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Umsögn ríkisskattstjóra um frumvarp til laga um skattlagningu tekna erlendra lögaðila 
í lágskattaríkjum o.fl. (samsköttun, CFC-félög o.fl.), 433. mál.

Ríkisskattstjóri móttók þann 14. desember 2018 tölvupóst þar sem embættinu er gefinn kostur á að 
veita umsögn um framangreint frumvarp sem hér með er látin í té::

I.

Ákvœði 1. gr. frumvarpsins

Ríkisskattstjóri gerir ekki athugasemdir við ákvæði frumvarpsins hvað varðar rýmkun á heimild til 
samsköttunar, en leyfír sér að ítreka fyrri óskir um að gildandi ákvæði verði tekið til gagngerrar 
endurskoðunar.

II

Almennt um 2. gr. frumvarpsins

Núgildandi ákvæði var á sínum tíma byggt á CFC-ákvæði norskra skattalaga án þess að nægjanlega 
væri að því gætt við yfírfærsluna að aðlaga það að íslenskum rétti. Hið íslenska ákvæði skorti því 
næga fótfestu og skapaði vandkvæði í framkvæmd. Endurskoðunar var því þörf og því ráðist í þá 
vinnu, í og með í framhaldi af alþjóðlegri endurskoðun á CFC-ákvæðum.

Akvæði frumvarpsins er í öllum meginatriðum í samræmi við þá útfærslu sem fram kemur í tilskipun 
Evrópuráðsins (EU) 2016/1164 (ATAD) en tilskipunin er sniðin að tillögum þeim sem fram koma í 
aðgerðaráætlun OECD, þ.e. BEPS aðgerðaráætluninni, sem er hluti a f þeim lágmarkskröfum sem 
ríkjum er ætlað að fara efitir. Tekið skal fram að framangreind tilskipun bindur ekki hendur löggjafans 
við setningu CFC-löggjafar. Hafa verður hins vegar í huga að fjórfrelsisákvæði Evrópusambandsins 
kann að setja því einhverjar skorður hvemig löggjöfm er útfærð.

Reynslan sýnir að í flestum tilvikum snýst stofnun CFC-félaga í grunninn um afar einföld umsvif, s.s. 
utanumhald um verðbréfaeignir tiltekinna aðila, þ.e. eigenda félaganna. Uppgjör CFC-félaga eru því 
almennt einföld og þannig ætti ekki að vera íþyngjandi að stilla upp ársreikningi eða uppgjöri til að 
meta skattalega stöðu hverju sinni. Ofitast er um að ræða utanumhald eigna í þágu einstaklinga en 
einnig innlendra félaga og verður ekki séð að umræddar reglur geti hafit neikvæð áhrif á raunverulega 
alþjóðastarfsemi íslenskra félaga erlendis. Þá er rétt að benda á að ekkert er því til fyrirstöðu í sjálfu 
sér að stunduð séu alþjóðleg viðskipti frá öllum helstu viðskiptalöndum heims og þarf því ekki 
lágskattaríki til að slíkt sé gerlegt. Það er almennt ekki talið skilyrði eða forsenda fyrir alþjóðlegum 
viðskiptum að þau séu stunduð frá lágskattaríkjum. Hins vegar er ofit sótt í skráningu í slíkum löndum 
til að komast hjá skattlagningu og því að framfýlgja ýmsum grunnreglum sem þykja nauðsynlegar hér 
á landi og í flestum öðrum ríkjum. í frumvarpinu eru ýmis ákvæði sem kunna að virðast flókin við 
fyrstu sýn, en almennt er þeim ætlað að taka á mögulegum jaðartilvikum. Gera verður ráð fyrir að 
sjaldan reyni á þau í framkvæmd.

CFC-ákvæðið mælir fyrir um skattskyldu aðila sem á beint eða óbeint hlut í félagi, sjóði eða stofnun í
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lágskattaríki vegna hagnaðar slíkra aðila. Tekjur þessar eru skattskyldar með sambærilegum hætti og 
um væri að ræða starfsemi hér á landi.

