en helming 
eignarhalds í CFC félagi, fari með stjórnunarleg yfirráð í því eða eigi samtals rétt til meira 
en helmings hlutdeildar við úthlutun fjármuna eða eigna. Gildissvið ákvæðisins er um 
margt áþekkt því sem núgildandi ákvæði kveður á um þrátt fyrir að það sé mun víðtækara. 
Ákvæðið, bæði í frumvarpinu sem og í núgildandi lögum gerir ráð fyrir að sameiginlegt 
eignarhald ótengdra innlendra aðila, sem hver um sig getur átt eignarhlut sem er talsvert 
undir viðmiðinu sem ákvæðið setur, geti leitt til þess að þeir verði skattskyldir vegna tekna 
erlends CFC félags. Deloitte telur rétt að gera athugasemd við þennan hluta ákvæðisins 
þar sem það verður að teljast fela í sér ákveðinn ómöguleika að innlendir aðilar hafi í öllum 
tilvikum vitneskju um eignarhald annarra á sama CFC félagi. Eins og fram hefur komið og 
nánar verður vikið að, þá hefur skilgreiningin á CFC verið talsvert útvíkkuð. Þannig gætu 
nú félög innan EES fallið undir þá skilgreiningu ef að meira en 1/3 tekna þeirra eru 
fjármagnstekjur. Þannig gætu innlendir aðilar, sem hver um sig á einungis lítinn hlut í slíku 
félagi, að öllum óvörum fallið undir skilgreininguna á skattskyldum aðilum samkvæmt 
ákvæðinu, þrátt fyrir að vera að öðru leyti alveg ótengdir. Slík skilgreining er of íþyngjandi 
og ómöguleg í framkvæmd fyrir innlenda skattaðila að gera gert skil á öðrum ótengdum 
aðilum. Að mati Deloitte ætti einungis að líta til sameiginlegra yfirráða tengdra aðila en 
ekki ótengdra innlendra aðila.

Tengdir aðilar eru skilgreindir í 7. mgr. ákvæðisins þar sem segir að aðilar séu tengdir 
þegar annar aðilinn fer beint eða óbeint með a.m.k. fjórðung eignarhalds, atkvæðisréttar 
eða tilkallsréttar, þeir tengjast sifjaréttarlegum böndum, standa saman í fjárfestingum eða 
öðru samstarfi og hafa sameiginlega fjárhagslega hagsmuni og /eða lögaðilar eru beint 
og/eða óbeint í meirihlutaeigu eða undir stjórnunarlegum yfirráðum tengda aðila. Deloitte 
telur brýna þörf á að gera athugasemd við þann hluta skilgreiningarinnar er snýr að 
sameiginlegum fjárfestingum og fjárhagslegum hagsmunum. Hugtakið „sameiginlegar 
fjárfestingar" eða „fjárhagslegir hagsmunir" er óskýrt og opið fyrir mjög víða túlkun.

Skilgreiningin á tengdum aðilum vegna milliverðlagsreglna var lögfest með lögum nr. 
142/20131 þar sem skilgreiningin gerði meðal annars ráð fyrir að einstaklingar sem 
tengdust fjárhagslegum böndum í gegnum sameiginleg viðskipti og fjárfestingar teldust 
tengdir aðilar samkvæmt ákvæðinu. Þessi hluti var hins vegar felldur brott með lögum nr. 
33/20152. Ástæða brottfellingarinnar var samkvæmt greinargerð sú að erfitt þótti að 
skilgreina hvenær aðilar teldust tengdir samkvæmt ákvæðinu. Þá sagði einnig að þar sem 
tengsl lögaðila samkvæmt milliverðlagningarreglum 57. gr. tsl. gætu undir ákveðnum 
kringumstæðum leitt til þess að lögaðilar verði skjölunarskyldir, væri mjög mikilvægt að 
engin óvissa sé um það hvenær aðilar teljist tengdir í skilningi laganna. Ekki verður annað 
séð en að sömu sjónarmið eigi við að því er varðar skilgreininguna á tengdum aðilum vegna 
eignarhalds í CFC- félögum. Þá verður einnig að telja óskilvirkt að ekki sé gætt innra 
samræmis á skilgreiningunni á tengdum aðilum í tekjuskattslögunum og þætti eðlilegra að

