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Samantekt um umsagnir

Efni
433. mál, lagafrumvarp, 149. löggjafarþing 2018-2019. Skattlagning tekna erlendra lögaðila í
lágskattaríkjum o.fl. (samsköttun, CFC-félög o.fl.).

Fjöldi umsagna
7.

Umsagnaraðilar
KPMG ehf., Deloitte ehf., Ernst & Young ehf., Marel hf., ríkisskattstjóri, Samtök atvinnulífsins, Samtök
iðnaðarins.

Samantekt um umsagnir og viðbrögð
Ákvæði 2. gr. frumvarpsins
a) Akvæði 1. mgr. 2. gr. -  skilgreining á CFC-félagi

1. Ríkisskattstjóri
>  Ríkisskattstjóri telur breytinguna sem er að finna í 1. mgr. 2. gr. frumvarpsins vera verulega 

til bóta, þar sem CFC-félag er ekki skilgreint sérstaklega í núverandi ákvæði.
>  Þá sé lágskattasvæði skilgreint í núgildandi ákvæði en skilgreiningin taki mið af samanburði 

raunskattlagningar félags með heimilisfesti erlendis og þess skatts sem félaginu hefði borið 
að greiða hérlendis. Þannig kunni skilgreiningin að vera uppfyllt í tilviki einhverra félaga 
en ekki annarra -  sem sé sérkennilegt. Skilyrði ákvæðisins geti einnig verið uppfyllt einhver 
ár en ekki önnur, allt eftir afkomu í rekstri og samsetningu tekna hvers félags fyrir sig. 
Ríkisskattstjóri telur þá nálgun sem tekin sé í frumvarpinu til bóta, þar sem skilgreining á 
CFC-félagi miðist við það skattaumhverfi sem það býr við. Það sé einföld nálgun þar sem 
almennt liggi fyrir í hvaða ríkjum félög greiða lága eða jafnvel enga skatta eða, eftir 
atvikum, hvort einstök félagaform búa við sérstaklega hagstætt skattaumhverfi. Ekki sé 
raunhæft að setja tæmandi reglur eða viðmiðanir sem nái utan um öll tilvik þar sem útfærsla 
á ívilnandi reglum kunni að vera mjög mismunandi.

2. KPMG ehf.
>  Lagt er til að orðin „lögaðili í lágskattaríki“ verði notað í stað „CFC-félags.“

-  Hugtakið CFC-félag er lagt til í frumvarpi þessu til þess að orðalag og 
hugtakanotkun sé sem skýrust. Hér er um að ræða CFC-löggjöf sem er vel þekkt 
um allan heim og hugtakið að jafnaði notað, óháð tungumáli.

> Lagt er til að fella út orðið „erlendra“ í fyrirsögninni.
-  Ráðuneytið getur vel fe llt sig við tillögu þessa. Hins vegar er orðalag 

fyrirsagnarinnar e.t.v. til skýrara eins og það er nú.
> Lagt er til að orðið „almennt“ falli brott.

-  Ekki er fallist á með KPMG ehf. að orðinu „almennt“ sé ofaukið í 1. mgr. 2. gr. 
Mikilvægt er að svigrúm sé til mats á þessu atriði. Skilgreining á lágskattaríki í 
frumvarpinu er að stofni til sú sama og í núgildandi lagaákvæði, sbr. ákvæði d-liðs 
2. gr. CFC-reglugerðarinnar, þar sem segir:
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■ Þannig reiknaður tekjuskattur skal borinn saman við raunverulega 
álagðan tekjuskatt í heimilisfestisríki erlenda lögaðilans. Leiði sá 
samanburður í ljós að raunverulega álagður tekjuskattur í erlenda ríkinu 
nær ekki tveimur þriðju a f  reiknuðum íslenskum tekjuskatti, telst erlendi 
lögaðilinn vera staðsettur í lágskattaríki.

-  Þannig er ekki fa llist á þann skilning KPMG að orðalagið gefi til kynna að vikið sé 
frá  því að horfa á álagða skatta hvers árs fyrir sig og í stað þess horft á hvort félag  
er heimilisfast eða skráð í ríki þar sem raunskattlagning er „almennt“ undir 
þessum mörkum.