Ákvœði 1. mgr. 2. gr. -  skilgreining á CFC-félagi

Sú breyting sem er að finna í 1. mgr. 2. gr. frumvarpsins er að mati ríkisskattstjóra til verulegra bóta. í 
núgildandi lagaákvæði er CFC-félag ekki skilgreint sérstaklega. Lágskattasvæði er á hinn bóginn 
skilgreint og tekur skilgreiningin fyrst og fremst mið af samanburði raunskattlagningar félags með 
heimilisfesti erlendis og þess skatts sem félaginu hefði borið að greiða hefði það heimilisfesti 
hérlendis. Gallinn við þá skilgreiningu er sá að skilgreiningin kann að vera uppfyllt í tilviki einhverra 
félaga en ekki annarra sem telja verður sérkennilega niðurstöðu því gera verður ráð fyrir að ríki teljist 
annað hvort lágskattasvæði eða ekki óháð afkomu eða samsetningu tekna einstakra félaga sem þar 
hafa heimilisfesti.

Annar galli við nálgun í núgildandi ákvæði er að skilyrði ákvæðisins, sem liggja til grundvallar 
skattskyldu, kunna að vera uppfyllt einhver ár en ekki önnur, allt eftir afkomu í rekstri og 
samsetningu tekna hvers félags fyrir sig. Hefur það haft í för með sér að skylda til samfelldrar 
upplýsingagjafar hefur verið dregin í efa sem flækir störf skattyfirvalda. Vinna við einstök mál verður 
þannig tímafrekari og kostnaðarsamari fyrir alla aðila.

I frumvarpinu er lagt til að miða skilgreiningu á CFC-félagi við það skattaumhverfi sem það býr við. 
Þótt það kunni að virka flókið í framkvæmd er þessi nálgun í raun til einföldunar því almennt liggur 
fyrir í hvaða ríkjum félög greiða lága eða jafnvel enga skatta eða, eftir atvikum, hvort einstök 
félagaform búa við sérstaklega hagstætt skattaumhverfí. Mikilvægt er að ákveðinn sveigjanleiki sé 
fyrir hendi við slíkt mat þar sem útfærsla á ívilnandi reglum kann að vera mjög mismunandi og því 
ekki raunhæft að setja tæmandi reglur eða viðmiðanir sem ná utan um öll tilvik.

Eðlilegt verður að telja að félag sé almennt skilgreint sem CFC-félag sé það með heimilisfesti í ríki 
sem leggur almennt lága eða enga skatta á slík félög. Leiðir það þó eitt og sér ekki til þess að 
innlendir eigendur félagsins séu skattlagðir a f  tekjum þess, enda tekur skattlagning mið af aðstæðum 
hverju sinni sem og skattalegri stöðu skattaðila. í frumvarpinu er á hinn bóginn lögð sú skylda á 
skattaðila að veita upplýsingar óháð afkomu CFC-félaga í þeirra eigu hverju sinni sem telja verður til 
verulegra bóta frá því sem nú er.

Ákvæði 3. mgr. 2. gr. -  eignarhaldstími

Akvæði 3. málsgreinar er ætlað að sporna gegn því að unnt sé að flytja eignarhald eða skipta út 
eigendum af skattlegum ástæðum innan tekjuársins.

I þessu felst að gera þarf árshlutauppgjör vegna tekna og gjalda þess tímabils sem eignarhald varðar 
og leiða fram tekjur skattaðila í samræmi við eignarhlutdeild tímabilsins samkvæmt ákvæðinu.

Ákvæði 4. mgr. 2. gr. -  upplýsingaskylda

Samkvæmt málsgreininni ber eigendum ætíð að skila inn upplýsingum um CFC-félög í þeirra eigu 
óháð rekstramiðurstöðu þeirra, þ.e. vegna félaga sem uppfylla skilyrði 1. mgr. 2. gr. frumvarpsins, Er 
það mjög til bóta. Skattlagning ræðst síðan af mati á þeim upplýsingum sem lagðar yrðu fram og 
skattalegri stöðu eiganda CFC-félagsins. Jafnframt kæmu fram upplýsingar um umsvif hérlendra 
eigenda í félögum á lágskattasvæðum.

Til viðbótar við framangreint leggur ríkisskattstjóri til að tekið sé á því með ótvíræðum hætti að 
skattaðila beri að skila inn öllum þeim gögnum sem ríkisskattstjóri óskar eftir og sem nauðsynleg eru 
við framkvæmd ákvæðisins. Sem dæmi má nefna að nauðsynlegt kann að vera að fá afrit af 
hluthafasamkomulagi eða samþykktum við mat á því hvert sé raunverulegt eignarhald skattaðila. 
Upplýsingarnar kæmu þá til viðbótar við þær upplýsingar sem skattaðila ber að skila inn árlega og fer 
um þörf til upplýsingagjafar eftir aðstæðum hverju sinni.
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Ríkisskattstjóri leggur til að eftirfarandi málslið verði bætt við 4. mgr. 2. gr.:

