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Framhaldsumsögn 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.)."

KPMG ehf. vill koma á framfæri eftirfarandi athugasemdum í tilefni af samantekt frá Fjármála- 
og efnahagsráðuneytinu (hér eftir „ráðuneytið") og minnisblaði ríkisskattstjóra (hér eftir „RSK"), 
dagsettum 18. febrúar 2019.

Samantekt

• Óþarfar breytingar
Gildandi reglur eru nú þegar í samræmi við ATAD tilskipunina og BEPS aðgerðaráætlun 
OECD.

• CFC ákvæðið er ekki nægjanlega vel undirbúið
Að mati KPMG er varhugavert að gera þær breytingar sem lagðar eru til. Frumvarpið og 
greinargerðin að baki frumvarpinu eru fjarri því að vera nægjanlega vel undirbúin fyrir eins 
veigamikla breytingu og mælt er fyrir.

• CFC ákvæðið á sér ekki hliðstæðu
Tillögurnar eru hvorki í samræmi við CFC ákvæði ATAD tilskipunarinnar, sem 
Evrópusambandið hefur sérstaklega útbúið þannig að það sé í samræmi við kröfur innri 
markaðarins, né þær leiðbeiningar sem fram koma í BEPS aðgerðaráætlun OECD um hvernig 
hanna skuli árangursríkar CFC reglur.

• Ákvæðið mun ná til fjölda erlendra lögaðila í  eðlilegum rekstri og veikja samkeppnisstöðu 
íslenskra samstæðna
Ljóst þykir að tillögunum er beint að þekktum skattaparadísum. Hins vegar mun það einnig 
ná yfir eðlilegan rekstur erlendis í helstu viðskiptaríkjum Íslands. Þessir aðilar munu þurfa 
útbúa íslenskan ársreikning og skattframtöl með tilheyrandi kostnaði. Að auki gæti komið til 
þess að þeir þurfi að greiða viðbótarskatt. Þetta mun veikja samkeppnisstöðu íslenskra aðila 
erlendis.

• Matskennt orðalag mun valda mikilli óvissu
Brýnt er að orðin „almennt" og „ívilnandi" verði felld á brott úr skilgreiningu á CFC- 
félagi/lögaðila í lágskattaríki enda mun notkun þeirra orða hafa í för með sér að engin leið 
verður að vita fyrirfram hvort skattskylda verður til staðar eða ekki. Ástæðan er sú hve
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breytilegur skattur til greiðslu getur verið frá ári til árs, allt eftir atvinnugrein og 
tekjusamsetningu.
Óvissan mun auka kostnað og gera óaðlaðandi fyrir fjölþjóðlegar samstæður að hafa 
höfuðstöðvar hér á landi og virka mjög fráhrindandi fyrir erlenda aðila að hefja starfsemi hér 
á landi.

• Líklega brot á EES rétti
Reglurnar geta náð til íslenskra aðila sem hafa sannanlega ekki yfirráð yfir CFC-félagi (þ.e. ef 
samanlagt eignarhald hans og ótengds íslensks aðila mynda yfirráð). Það felur líklega í sér 
brot gegn frjálsu flæði fjármagns án þess að hægt sé að réttlæta slíka takmörkun.

Inngangur

KPMG vill byrja á því að benda á aðfararorð ATAD tilskipinnunnar, en í þeim kemur fram að 
aðildarríki ESB skuli gæta meðalhófs við innleiðingu CFC-reglna. Brýnt er fyrir aðildarríkjunum að 
mikilvægt (e. critical) sé að reglurnar taki einungis til tekna sem með málamyndagerningum er 
streymt í gegnum lágskattaríki þótt öll ákvarðanataka fari í raun fram í móðurfélagsríkinu.

KPMG ítrekar þær athugasemdir sem það setti fram í umsögn dagsettri 10. janúar 2019. Fjölmörg 
fyrirtæki, sem eru viðskiptavinir KPMG, hafa lýst yfir miklum áhyggjum af efni frumvarpsins og 
ljóst má vera að verði frumvarpið óbreytt að lögum mun það raska verulega grundvelli fyrir 
starfsemi fjölda íslenskra félaga.

Ráðuneytið vísar til fyrirmynda um einstök atriði í mismunandi CFC-reglum ýmissa ríkja. 
Útkoman er í samræmi við það brotakenndar tillögur að reglum sem í heild virðast meira 
íþyngjandi en reglur nokkurs annars ríkis. Verði tillögurnar óbreyttar að lögum munu þær hamla 
starfsemi fjölþjóðlegra félagasamstæða undir íslensku eignarhaldi og stjórnun, umfram það sem 
önnur ríki gera, og þannig skerða samkeppnishæfni þeirra. Í minnisblaði RSK segir að uppgjör 
CFC-félaga séu almennt einföld og því ætti ekki að vera íþyngjandi að stilla upp ársreikningi eða 
uppgjöri til að meta skattalega stöðu hverju sinni. Svipaðan tón má greina í samantekt 
ráðuneytisins.