-  Þá segir KPMG að þetta myndi fela  í sér að gefa þyrfti út lista yfir þau ríki sem 
leggja „almennt lægri “ skatt en sem nemur 2/3 a f  þeim skatti sem hefði fallið til e f  
um íslenskan skattaðila væri að ræða. Ekki er ætlunin að gefa út lista a f  hálfu 
íslenskra skattyfirvalda. Slíkur listi hefur hins vegar verið birtur a f  hálfu 
Evrópusambandsins („Common EU  list o f  country jurisdictions fo r  tax purposes“).

> Lagt er til að orðið „ívilnandi“ í 1. mgr. 2. gr. verði fellt brott.
-  M ati KPMG e h f hvað þetta atriði varðar er mótmælt með vísan til umfjöllunar í 

greinargerð með frumvarpinu.
-  Þá segir KPMG að ákvæðið standist vart þær kröfur sem stjórnarskrá setur um 

skýrleika skattalaga þar sem mat á því hvað teljist vera „ívilnandi“ sé sett í 
hendurnar á skattyfirvöldum án uppgefinna mælikvarða. Fleiri dæmi eru í 
tekjuskattslögum þar sem skattyfirvöldum er heimilt að framkvæma einhvers konar 
mat á aðstæðum hverju sinni, t.a.m. orðalag 1. mgr. 57. gr. laganna, þar sem segir: 
„ E f skattaðilar semja um skipti sín í fjármálum á hátt sem er verulega frábrugðinn 
því sem almennt gerist í slíkum viðskiptum... “ Hér er um að ræða 
skattasniðgönguákvæði skattalaga, líkt og 57. gr. er, sem ætlað er að taka á 
aðstæðum sem í framkvæmd mun ekki oft reyna á en hafa yfirbragð 
skattasniðgöngu. Þá eru uppgefnir mælikvarðar í ákvæðinu til stuðnings mati á því 
hvort um CFC-félag sé að ræða og þeir gilda að sjálfsögðu sem leiðarljós. Því ætti 
skattaðili að geta gert sér grein fyrir hvort um CFC-félag sé að ræða eða ekki 
hverju sinni. Hingað til hefur þó framkvæmd í reynd verið á þá  vegu að 
skattyfirvöldum hefur oft verið ómögulegt að sýna fram  á að um CFC-félag sé að 
ræða þar sem skattaðili neitar þeim um samvinnu.

3. Deloitte ehf.
>  Orðið raunskattlagning óskýrt og opið til túlkunar fyrir skattyfirvöld.

-  Líkt og kemur fram  í umsögn ríkisskattstjóra að framan um þetta atriði er það  
ætlunin -  að skattyfirvöld hafi svigrúm til túlkunar þar sem ekki sé unnt að setja 
tæmandi reglur um þetta atriði.

4. Marel
>  Marel leggur til að tekin verði til endurskoðunar sú þunga byrði sem lögð er á alþjóðleg 

fyrirtæki með höfuðstöðvar á Íslandi skv. ákvæðinu sem felur í sér að hvert erlent 
dótturfélag sé gert upp í samræmi við íslenskar reglur til að sannreyna hvort 
raunskattlagning í heimilisfestarríki þess sé lægri en 2/3 skattlagningar skv. íslenskum 
reglum.

-  Ráðuneytið vekur athygli á því að þessi krafa er í samræmi við þau viðmið sem 
OECD hefur sett í tengslum við BEPS-aðgerðaráætlunina. Þá hafa mörg 
Evrópuríki sambærileg ákvæði í CFC-löggjöf þar sem miðað er við að 
raunskattlagning í hinu erlenda ríki sé lægri en ákveðið hlutfall skattlagningar í 
heimaríki. Sem dæmi um slík lönd má nefna Noreg, Svíþjóð, Finnland og Ítalíu.
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b) Ákvæði 2. mgr. 2. gr. -  skattskylda (yfirráð)
1. KPMG ehf.

>  Lagt er til að orðin „í samræmi við raunverulegt eignarhald sitt í félaginu“ falli brott.
-  Ekki er tekið undir þá  tillögu, sbr. rökstuðning neðar.