1 Lög um breytingu á lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt, með síðari breytingum (afleiðuviðskipti, vatnsveitur og 
fráveitur, arðsúthlutun til eigenda félaga, millilandasamruni, milliverðlagning, sérstakur fjársýsluskattur, 
eindagi).
2 Lög umbreytingu á lögum um tekjuskatt, lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda, lögum um staðgreiðslu 
skatts á fjármagnstekjur, lögum um fjársýsluskatt, tollalögum, lögum um vörugjald af ökutækjum, eldsneyti 
o.fl., lögum um búnaðargjald, lögum um virðisaukaskatt og lögum um tryggingagjald, með síðari breytingum 
(samræming og einföldun).
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notast við sömu skilgreiningu í báðum tilvikum. Um skilgreiningu á tengdum aðilum 
varðandi takmörkun á frádráttarbærni vaxtagjalda í 1. mgr. 57. gr. b tsl. vísast til 
skilgreiningarinnar í 4. mgr. 57. gr. Væri það vandaðri lagasetning að beita sömu 
skilgreiningu á sama hugtakinu í sömu lögunum í stað þess að vera með mismunandi 
skilgreiningar hverju sinni.

Með frumvarpinu er gert er ráð fyrir að meginreglan verði sú að skattlagning verði í 
samræmi við formlegt eignarhald. Þó er lagt til að miða skuli hlutdeild skattaðila í tekjum 
CFC- félags við raunverulegt eignarhald aðila, sé það meira en formlegt eignarhald, enda 
endurspegli formlegt eignarhald ekki í öllum tilvikum raunverulegar aðstæður, eftir því sem 
segir í 6. mgr. 2. gr. frumvarpsins. Þannig skuli fara fram heildstætt mat á aðstæðum 
hverju sinni þar sem horft er til ýmissa atriða svo sem formlegs eignarhalds, atkvæðisréttar 
og annarra áhrifa á stjórnun félagsins, réttar til hlutdeildar í úthlutun fjármuna, eigna og 
annarra fjárhagslegra réttinda samanber það sem fram kemur í greinargerð. Að mati 
Deloitte getur slík nálgun valdið verulegri óvissu i framkvæmd, skattaðilar geta átt í 
erfiðleikum með að leggja mat á það hvernig hlutdeild þeirra í viðkomandi félagi skiptist 
ásamt því að nálgunin er opin fyrir mat og túlkun af hálfu skattyfirvalda.

Samkvæmt 3. mgr. ákvæðisins er nóg að skattskylda skv. 2. mgr. hafi verið fyrir hendi á 
einhverjum tímapunkti innan tekjuársins, þannig er ekki unnt að komast undan 
skattlagningu með því að eignarhald eða yfirráð séu rofin fyrir áramót líkt og það er orðað 
í greinargerð með frumvarpinu. Sambærilega reglu er að finna í 3. mgr. núgildandi ákvæðis 
en engu að síður þykir rétt að gera athugasemd við regluna þar sem hún er talin valda 
ákveðnum ómöguleika. Á hverju skal byggja skattlagninguna? Hvernig á að ákvarða tekjur 
félagsins fyrir það tímabil sem eignarhald varir og þannig skattstofn hins innlenda aðila? 
Til þess að hægt sé að komast að niðurstöðu um framangreint þarf viðkomandi skattaðili 
að vera í þeirri stöðu að geta fengið allar fjárhagsupplýsingar félagsins fyrir það tímabil 
sem um ræðir en það er í besta falli óvarlegt að gera ráð fyrir að skattaðilar séu í öllum 
tilvikum í stöðu til þess að nálgast slíkar upplýsingar.

Í 4. mgr. 2. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir að til grundvallar mati á því hvort skilyrði um 
skattskyldu séu uppfyllt skuli skattaðili árlega skila til ríkisskattstjóra upplýsingum um CFC- 
félag sem hann á beint eða óbeint eignarhlut í, þar með talið ársreikningi þar sem tekju- 
og kostnaðarliðir skulu ákvarðaðir og eftir atvikum leiðréttir í samræmi við hérlendar reglur 
um ársreikninga. Þá er sérstaklega tekið fram að liggi ekki fyrir ársreikningur CFC- félags 
skuli hann útbúinn sérstaklega. Þrátt fyrir að sambærilega reglu sé að finna í núgildandi 
reglugerð nr. 1102/2013 þykir engu að síður rétt að benda á þann ómöguleika sem í henni 
felst þar sem að það þykir, líkt og áður hefur komið fram, óvarlegt að gera ráð fyrir að 
aðilar hafi í öllum tilvikum aðgang að upplýsingum eða bókhaldsgögnum til að byggja 
ársreikningagerð á. Vakin er athygli á því að samkvæmt orðanna hljóðan ber öllum sem 
eiga beint eða óbeint í CFC félagi að skila inn upplýsingum um félagið án tillits til þess 
hversu stóran eignarhlut er um að ræða. Þá er heldur ekki að finna leiðbeiningar um það 
hver hinna innlendu skattaðila, séu innlendu eigendur félagsins fleiri en einn, skuli standa 
skil á upplýsingunum.