KPMG ehf. er þessu ósammála. Það getur reynst snúið að gera uppgjör og framtal skv. íslenskum 
reglum fyrir jafnvel „einföldustu" CFC-félög. Sem dæmi má nefna úrskurð yfirskattanefndar nr. 
146/2017. Í því máli var ágreiningur uppi um hvernig færa ætti gengismun mjög einfalds CFC 
félags. Skattalegt uppgjör var ekki einfaldara en svo að RSK fór villur vega og ómerkti 
yfirskattanefnd niðurstöðu hans. Fastlega má gera ráð fyrir þörf sérfræðinga við mat á skattalegri 
stöðu hverju sinni, með tilheyrandi útgjaldaauka fyrir íslensk félög.

Því er við að bæta að orðin „ívilnandi" og „almennt" verða þess valdandi að fyrirfram verður 
ógjörningur að segja til um með vissu hvort félag er „CFC-félag" eða ekki. Sá skilsmunur mun ekki 
einungis ráðast af almennum samanburði á skattlagningu milli ríkja, heldur einnig af starfsemi 
og tekjusamsetningu hverju sinni og af viðeigandi sérreglum um skattalega meðhöndlun 
mismunandi tegunda tekna. Verði fyrirliggjandi tillögur að lögum mun það hafa í för með sér 
algera óvissu fyrir innlenda aðila sem taka þátt í rekstri eða fjárfestingum í erlendum félögum. 
Eftirfarandi gefur innsýn í aðgerðir sem að ráðast þyrfti í:
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1. Útbúa ársreikning
Yfirfara þyrfti allar bókhaldsfærslur og breyta reikningsskilum til samræmis við íslenskar 
reikningsskilareglur, en reglur heimaríkis geta verið mjög mismunandi eftir því hvaða land á 
við hverju sinni.

2. Leiða fram skatt til greiðslu

Þegar ársreikningur, sbr. að ofan, liggur fyrir þá þyrfti að leiðrétta niðurstöðu 
rekstrarreiknings með hliðsjón af gildandi skattareglum hverju sinni. Leggja þyrfti mat á 
eftirfarandi atriði (feitletruð):

a) tekjur -  gjöld = skattstofn
b) skattstofn * skatthlutfall = skattur (brúttó)
c) skattur -  frádráttur/inneign = skattur til greiðslu (nettó)

Ólíkar reglur munu gilda um öll ofangreind atriði á Íslandi annars vegar og í erlenda ríkinu 
hins vegar. Niðurstaða samanburðarins mun síðan breytast eftir því hver tekjusamsetningin 
er hverju sinni. Þannig getur lögaðili talist lágskattaður sum ár en önnur ekki. Að sama skapi 
getur lögaðili A talist lágskattaður en lögaðili B í sama ríki ekki, allt eftir atvinnugrein og 
tekjusamsetningu.

3. Bera saman skattstofna

Reiknaðan skatt sem fundinn yrði út skv. íslenskum reglum þyrfti að bera saman við álagðan 
skatt í erlenda ríkinu. Ef erlendi skatturinn næði ekki 2/3 þess íslenska þá teldist 
félagið kannski vera CFC-félag.

4. Er ríkið með „ívilnandi" reglur og er skatturinn „almennt" lægri en 2/3 þess íslenska skatts 
sem hefði fallið til?

Um þetta gilda engar reglur eða viðmið. Þó þykir mega ráða að þekktar skattaparadísir falli 
hér undir, enda eru þær almennt með lága eða enga skatta sem og lagareglur um 
atvinnurekstur þar sem engir tekjuskattar koma til greiðslu (sem dæmi svokölluð 1929 félög 
sem voru í gildi í Lúxemborg).

Allt annað er óljóst og í raun engin leið að segja til um það með vissu hvort félagið sé í ríki 
með „almennt ívilnandi" skattareglur samanborið við Ísland enda fer það eftir 
atvinnurekstrinum hverju sinni og tekjusamsetningu. Slík óvissa hefur það í för með sér að 
það umhverfi sem íslenskum félögum er skapaður er gríðarlega samkeppnishamlandi.