> Lagt er til að í stað orðsins „tekjur“ komi „hagnað.“
-  Nauðsynlegt er talið að hugtakið „tekjur“ ráði fö r  hér, jafnvel þótt leyfilegt sé að 

draga frá  kostnað við öflun teknanna. Það er bæði í anda tekjuskattslaga, sem ætíð 
kveða á um skattlagningu tekna, sem og skattasniðgöngutilskipunar 
Evrópusambandsins, þar sem segir: „ the non-distributed income o f  the entity or the 
income o f  the permanent establishment which is derived from  the following  
categories..." Þannig eru tekjur skattlagðar hjá eigendum sem 
atvinnurekstrartekjur væru og samkvæmt því er heimilaður rekstrarkostnaður til 
frádráttar, sbr. 31. gr. laganna.

> Lagt er til að orðalagið verði: „fari hann sjálfur ásamt aðilum honum tengdum,“ í stað: „fari 
hann sjálfUr eða hann ásamt innlendum aðilum og/eða aðilum honum tengdum.“

-  Hér skal tekið fram  að horft hefur verið á samanlagt innlent eignarhald síðan CFC- 
ákvæðið tók gildi árið 2010.

-  Líkt og ráðuneytið benti á á fundi nefndarinnar er smæð landsins slík að ólíklegt er 
að aðilar komi sameiginlega að fjárfestingu í félagi á lágskattasvæði nema um 
einhvers konar samráð sé að ræða.

> Lagt er til að orðalagið verði: „með yfirráð í formi meira en helmings eignarhalds, beins eða 
óbeins, stjórnunar eða réttar til úthlutunar frá lögaðila í lágskattaríki,“ í stað: „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.“

-  E f  orðalag ákvæðisins þykir óskýrt er það mat ráðuneytisins að skoða megi 
breytingar á orðalagi þess á einhvern hátt til einföldunar án þess að merkingin 
missi marks.

-  Orðalagið er komið frá  ATAD-tilskipuninni en reynt var að einfalda það, að því 
undanskildu að vikið er frá  því að nota hugtakið „atkvæðisréttur“ og hugtakið 
„stjórnunarlegyfirráð“ notað í staðinn. Orðalagið er eftirfarandi: „in the case o f  
an entity, the taxpayer by itself, or together with its associated enterprises holds a 
direct or indirectparticipation o f  more than 50 percent o f  the voting rights, or owns 
directly or indirectly more than 50 percent o f  capital or is entitled to receive more 
than 50percent o f  the profits o f  that entity; and... “

>  Lagt er til að við ákvæðið bætist: „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 ef hann sýnir fram á að hagnaðurinn hafi 
sætt skattlagningu hjá lögaðila sem óbeina eignarhaldið er í gegnum og heimilisfastur er í 
ríki sem ekki telst vera lágskattaríki.“

-  Ekki er unnt að fallast á tillögu þessa óbreytta. Tekið er á mögulegri tvísköttun í 
12. mgr. 2. gr. og því óþarfi að tvítaka það í ákvæðinu.

2. Deloitte ehf.
>  Deloitte ehf. gagnrýnir að ákvæðið geri ráð fyrir að sameiginlegt eignarhald ótengdra 

innlendra aðila, sem geti átt eignarhluti sem séu talsvert undir viðmiðinu sem ákvæðið setur, 
geti leitt til þess að þeir verði skattskyldir vegna tekna erlends CFC-félags. Þetta sé
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ómöguleika háð þar sem innlendir aðilar hafi ekki í öllum tilvikum vitneskju um eignarhald 
annarra á sama CFC-félagi. Að mati Deloitte ætti einungis að líta til sameiginlegra yfirráða 
tengdra aðila en ekki ótengdra innlendra aðila.

-  Sjá svör að framan.

c) Ákvæði 3. mgr. 2. gr. -  eignarhaldstími
1. KPMG ehf.

>  Lagt er til að málsgreinin verði felld brott þar sem hún muni 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.

-  Sjá athugasemd ráðuneytisins hvaðþetta varðar að neðan.

2. Deloitte ehf.
>  Gerð er athugasemd við regluna þar sem hún er talin valda ákveðnum ómöguleika, hvað 

varðar ákvörðun á því á hveiju skuli byggja skattlagninguna, hvernig skuli ákvarða tekjur 
fyrir það tímabil sem eignarhald varir. Skattaðili þurfi þannig að geta nálgast allar 
fjárhagsupplýsingar félagsins fyrir það tímabil sem um ræðir og það sé í besta falli óvarlegt 
að gera ráð fyrir að skattaðilar séu í öllum tilvikum í stöðu til þess að nálgast slíkar 
upplýsingar.