„ A skattaðila kvílir jafnframt skylda til að skila inn upplýsingum eftir beiðni ríkisskattstjóra sem 
hann metur nauðsynlegar við framkvœmd ákvœðisins hverju sinni. “

Ákvæði  5. mgr. 2. gr. — skattlagning

í ákvæðinu er gert ráð fyrir því að CFC-félagið hafi gert ársreikning í gjaldmiðli skráningarlands eða 
aðalstarfsrækslugjaldmiðli sínum. Hafí félagið á hinn bóginn ekki gert ársreikning ber eiganda þess 
að útbúa og skila ársreikningi fyrir hönd félagsins. Við þessar aðstæður verður að telja eðlilegt að 
eigandi sfyðjist við hérlendar reglur um framsetningu á ársreikningi. Skattlagning fer fram í 
íslenskum krónum og ber því að umreikna gjaldmiðil félagsins yfír í íslenskar krónur í samræmi við 
ákvæði 2. mgr. 91. gr. tekjuskattslaga.

Fram kemur að skattalegar ráðstafanir ráðist a f skattalegri stöðu hérlends skattaðila. Þannig skiptir 
máli hvort eigandi CFC-félags sé einstaklingur eða félag og um hvaða félagaform sé að ræða. Þá 
kemur fram að tekjurnar séu skattskyldar í hendi hérlends eiganda sem tekjur af atvinnurekstri eða 
sjálfstæðri starfsemi óháð tegund tekna.

Ákvæði 6. mgr. 2. gr. -  skattlagning lilutdeildar í  skattskyldum tekjum

Samkvæmt ákvæðinu skal miða skattlagningu hérlendra eigenda CFC-félags við raunverulegt 
eignarhald í félaginu. Þannig tekur skattlagningin ekki mið af skráðu eignarhaldi sé það ekki í 
samræmi við raunverulegar aðstæður. Gera verður þó ráð fyrir að í flestum tilvikum sé ekki misræmi 
hér á.

Ákvæði 7. mgr. 2. gr. -  ákvörðun hlutdeildar í  skattskyldum tekjum

Samkvæmt ákvæðinu ræðst skattskylda hérlends aðila hvort heldur af beinu eða óbeinu eignarhaldi 
viðkomandi eða sameiginlegu eignarhaldi hans og aðila honum tengdum í CFC-félagi. Skilgreiningin 
er til þess fallin að vinna gegn því að eignarhaldi sé dreift með það að markmiði að komist verði 
undan skattlagningu.

Akvæði 8. mgr. 2. gr. -  skattskyldar tekjur CFC-félags

I tveimur stafliðum 2. mgr. 7. gr. tilskipunar Evrópuráðsins (EU) 2016/1164 frá 12. júlí 2016 er að 
fínna tvær mismunandi útfærslur varðandi ákvörðun á því hvaða tekjur CFC-félagsins komi til 
skattlagningar hjá innlendum eigendum þess. Aðildarríkjum er gefínn kostur á að hafa aðra hvora 
aðferðafræðina til hliðsjónar við setningu innlendrar CFC-löggjafar. Telja verður ljóst að ákvæði 8. 
mgr. 2. gr. frumvarpsins taki mið a f a-lið fyrrnefnds ákvæðis tilskipunarinnar þar sem taldar upp þær 
tekjutegundir sem mynda skattstofninn. I b-lið 2. mgr. 7. gr. tilskipunarinnar mynda þær tekjur 
skattstofn sem sýnt hefur verið fram á að séu tilkomnar vegna „ non-genuine arrangements “ í þeim 
tilgangi að lágmarka skattgreiðslur. Sú nálgun kallar m.a. á að sýna þarf fram á huglæga afstöðu 
skattaðila. Telja verður þá leið verulega flókna vegna erfiðleika við sönnun. Sams konar kröfu til 
sönnunar á huglægri afstöðu skattaðila er ekki að fínna í a-lið ákvæðisins, sem er sú leið sem farin er í 
frumvarpinu.

I a-lið 8. mgr. 2. gr. frumvarpsins segir að vextir og aðrar tekjur a f fjáreignum séu ætíð skattskyldar. í 
c-lið er arður og söluhagnaður hlutabréfa jafnframt tilgreindur sem skattskyldar tekjur samkvæmt 
ákvæðinu. Hlutabréf teljast til fjáreigna og er arður og söluhagnaður því tekjur a f  fjáreignum sbr. 
a-lið ákvæðisins, því verður að telja að c-liðurinn bæti hér engu við. Því er lagt til að umræddur 
c-liður verði felldur brott. Þá verður að telja ástæðu til að taka sérstaklega afstöðu til þess hvort 
sýndarfé, s.s. bitcoin, teljist til ljáreigna í þessu sambandi.