Í 5. mgr. ákvæðisins er lagt til að tekjur CFC- félags skuli skattlagðar ávalt skattlagðar hjá 
hinum innlenda skattaðila sem atvinnurekstartekjur eða tekjur af sjálfstæðri starfsemi 
óháð tegund tekna. Þannig myndi frádráttur vegna arðstekna eða söluhagnaðar ekki koma 
til skoðunar. Í 8. mgr. ákvæðisins eru enn fremur taldar upp, í stafliðum a -  e, ákveðnar 
eignir og tekjutegundir sem eru alltaf skattskyldar hjá hinum innlenda aðila nema CFC- 
félagið sé heimilisfast eða skráð innan EES, EFTA eða Færeyja, hafi þar með höndum
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raunverulega atvinnustarfsemi og þessar nánar tilgreindu tekjur nemi minna en þriðjungi 
af heildtekjum félagsins sbr. 9. mgr. ákvæðisins. Þær tekjur sem um ræðir eru að 
meginstefnu til eignatekjur.

Deloitte gerir athugasemdir við þennan þátt frumvarpsins en um mjög íþyngjandi ákvæði 
er að ræða. Sem dæmi má nefna eignarhaldsfélag stofnsett á Írlandi eða Möltu, en félög 
innan þeirra ríkja yrðu að öllum líkindum skilgreind sem CFC- félög á grundvelli nýs 
ákvæðis þar sem almenna undanþágan vegna ríkja stofnsettra og skráðra í öðrum EES- 
ríkjum, EFTA eða Færeyjum er felld út. Á grundvelli 8. mgr. sbr. 5. mgr. ákvæðisins yrðu 
tekjur slíks eignarhaldsfélags skattskyldar sem atvinnurekstartekjur eða tekjur af 
sjálfstæðri starfsemi hjá hinum innlenda aðila án þess að nokkur frádráttur fengist.

Þá þykir rétt að koma á framfæri athugasemd við það sem fram kemur í greinargerð um 
12. mgr. ákvæðisins um frádrátt til að koma í veg fyrir tvískattlagningu. Í ákvæðinu segir 
að skattaðila sé heimilt að draga frá skatti sannanlega greiddan samskonar skatt erlendis 
af sömu tekjum félagsins fyrir sama tímabil. Í greinargerð er reglan skýrð nánar þar sem 
segir að ekki sé um að ræða sjálfstæðan frádráttarlið heldur sé ríksskattstjóra heimilt að 
taka tillit til greidds skatts við skattákvörðun. Deloitte telur óljóst hvers vegna um sé að 
ræða heimild til handa ríkisskattstjóra en ekki sjálfstæðan frádráttarlið. Slíkur frádráttur 
yrði væntanlega ávallt háður því skilyrði að skattaðili gæti sýnt fram á að skattur hafi verið 
greiddur í öðru ríki. Þá skal á það bent að CFC ákvæðið tekur til þeirra aðila sem eiga beint 
og/eða óbeint eignarhlut í CFC félagi. Það er hins vegar ekki tekið á því með skýrum hætti 
í ákvæðinu hvernig skattlagningu skuli háttað ef innlendur aðili á CFC félag óbeint í gegnum 
annan innlendan aðila. Sú staða gæti samkvæmt orðanna hljóðan leitt til tvískattlagningar 
sömu tekna. Það kann því að vera rétt að skýra þá stöðu undir þessum lið.