-  Þessi regla hefur verið við lýði sbr. 1. mgr. 3. gr. reglugerðar um skattlagningu 
vegna eignarhalds í lögaðilum á lágskattasvæðum nr. 1102/2013. Því er ekki um 
nýja reglu að ræða sem muni leiða a f  sér frekari vandkvæði en verið hefur. 
Sambærileg regla gildir t.a.m. í Danmörku. Markmiðið er að koma í veg fyrir  
skattasniðgöngu með því móti að skattaðili losi sig við eignarhald eða minnki það  
til að lenda ekki í CFC-skattlagningu.

d) Ákvæði 4. mgr. 2. gr. -  upplýsingaskylda
1. Ríkisskattstjóri

>  Ríkisskattstjóri leggur til að eftirfarandi málslið verði bætt við 4. mgr. 2. gr.: „Á
skattaðila hvílir jafnframt skylda til að skila inn upplýsingum eftir beiðni ríkisskattstjóra 
sem hann metur nauðsynlegar við framkvæmd ákvæðisins hverju sinni.“

-  Mikilvægt er að ríkisskattstjóri fá i allar nauðsynlegar upplýsingar við meðferð 
mála. Ráðuneytið bendir á að ríkisskattstjóri hefur nú þegar víðtæka heimild 
skv. 1. mgr. 96. gr. til þess að óska eftir upplýsingum og gögnum frá  skattaðila.

2. KPMG ehf.
>  KPMG ehf. gagnrýnir að ekki sé ljóst hvenær skila eigi ársreikningi. Torvelt sé fyrir 

skattaðila að vita hvort um CFC-félag sé að ræða fyrr en skattstofn þess hafi verið 
leiddur fram. Ef ekki sé ætlunin að styðjast við lista yfir lágskattaríki þurfi að tilgreina 
betur hvaða viðmið ráði því hvenær skila eigi inn ársreikningi. Ella þyrfti að skila inn 
upplýsingum um öll erlend fyrirtæki. Þá segir KPMG ehf. um 5. mgr. 2. gr. að svo 
virðist sem gert sé ráð fyrir að ársreikningur sé gerður eftir lögum um ársreikninga, sem 
sé íþyngjandi fyrir fyrirtæki.

>  Einungis þ a r f að skila inn upplýsingum um fyrirtæki í ríkjum þar sem raunskattlagning 
er almennt lægri en 2/3 skattlagningar skv. íslenskum rétti. Gera verður ráð fyrir því 
að eigendur fyrirtækja og/eða ráðgjafar kynni sér skattareglur í þeim ríkjum þar sem 
fyrirtæki eru stofnsett. Hér er um að ræða breytingu frá  gildandi ákvæði þar sem 
lágskattaríki er skilgreint út frá  skattlagningu hvers félags fyrir sig. Þá gerir KPMG 
ehf. athugasemdir við umfjöllun í athugasemdum með greinargerð um raunverulegan
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eiganda og telur hugtakanotkun ruglandi og umfjöllunina frekar eiga heima með 
umfjöllun um 2. mgr. 2. gr. Þá megi einnig taka út alla umfjöllun um raunveruleikareglu 
þar sem hún hafi enga efnislega merkingu. Betra væri að halda sig við mælikvarðana 
eignarhald, stjórnun eða rétt til úthlutunar.

-  Unnt er að fallast á að umfjöllunin hefði jafnvel betur átt heima með 
athugasemdum um 2. mgr. Að öðru leyti fe llst ráðuneytið ekki á að um 
ónákvæmt orðalag sé að ræða.

3. Deloitte ehf.:
>  Deloitte telur óvarlegt að gera ráð fyrir að aðilar hafi í öllum tilvikum aðgang að 

upplýsingum eða bókhaldsgögnum til að byggja ársreikningagerð á.
-  Gera verður ráð fyrir að skattskyldir aðilar hafi aðgang að gögnum um félög  

sem þeir eiga eða hafa stjórnunarleg yfirráð yfir. M un nærtækara er að þessir 
aðilar afli þessara gagna en skattyfirvöld.

e) Ákvæði 5. mgr. 2. gr. -  ákvörðun tekna CFC-félags
1. KPMG ehf

>  KPMG ehf. leggur til að lokamálsliður 5. mgr. færist niður í 6. mgr. enda eigi umfjöllun
þar við um hana, þ.e.: „Skattalegar ráðstafanir ráðast a f  skattalegri stöðu skattaðila og 
eru tekjurnar skattskyldar sem tekjur a f  atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi skv. B- 
lið 7. gr. óháð tegund tekna.“

-  Ekki er fallist áþetta.

f)  Ákvæði 6. mgr. 2. gr. -  ákvörðun hlutdeildar skattaðila í skattskyldum tekjum
2. KPMG ehf.