í drögum að frumvarpinu sem birt var í samráðsgátt; island.is tók b-liður til þóknana og annarra tekna 
af óefnislegum réttindum. Þeim lið hefur nú verið breytt á þá leið að hugverkaréttindi eru eingöngu 
tilgreind. Er það í samræmi við tilskipun Evrópuráðsins. Oefnisleg réttindi eru almennt greind í 
tvennt, þ.e. annars vegar hugverkaréttindi og hins vegar viðskiptavild. Vörumerki, höfundarréttur, 
einkaleyfí og viðskiptaheiti eru hugverkaréttindi. Til viðskiptavildar telst aftur á móti m.a. orðspor
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fyrirtækis, viðskiptamannahópur (e. customer base) og starfsmannatengsl (e. employee reiations). A f 
framangreindu verður þannig ekki annað ráðið en að vilji sé til að halda viðskiptavild utan 
skattlagningar.

Heimild til nýtingar á auðlindum ríkis, s.s. vatns- og hitaveituréttindum, er að sama skapi óefnisleg 
réttindi. Þau teljast þó hvorki til hugverkaréttinda né viðskiptavildar. Telja verður ríka ástæðu til að 
taka afstöðu til þess hvort rétt sé að fella arð af slíkum réttindum hér undir.

Ríkisskattstjóri leggur til eftirfarandi breytingu á b-lið 8. mgr.:

„þóknanir ogaðrar tekjur a f  óefnislegum réttindum, þó ekki viðskiptavild“

Ríkisskattstjóri bendir einnig á að í lok e-liðar standa eftir orðin „ og/eða “ sem samhengisins vegna 
ætti að fella út.

Ákvæði 9. mgr. 2. gr.

I frumvarpinu er gert ráð fyrir því að eigendur félaga á lágskattasvæðum innan EES séu undanþegnir 
skattlagningu samkvæmt ákvæðinu í þeim tilvikum að félagið hafi með höndum raunverulega 
atvinnustarfsemi og að tekjur samkvæmt 8. mgr. séu innan við þriðjung heildartekna.

Akvœöi 10. mgr. 2. gr.

I ákvæðinu er tekinn af allur vafi um að tap af skattskyldri starfsemi CFC-félags, frá og með 
rekstrarárinu 2010, verði einungis dregið frá samsvarandi hlutdeild hvers eiganda í skattskyldum 
tekjum félagsins og verður því ekki nýtt til frádráttar öðrum tekjum eiganda.

Akvœði 11. mgr. 2. gr.

Tekjur CFC-félags sæta skattlagningu hjá eigendum óháð úthlutun. Þannig ræðst skattlagning tekna 
félagsins ekki a f  úthlutun teknanna, hvort heldur til úthlutunar kæmi árlega eða henni yrði frestað 
ótímabundið. Eigendur félagsins hafa þannig öllu jafna verið skattlagðir a f tekjum félagsins en sé 
úthlutun frá félaginu umfram skattlagðar tekjur, þá yrði það sem umfram er skattlagt með sama hætti 
og almennt gildir um tekjur félagsins hjá eigendum.

Ríkisskattstjóri telur að framkvæmd ákvæðisins yrði skýrari e f það verði orðað með eftirfarandi hætti:

„ Hafi CFC-félag úthlutað fjármunum til skattaðila skal úthlutunin ekki talin til skattskyldra tekna 
hjá honum sem CFC-tekjur nema að þv í marki sem hún er hœrri en þœ r tekjur félagsins sem 
skattlagðar hafa verið á grundvelli ákvœðis þessa. “

Ákvæði 12. mgr. 2. gr.

Að mati ríkisskattstjóra er ákvæðinu ætlað að veita embættinu heimild, við ákvörðun skattfjárhæðar 
hér á landi, að draga firá sannanlega greiddan skatt erlendis af sömu tekjum félagsins fyrir sama 
tímabil. Orðalag ákvæðisins er misvísandi hvað þetta varðar og leggur ríkisskattstjóri því til breytingu 
á orðalagi. A f ákvæðinu leiðir að vilji svo til að greiddur erlendur skattur sé hærri en álagður skattur 
hérlendis, þá sé sá mismunur hvorki endurgreiddur né yfírfæranlegur.