2. Takmörkun á frádrætti vaxtagjalda

Í 3. gr. frumvarpsins eru lagðar til breytingar á ákvæði 57. gr. b. tsl. sem fjallar um 
takmörkun á frádrætti vaxtagjalda. Í upphaflega frumvarpinu var lagt til í b -  lið 3. gr. að 
reglurnar skyldu ekki gilda um innlendar samstæður sem njóta heimildar til samsköttunar 
skv. 55. gr. tsl. en lagabreytingin var svo sett inn í lög nr. nr. 138/2018 um breytingu á 
ýmsum lögum til fjárlaga rétt fyrir áramótin, áður en tækifæri gafst til að skila inn 
athugasemdum við þetta lagafrumvarp. Deloitte telur þó brýna þörf á því að gera 
athugasemdir við þær breytingar sem tóku gildi á ákvæðinu frá og með 1. janúar n.k. og 
ýmis atriði sem mikilvægt er að skýra betur í ákvæðinu.

Líkt og fram kemur í athugasemdum við frumvarpið var ákvæðið upphaflega lögfest á árinu 
2016, sbr. lög nr. 112/2016, til að bregðast við því að alþjóðlegar fyrirtækjasamstæður 
gætu dregið úr skattgreiðslum sínum hér á landi með því að fjármagna félög með láni frá 
félagi innan sömu samstæðu í öðru ríki þar sem skatthlutfall er lægra og færa þannig 
skattstofn úr landi. Til samræmis við þær skýringar sem fram komu við upphaf 
lagasetningarinnar, þ.e. að verið væri að koma í veg fyrir tilfærslu skattstofna frá Íslandi, 
þá átti takmörkunin einungis við um vaxtagjöld sem greidd væru til erlendra tengdra aðila 
en ekki ef lánveitandi var með ótakmarkaða skattskyldu hérlendis. Fjármálaráðuneytið lýsti 
yfir efasemdum um að slíkar reglur gætu staðist skuldbindingar Íslands samkvæmt EES- 
samningnum þar sem talið var að með reglunni væri verið að skattleggja aðila með 
mismunandi hætti eftir því hvort lánveitandi væri innlent eða erlent félag. Var því farið í 
lagabreytingu á miðju ári 2017, sbr. lög nr. 59/2017, þar sem að undanþága varðandi
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innlenda lánveitendur var felld niður frá og með 1. janúar 2018. Hins vegar, í árslok 2017 
eða rétt áður en breytingin átti að taka gildi, var gerð önnur lagabreyting þar sem að 
gildistöku ákvæðisins var frestað til 1. janúar 2019, sbr. lög nr. 56/2017. Fram kom í áliti 
meirihluta nefndarinnar um frumvarp til laga nr. 56/2017 þegar gildistökunni var frestað 
að tilgangurinn með fresturinni væri: „ [...] til að frekari tími gefist til að móta tillögu sem 
samræmist skuldbindingum Íslands samkvæmt samningnum um Evrópska 
efnahagssvæðið án þess þó að koma niður á eðlilegri fjármögnun samstæðna sem ekki 
beinist að því að takmarka skattgreiðslur."

Í b-lið 3. mgr. 57. gr. tsl, sbr. 31. gr. laga nr. 138/2018 og það sem upphaflega var lagt 
til í þessu frumvarpi, eiga reglurnar ekki að gilda i um innlendar samstæður sem njóta 
heimildar til samsköttunar skv. 55. gr. tsl eða uppfylla skilyrði til samsköttunar þegar öll 
félög eru heimilisföst á Íslandi. Deloitte telur umrædda tillögu ófullnægjandi og ekki 
samrýmast því sem lagt var fyrir ráðuneytið til að koma í veg fyrir neikvæð áhrif á eðlilega 
fjármögnun innan innlendra samstæðna og/eða tengdra aðila skv. 4. mgr. 57. gr. tsl.

Tillagan er fyrst og fremst ófullnægjandi af þeirri ástæðu að innlendar samstæður fullnægja 
ekki alltaf skilyrðum fyrir samsköttun skv. 55. gr. tsl. Ákvæði 55. gr. tsl. er sérstakt 
heimildarákvæði sem gefur íslenskum lögaðilum kost á að koma fram sem ein skattaleg 
heild. Heimildin er bundin ýmsum skilyrðum og tekur m.a. einungis til tveggja eða fleiri 
hlutafélaga, sbr. 1. tl. 1. mgr. 2. gr. tsl., þar sem móðurfélag á a.m.k. 90% hlutafjár í 
viðkomandi dótturfélögum sem óska samsköttunar og þarf eignarhaldið að hafa varað heilt 
rekstrarár, nema þegar um nýstofnuð félög er að ræða. Eins og áður segir er veitir ákvæðið 
heimild en leggur ekki skyldu á móður-dótturfélög að koma fram sem ein skattaleg heild.