> Bent er á í umsögn KPMG að um óþarfa endurtekningu sé að ræða í ákvæðinu og leggur 
til að ákvæðið hljóði svo: „Við ákvörðun á hlutdeild skattaðila í skattskyldum tekjum, 
og eftir atvikum samsvarandi tapi á móti tekjum CFC-félags, skal miða við ákvörðun á 
yfirráðum í lögaðilanum, sbr. 2. mgr. raunverulegt eignarhald skattaðila ífélaginu. Við 
mat á raunverulegu eignarhaldi skal m.a. horft til beins og/eða óbeins eignarhalds, 
atlcvæðisréttar 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 form legt eignarhald gefi ekki rétta mynd a f  
raunverulegu eignarhaldi ber honum að sýna fram  á slíkt svo óyggjandi s é .“

-  Þessi tillaga KPMG e h f er áhugaverð að mati ráðuneytisins, sem og ábending 
um að rétt væri að taka fram  í ákvæðinu að miða beri að auki við 3. mgr., um 
yfirráð innan ársins. En séu ákvæði 2. mgr. og 6. mgr. lesin saman má sjá að
6. mgr. útskýrir nánar hvenær um yfirráð er að ræða í CFC-félagi.

■ Úr 2. 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- 
félag inu .“

■ Úr 6. mgr.: „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."
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g) Ákvæði 7. mgr. 2. gr. -  skilgreining á tengdum aðilum.
1. KPMG ehf.

>  KPMG ehf. leggur til að 3. tölul. 7. gr. verði felldur brott með vísan til 3. gr. laga nr. 
33/2015, þar sem sambærilegt ákvæði var fellt úr gildi með vísan til þess að mikilvægt 
væri að engin óvissa væri um hvenær aðilar teljist tengdir í skilningi laganna og þar með 
skjölunarskyldir.

-  Ekki er fa llist á tillögu þessa a f  hálfu ráðuneytisins. Hér er um 
skattasniðgönguákvæði að ræða og mikilvægt að ekki sé unnt að komast hjá 
skattlagningu vegna eignarhalds á lágskattasvæðum með því að dreifa 
eignarhaldi með öðrum aðilum sem þeir eru tengdir á þennan máta. Hér má 
sem dæmi vísa til frönsku CFC-reglnanna, þar sem mörkin lækka niður í 5% 
eignarhald í aðstæðum þar sem meira en helmingur félagsins er í eigu franskra  
félaga eða erlendra félaga í beinni eða óbeinni eigu fransks félags. Reglur 
þessar eru í eðli sínu flóknar skattasniðgöngureglur og taka á ýmsa vegu mið 
a f  aðstæðum á hverjum stað. Ísland er lítill markaður og fá ir  aðilar sem standa 
í fjárfestingum sem þessum mætti halda.

2. Deloitte ehf.
>  Hugtakið „sameiginlegar fjárfestingar“ eða „fjárhagslegir hagsmunir“ er óskýrt og opið 

fyrir mjög víða túlkun.
-  Vísað er til umfjöllunar að framan um þetta atriði.

> Gagnrýnt er að ekki sé innra samræmi á skilgreiningunni á tengdum aðilum í 
tekjuskattslögum. Óvandað sé að hafa mismunandi skilgreiningar hveiju sinni.

-  Skilgreiningar á tengdum aðilum fara  vissulega ekki saman. Ekki var talið unnt 
að beita sömu skilgreiningu um tengda aðila hvað varðar CFC-félög og er beitt 
í 4. mgr. 57. gr. sem fjallar um milliverðlagningu. Almennt eru skilyrði um 
tengsl þrengri í CFC-reglum en reglum um milliverðlagningu. Í  frumvarpinu 
er miðað við 25% eignarhald en ekki 50% eins og áður og er slíkt í samræmi 
við nýrri CFC-reglur í mörgum nágrannaríkjum.

h) Ákvæði 8. mgr. 2. gr. -  skattskyldar tekjur CFC-félags
1. Ríkisskattstjóri
Ríkisskattstjóri leggur til eftirfarandi breytingu á b-lið 8. mgr.:

>  „þóknanir og aðrar tekjur a f  óefnislegum réttindum, þó ekki viðskiptavild.“
-  Vel er unnt er að fallast á þessa tillögu, sem er m.a. í samræmi við danska 

frumvarpið um CFC-reglur, sem og frönsku CFC-reglurnar.
2. KPMG ehf.