Ríkisskattstjóri leggur til að ákvæðið verði orðað með eftirfarandi hætti:

„ Við álagningu er heimilt að draga frá  ákvörðuðum skatti sannanlega greiddan sams konar skatt 
erlendis a fsöm u tekjum félagsins fyr ir  sama tímabil. Frádráttur þessi getur aldrei orðið hærri en 
sem nemur þeim  skatti sem lagður er á tekjurnar hér á landi. “

Aðrar atliugasemdir við 2. gr. frumvarpsins

Ríkisskattstjóri telur rétt að vekja athygli á því að skýringamynd 5 í greinargerð með frumvarpinu er 
að hluta til ónákvæm. Þannig verður að telja réttara að í upphafi sundurliðunar á fjárhæðum í báðum 
dæmunum komi fram textinn „Hlutdeild í rekstrartekjum“ en ekki orðið „Skattstofn“. A f 
skýringartexta og tölulegri framsetningu má ráða að um uppgjör mánaðar sé að ræða. Almennt verður
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þó að gera ráð fyrir að uppgjör sé á ársgrundvelli. Þá er rétt að geta þess að niðurstaða í B hluta 
endurspeglar ekki endanlega skattlagningu umræddra tekna þar sem ekki er tekið tillit til 
skattlagningar við úthlutun hagnaðar til einstaklings sem endanlegs eiganda.

III

Ákvœði 3. gr. frumvarpsins

í a-lið ákvæðisins er lögð til umorðun á 2. málslið 2. mgr. í þá veru að afmarka frekar og taka fram að 
frádráttur, firá þeim tekjum sem tilgreindar eru í 1. málslið, takmarkist við áður tekjufærða hlutdeild í 
afkomu félags í eigu viðkomandi skattaðila.

í b-lið ákvæðisins er verið að þrengja ákvæðið frá því sem var á þá leið að almennt skerðingarákvæði 
1. mgr. á ekki við e f  einungis er um að ræða lánaviðskipti innan samstæðu sem nýtur heimildar til 
samsköttunar og öll félögin eru skattskyld hér á landi, þannig að vaxtagjöld eins félags séu 
vaxtatekjur annars innan sömu samstæðu hér á landi.

Ríkisskattstjóri telur undanþágu b-liðar ganga gegn tilgangi 57. gr. b þar sem með undanþágunni 
skapast svigrúm fyrir stóríyrirtæki að millifæra afkomu með óeðlilegum lánsviðskiptum í þeim 
tilgangi að samnýta eldri rekstrartöp sem tilheyra ekki samsköttunarheimild samstæðunnar. Þar sem 
núverandi reglur um samsköttun eru ekki nægilega skýrar telur ríkisskattstjóri rétt að vekja athygli á 
því að ástæða sé til að skoða ákvæðið með hliðsjón a f framangreindu.

Ástæða er til að vekja athygli á því að með 31. gr. laga nr. 138/2018 var ákvæði samsvarandi tillögu 
um breytingu í b-lið, lögfest með gildistöku 1. janúar 2019.

IV

Akvœði 4. gr. frumvarpsins

Ríkisskattstjóri vekur athygli á því að rétt sé að skoða nánar gildistöku ákvæðis þessa með hliðsjón af 
lögum nr. 59/2017, sbr. lög nr. 96/2017, sbr. og lög nr. 138/2018.

V

Ákvæði 5. gr. frumvarpsins

Ákvæðunum er ætlað að tryggja að staðgreiðslu sé skilað a f launurn erlendra verkamanna sem ráðnir 
eru til vinnu hér á landi íyrir milligöngu erlends aðila, sem ekki hefur hér fasta starfstöð. Dæmi eru 
þess að atvinnurekendur hér á landi og i nágrannalöndum hafi leitast við að halda niðri 
launaútgjöldum og koma sér undan sköttum og skyldum með því að skáka erlendum vinnuleigum á 
milli sín og starfsmanna. Er hinni erlendu starfsmannaleigu þannig ætlað að bera þá ábyrgð sem 
almennt er lögð á launagreiðendur. Við þessu hefur verið brugðist með margvíslegum hætti 1 
grannlöndum og er ákvæði frumvarpsins í takt við þá þróun.

VI

Frumvarp þetta er lagt fram í desember síðast liðnum og telja verður rétt að endurskoða verði 
gildistökuákvæði frumvarpsins í því ljósi.

Virðingarfýllst 
f. h. ríkisskattstjóra
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Ingvar J Rögnvaldsson Ragnheiður Björnsdóttir