Um skilgreiningu á samstæðu vísast til 2. gr. laga nr. 3/2006, um ársreikninga. Samstæður 
teljast móðurfélag, þ.e. félag sem hefur yfirráð í öðru félagi, og öll dótturfélög þess. Þannig 
eru ótal dæmi um innlendar samstæður þar sem að eignarhald móðurfélags á dótturfélagi 
nær ekki 90% lágmarks eignarhaldi samkvæmt skilyrðum 55. gr. tsl. og geta því slíkar 
samstæður ekki fengið heimild til samsköttunar. Enn fremur skal bent á að ákvæði 55. gr. 
tsl. nær einungis til hlutafélaga, en ekki annarra félagaforma eins og sameignar- eða 
samlagsfélaga sem eru sjálfstæðir skattaðilar.

Þegar ákvæðið var fyrst sett í lögin á árinu 2016 kom fram tillaga frá fjármálaráðuneytinu 
þess efnis að heimila ætti yfirfærslu á ónotuðum vaxtafrádrætti (e. carry-forward) í allt að 
5 ár frá því tekjuári sem gjaldfærsla vaxta sætti takmörkunum samkvæmt ákvæðinu. 
Tillögunni var hafnað af nefndinni með þeim athugasemdum að slík yfirfærsla milli ára 
myndi ekki útiloka eða draga úr vandkvæðum sem þetta myndi skapa lánveitingum innan 
samstæðna eða milli samskattaðra lögaðila. Deloitte tekur undir þær athugasemdir að 
slíkar reglur einar og sér myndu ekki koma í veg fyrir þau vandamál sem takmörkunin á 
vaxtafrádrætti myndi skapa eðlilegri lánsfjármögnun innan samstæðna en telur engu að 
síður eðlilegt að hafa slíkar reglur í gildi. Hin Norðurlöndin, sem ýmis hafa sambærilegar 
reglur í gildi hjá sér eða sem tóku gildi frá og með 1. janúar 2019, eiga það öll sameiginlegt 
að heimilt er að yfirfæra vaxtagjöld sem ekki nýttust til frádráttar á milli ára (e. carry- 
forward). Að vísu er misjafnt hvort þau heimili yfirfærslu í tiltekin árafjölda, t.d. 6 ár 
(Svíþjóð), eða ótakmarkað (Finnland).

Að mati Deloitte er ákvæði 57. gr. b tsl. í heild sinni nokkuð óskýrt og opið fyrir þröngri 
túlkun af hálfu skattyfirvalda. Þannig hefði verið kjörið tækifæri nú að skilgreina ýmis 
vafaatriði. Til dæmis höfum við reynslu af því að skattyfirvöld líti svo á að þegar skattaðili 
er með 101 milljónir króna í vaxtagjöld vegna lánaviðskipta við tengda aðila, þá sé
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heildarfjárhæðin háð takmörkunum samkvæmt 1. mgr. 57. gr. b tsl. Þannig líta 
skattyfirvöld svo á að undanþágan samkvæmt a - lið 3. mgr. 57. gr. b tsl. um að 
takmörkunin eigi ekki við ef vaxtagjöld eru lægri en 100 milljónir króna feli ekki í sér að 
fyrstu 100 milljónirnar séu skattfrjálsar, heldur sé einungis verið að kveða á um undanþágu 
fyrir takmörkuninni þegar vaxtagjöld eru lægri en 100 milljónir króna. Sú túlkun felur 
augljóslega í sér mismunun gagnvart tveimur skattaðilum þar sem félag A er með 99,9 
milljónir króna í vaxtagjöld myndi fá fullan frádrátt, en félag B sem er með 101 milljón 
króna í vaxtagjöld myndi sæta takmörkun á frádráttarbærni vaxtanna.

Enn fremur virðist ríkisskattstjóri hafa tekið þá afstöðu að horfa beri til brúttó vaxtagjalda 
en ekki nettó vaxtagjalda að teknu tilliti til vaxtatekna, sbr. tilvitnað bréf í umsögn Ernst 
Young ehf. við frumvarpið. Mikilvægt er að lagaákvæðið sé skýrt til að koma í veg fyrir 
slíkar túlkanir því það myndi hafa verulega neikvæðar afleiðingar fyrir félög innan 
samstæðu sem hafa þann tilgang að taka lán fyrir hönd annara félaga innan sömu 
samstæðu.