> KPMG ehf. leggur til að einungis tilgreindar fjármagnstekjur verði skattskyldar, en þó 
ekki fjármagnstekjur sem myndast í raunverulegri atvinnustarfsemi.

-  Eins og fram  kemur í athugasemdum með frumvarpinu eru ákveðnir flokkar 
eigna og tekna í lágskattaríki ávallt skattskyldar sem CFC-tekjur. Ákvæðið er í 
samræmi við aðgerðaráætlun BEPS. Rökin fyrir þessari nálgun eru þau að um 
er að ræða tekjutegundir sem eru yfirleitt auðfluttar yfir landamæri og því 
líklegri til að vera fluttar milli landa í þeim tilgangi einum að ná ákveðnu 
skattahagræði. Vegna skuldbindinga Íslands samkvæmt EES-samningnum um 
staðfesturétt lögaðila gilda vægari kröfur um CFC-félög í EES-ríkjum. 
Ráðuneytið telur ekki tilefni til að fallast á tillögu KPMG e h f

6



3. Marel
>  Marel telur að gengið sé lengra en efni standa til með ákvæði e. liðar 8. mgr. 2. gr. um 

að tekjur vegna viðskipta þegar CFC-félagið leggur lítið eða ekkert af mörkum til að 
auka verðmæti hins selda eða leigða séu alltaf skattskyldar hér á landi að frádregnum 
kostnaði við öflun þeirra. Að mati fyrirtækisins mun ákvæðið hafa hamlandi og raskandi 
áhrif á raunverulega atvinnustarfsemi alþjóðlegra fyrirtækja eins og Marel með 
höfuðstöðvar á Íslandi. Marel leggur til að ákvæðið taki ekki til erlendra dótturfélaga 
sem eru hluti af raunverulegri starfsemi skattaðilans í því ríki sem erlenda dótturfélagið 
er með heimilisfesti.

-  Ráðuneytið leggur til breytingu á e-lið 8. mgr. 2. gr. þannig að textinn verði 
svohljóðandi: „e. tekjur vegna viðskipta þegar CFC-félagið leggur lítið eða 
ekkert a f  mörkum til verðmætasköpunar.“ Tillagaþessi er í samræmi við tillögu 
ríkisskattstjóra í öðru minnisblaði til nefndarinnar. Að mati ráðuneytisins eru 
ekki rök fyrir hendi til að undanþiggja erlend dótturfélög innlendra félaga sem 
stunda raunverulega atvinnustarfsemi hér á landi enda er CFC-ákvæðinu m.a. 
ætlað að ná utan um flutning tekna frá  Íslandi í slíkum tilvikum.

i) Ákvæði 9. mgr. 2. gr. -  undanþága fyrir félög á EES-svæðinu 

1. KPMG ehf
>  KPMG ehf. heldur því fram að undanþágan bijóti í bága við fjórfrelsisreglur EES- 

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

-  Ráðuneytið fellst á þessa breytingartillögu enda þurfa félög á EES-svæðinu 
ávallt að sýna fram  á raunverulega atvinnustarfsemi.

j)  Ákvæði 10. mgr. 2. gr. -  nýting taps CFC-félags
1. KPMG ehf

>  Lagt er til að horft verði á hvert ríki fyrir sig en ekki einstök félög.
-  Ekki er fallist áþetta  enda væri þetta grundvallarbreyting á íslenskum rétti, að 

samsköttun væri heimil án þess að skilyrði til hennar væru uppfyllt.

k) Ákvæði 12. mgr. 2. gr. -  frádráttur frá  skatti vegna skattgreiðslna erlendis
1. Ríkisskattstjóri
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 f  sömu tekjum félagsins fyrir sama tímabil. Frádrátturþessi getur 
aldrei orðið hærri en sem nemur þeim skatti sem lagður er á tekjurnar hér á landi. “

-  Ráðuneytið er sammála þessari tillögu.