3. Breyting á lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda, nr. 45/1987, með 
síðari breytingum.

Í 5. gr. frumvarpsins er kveðið á um breytingar á 7. gr. laga nr. 45/1987, um staðgreiðslu 
opinberra gjalda („stgrl."), þannig að notendafyrirtæki í byggingariðnaði verði, að 
ákveðnum skilyrðum uppfylltum, gerð ábyrg fyrir staðgreiðsluskilum sem launagreiðendur 
þegar um er að ræða útleigu á erlendu vinnuafli, óháð því hvort útleigan eigi sér stað fyrir 
tilstilli skráðrar starfsmannaleigu eða annars aðila.

Rétt þykir að ítreka þær athugasemdir sem Deloitte gerði við 2. gr. laga nr. 77/20183 þar 
sem fram kom meðal annars að ákveðinn eðlismunur er á því hvort að fyrirtæki sæki sér 
mannafl erlendis í gegnum starfsmannaleigu, sbr. lög nr. 139/2005, eða frá öðrum 
erlendum fyrirtækjum sem senda starfsmenn tímabundið til Íslands, sbr. lög nr. 45/2007. 
Starfsmannaleigur eru skilgreindar sem þjónustufyrirtæki sem samkvæmt samningi leigja 
út starfsmenn sína gegn gjaldi til að sinna störfum á vinnustað annars fyrirtækis, 
notendafyrirtækis, undir verkstjórn notendafyrirtækisins. Aðrir aðilar sem leigja út 
vinnuafl, meðal annars á grundvelli þjónusturéttarins samkvæmt EES samningnum, eru 
ekki alltaf að framselja verkstjórn eða vinnuveitendasamband til notendafyrirtækisins, sbr. 
skilgreiningar í lögum nr. 45/2007.

Að mati Deloitte mun umrætt ákvæði setja íslenska aðila í byggingariðnaði í erfiða stöðu 
ef þeir þurfa að sækja sér tímabundið erlent vinnuafl vegna skorts á mannafla eða 
sérfræðiþekkingu hér á landi og vinnusambandið fellur ekki undir skilgreiningu á 
starfsmannaleigu. Þannig gætu íslensk byggingafyrirtæki þurft að afla sér upplýsinga frá 
erlendum viðsemjanda sínum um það hvernig fjárhæðin sem greidd er erlenda fyrirtækinu 
skiptist annars vegar í laun til starfsmanna og hins vegar í þóknun til erlenda fyrirtækisins, 
og þá jafnframt hvernig launin skiptast innbyrðis milli starfsmannanna. Slíkar fyrirspurnir 
og sundurliðun á upplýsingum yrði virkilega erfið í framkvæmd fyrir íslensk fyrirtæki og 
myndu hafa í för með sér fælingarmátt gagnvart viðsemjendum. Þegar íslensk 
byggingarfyrirtæki standa frammi fyrir þeirri áskorun að mannafli eða sérfræðiþekking er 
ekki til staðar hér á landi þá fer gríðarlega mikill tími og kostnaður í að finna viðeigandi

3 Lög um breytingu á ýmsum lögum vegna aðgerða gegn skattundanskotum og skattsvikum (hert skatteftirlit 
og skattrannsóknir, aukin upplýsingaöflun o.fl.)
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vinnuafl erlendis. Til viðbótar við framangreint þyrftu íslensk byggingarfyrirtæki nú að eyða 
tíma og tilkostnaði í það að fylgjast með og skrá með nákvæmum hætti hversu lengi hver 
starfsmaður dvelur hér á landi, þ.e. hvort þeir fari yfir 183 daga á hverju 12 mánaða 
tímabili.

Samkvæmt ákvæðinu er gert ráð fyrir að hið innlenda byggingafyrirtæki muni standa skil 
á staðgreiðslu vegna erlendra starfsmanna, þrátt fyrir að ekki sé um neitt 
samningssamband að ræða á milli hans og hins erlenda starfsmanns. Þá er í greinagerðinni 
tekið einfalt dæmi um hvernig reikna eigi staðgreiðslu og launatengd gjöld af 
heildarupphæð reikninga eða eftir atvikum ef upplýsingar liggja fyrir um laun hins erlenda 
starfsmanns. Í raun er framkvæmdin alls ekki svo einföld. Einstaklingar sem dvelja 
tímabundið hér á landi eiga einungis rétt á persónuafslætti miðað við dagafjölda á Íslandi. 
Þá er óljóst hvernig er hægt að framkvæma slík staðgreiðsluskil og í nafni hvers 
staðgreiðslu skuli skilað? Laun og launatengd gjöld verða hluti af launaframtali viðkomandi 
fyrirtækis sem verður þá rangt. Skal leiðrétta það vegna staðgreiðslu greiddrar vegna 
erlendra aðila?