2. Deloitte ehf.
>  Deloitte telur óljóst hvers vegna um sé að ræða heimild til handa ríkisskattstjóra en ekki 

sjálfstæðan frádráttarlið. Slíkur frádráttur yrði væntanlega ávallt háður því að skattaðili 
gæti sýnt fram á að skattur hafi verið greiddur í öðru ríki. Þá sé óljóst hvernig 
skattlagningu skuli háttað þegar innlendur aðili á CFC-félag óbeint í gegnum annan 
innlendan aðila, en sú staða gæti leitt til tvískattlagningar sömu tekna.

-  Hér hlýtur að vera um einhvern misskilning að ræða, þar sem segir í ákvæðinu 
að skattaðili hafi heimild til að draga frá  sannanlega greiddan sams konar skatt 
erlendis a f  sömu tekjum félagsins fyrir sama tímabil, en ekki ríkisskattstjóri. Í  
framkvæmd er erlendur skattur dreginn a f  skattfjárhæð við álagningu
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ríkisskattstjóra. Erlendur skattur er ekki dreginn frá  tekjum samkvæmt 
sérstökum frádráttarlið. Þetta er í samræmi við 5. mgr. 119. gr. tsl. Ráðuneytið 
leggur til breytingu á 12. mgr. til samræmis við tillögur ríkisskattstjóra í 
umsögn embættisins um frumvarpið frá  10. janúar sl.

l) Aðrar umsagnir:

1. Samtök atvinnulífsins
>  Samtök atvinnulífsins lýsa áhyggjum af því að hér sé verið að innleiða strangari reglur 

en tilskipun Evrópusambandsins gerir ráð fyrir og þess sé gætt að innleiðing sé í 
samræmi við og gangi ekki lengra en innleiðing annarra ríkja innan EES á umræddum 
CFC-reglum.

-  Rétt er að getaþess aðþótt tilskipunin sé ekki skuldbindandi fyrir EES-ríkin og 
þar með Ísland er talið rétt að líta til hennar og CFC-reglna nágrannaríkja 
okkar. Það hefur verið gert við vinnu á frumvarpi þessu.

2. Samtök iðnaðarins
>  SI telur frumvarpið ganga lengra en skattasniðgöngu tilskipun ESB en tilgreinir ekki 

með hvaða hætti heldur vísar til rökstuðnings í umsögn SA.

Tillögur ráðuneytisins um breytingar:

1. b-liður 3. gr. frumvarpsins fellur brott, þar sem ákvæðið tók gildi fyrir áramót, sbr. 31. gr. laga 
nr. 138/2018.

2. Við a-lið 8. mgr. 2. gr. frumvarpsins bætist: „sem og fjármögnunarleigusamningar.“ Eftir 
breytinguna orðast a-liðurinn svo: „vextir og aðrar tekjur a f  fjáreignum, sem og 
fjármögnunarleigusamningar.“

3. Ákvæði b-liðar 8. mgr. 2. gr. frumvarpsins orðast svo: „þóknanir og aðrar tekjur a f  óefnislegum 
réttindum, þó ekki viðskiptavild.“

4. Orðin „og/eða“ í e-lið 8. mgr. 2. gr. frumvarpsins falla brott. Stafliðurinn orðast svo eftir 
breytinguna: „ e. tekjur vegna viðskipta þegar CFC-félagið leggur lítið eða ekkert a f  mörkum til 
verðmætasköpunar.“

5. Orðin „og skattskyldar tekjur skv. a-e-liðum 8. mgr. nema minna en þriðjungi af heildartekjum 
félagsins“ í 9. mgr. 2. gr. frumvarpsins falla brott.

6. 12. mgr. 2. gr. frumvarpsins orðast svo: „ Við álagningu er heimilt að draga frá  ákvörðuðum 
skatti sannanlega greiddan sams konar skatt erlendis a f  sömu tekjum félagsins fyrir sama 
tímabil. Frádráttur þessi getur aldrei orðið hærri en sem nemur þeim skatti sem lagður er á 
tekjurnar hér á landi.“

7. 6. gr. frumvarpsins orðast svo:
„Lög þessi öðlast þegar gildi.
Ákvæði 1. og 2. gr. koma til framkvæmda við álagningu opinberra gjalda árið 2021 vegna tekna 
ársins 2020 og eigna í lok þess árs.
Akvæði 5. gr. kemur til framkvæmda 1. janúar 2020.“
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