Þá er einnig virkilega óljóst hvað skuli gera í þeim tilvikum þegar erlendi aðilinn hefur greitt 
sínum starfsmönnum laun langt undir lágmarkslaunum á Íslandi án vitundar 
byggingarfyrirtækisins. Ef í ljós kæmi að leiðrétta þyrfti laun hinna erlendu starfsmanna til 
samræmis við íslenska kjarasamninga og sú leiðrétting myndi leiða til hærri fjárhæðar en 
byggingafyrirtækið hefur greitt erlenda aðilanum, þá gæti íslenska byggingarfyrirtækið 
verið komið í þá stöðu að leggja út fyrir staðgreiðslu sem nemur hærri fjárhæð en samið 
var um að greiða til erlenda félagsins. Að mati Deloitte gæti hér skapast flókin og erfið 
staða fyrir innlend byggingarfyrirtæki.

Fram kemur í greinargerð með frumvarpinu að ábyrgðin og skilaskyldan er einnig lögð á 
innlenda aðilann þegar að undirverktaki erlenda aðilans leggur til starfsmenn sem koma 
hingað til lands. Að mati Deloitte er þessi skylda virkilega íþyngjandi þar sem ómögulegt 
yrði fyrir innlent byggingarfyrirtæki að fá yfirsýn yfir starfsmenn undirverktaka hins erlenda 
aðila. Það er lykilatriði í verktakastarfsemi að verktaka er heimilt að ráða sér undirverktaka. 
Slíkt samningssamband myndi því eiga sér stað á milli erlenda aðilans og viðkomandi 
undirverktaka, en ekki á milli hins innlenda aðila og undirverktakans. Þannig væri 
ómögulegt fyrir innlend byggingarfyrirtæki að ná utan um starfsmenn undirverktakans eða 
fjárhæð þókunarinnar sem greidd er á milli erlenda aðilans og undirverktakans.

Fram kom í greinargerð með frumvarpinu að tilefni lagabreytingarinnar hafi meðal annars 
verið sú neikvæða reynsla sem aukning á erlendu vinnuafli hefur haft í för með sér, til 
dæmis vegna þess að umræddum starfsmönnum séu greidd laun undir 
kjarasamningsbundnum lágmarkslaunum eða starfsemi fer fram sem gerviverktaka. Lög 
nr. 45/2007, voru meðal annars sett til að styrkja og styðja við starfskjör starfsmanna sem 
starfa tímabundið á Íslandi á vegum erlendra fyrirtækja og m.a. sporna gegn gerviverktöku 
og öðrum lögbrotum í atvinnustarfsemi. Ákveðnar skyldur eru lagðar á notendafyrirtæki 
með þeim lögum, m.a. um upplýsingaskyldu gagnvart Vinnumálastofnun um hið erlenda 
fyrirtæki og starfsmenn þess. Þá eru íslensk stéttarfélög mjög virk í aðhaldi og eftirliti með 
starfsemi erlends vinnuafls hér á landi.

Þannig er það mat Deloitte að breytingin muni leggja auknar, íþyngjandi skyldur á íslensk 
byggignarfyrirtæki og fela í sér óþarfa mismunun á milli atvinnugreina.
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Sú breyting sem nú stendur fyrir dyrum, að gera íslensk byggingarfyrirtæki sem nýta sér 
tímabundið vinnuafl erlendra aðila á grundvelli samnings um útleigu á vinnuafli eða 
samnings um annars konar vinnuframlag, ábyrg fyrir staðgreiðsluskilum sem 
launagreiðendur gengur enn lengra en sú breyting sem tók gildi þann 27. júní sl. og leggur 
enn þyngri byrðar á herðar innlendum atvinnufyrirtækjum í byggingarrekstri.

Þá þykir rétt að benda á mikilvægi þess að framkvæmd ákvæðisins verði skýrt afmörkuð 
verði frumvarpið að lögum en mörgum spurningum er ósvarað í því sambandi.

Virðingarfyllst,
Skatta- og lögfræðisvið Deloitte ehf.
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