Tilbúin dæmi um aðila íraunverulegri atvinnustarfsemi utan EES:

1. Dótturfélag A stundar sjávarútveg í Kanada og er með 100 í tekjur og 50 í kostnað. Ástæða 
lágsköttunar: skattalög í  Kanada veita ívilnun í  tvö ár til strjálbýlla útgerða þannig aðeins 60 
telst til skattskyldra tekna.
—  Kanada: 60-50 = 10 @ 42% = 4,2.
—  Ísland: 100-50 = 50 @ 20% = 10.
—  Félaginu ber að útbúa íslenskan ársreikning og skattframtal. Félagið þarf jafnframt að 

greiða viðbótarskatt á Íslandi af öllum fjármagnstekjum sínum.
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2. Dótturfélag B stundar hugbúnaðarþróun í USA og er með 100 í tekjur og 100 í
kostnað. Ástæða lágsköttunar: félagið fær 50 í  endurgreiðslu á kostnaði vegna þróunar og
rannsókna sem telst ekki til skattskyldra tekna þar í  landi.
—  US: 100-100 = 0 @ 30% = 0
—  Ísland: 150-100 = 50 @ 20% = 10.
—  Félaginu ber að útbúa íslenskan ársreikning og skattframtal. Félagið þarf jafnframt að 

greiða viðbótarskatt af öllum fjármagnstekjum sínum á Íslandi.
3. Dótturfélag C sem stundar sölustarfsemi í Bretlandi (eftir Brexit) er með 100 í tekjur. Ástæða 

lágsköttunar: mismunandi reglur gilda um frádráttarbærni kostnaðar, UK heimilar 60 en 
Ísland 30.
—  UK: 100-60 = 40 @ 19% = 7,6
—  Ísland: 100-30 = 70 @20% = 14.
—  Félaginu ber að útbúa íslenskan ársreikning og skattframtal. Félagið þarf jafnframt að 

greiða viðbótarskatt á Íslandi af öllum fjármagnstekjum sínum.
4. Dótturfélag D stundar leit að vatni í þróunarríki og er með 100 í tekjur og 50 í

kostnað. Ástæða lágsköttunar: tekjur félagsins koma frá ríkinu og eru þar með undanþegnar 
skatti.
—  Þróunarríki: 100-50 = 50 @ 0% = 0
—  Ísland: 100-50 = 50 @20% = 10.
—  Félaginu ber að útbúa íslenskan ársreikning og skattframtal. Félagið þarf jafnframt að 

greiða viðbótarskatt á Íslandi af öllum fjármagnstekjum sínum.
Eins og sjá má að af dæmunum að ofan þá munu íþyngjandi skýrsluskil vegna erlendra félaga í 
eigu íslenskra aðila aukast verulega verði frumvarpið samþykkt óbreytt. Jafnvel þótt þau teljist 
ekki lágsköttuð eitt árið þá þurfa þau samt sem áður að útbúa skýrslurnar til að komast að því 
að svo sé.

Tilbúin dæmi um félög innan EES/EFTA sem hugsanlega uppfylla ekki kröfur um „raunverulega 
atvinnustarfsemi"

1. Íslenskt sprotafyrirtæki þarf að stofna félag í EES ríki til að geta stundað þar viðskipti, einkum 
sölustarfsemi. Er þetta gert að kröfu viðskiptaaðila þar í landi og/eða að kröfu skattyfirvalda 
um að aðili sem stundi starfsemi innan þeirra landamæra hafi kennitölu. Félagið hefur enga 
starfsmenn eða skrifstofu. Í samræmi við milliverðsreglur þarf félagið að hafa hagnað í 
samræmi við þá starfsemi, áhættu og eignir sem það nýtir eða undirgengst. Hagnaður er 
ákvarðaður skv. milliverðsreglum. Ástæða lágsköttunar: Erlenda ríkið er með stighækkandi 
skatt frá 10-30%.

2. Íslensk samstæða er með atvinnurekstur í EES ríki og aflar þar stórs hluta tekna sinna. Af 
viðskiptalegum ástæðum fer atvinnureksturinn fram í nokkrum félögum þar í landi (t.d. 
takmörkun ábyrgðar að kröfu lánadrottna). Eitt félag er rekstrarfélag, en önnur eru um 
eignarhald einstakra eigna eða réttinda, t.d. a) félag um fasteignir, b) um hugverkaréttindi og
c) um rétt til endurgreiðslna úr ríkissjóði erlenda ríkisins. Eignarhaldsfélögin halda aðeins utan 
um þessar eignir/réttindi og hafa því ekki starfsmenn eða aðstöðu. Þau fá öll hagnað í 
samræmi við milliverðsreglur. Ástæða lágsköttunar: erlenda ríkið er a) með hærra
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fyrningarhlutfall fyrir fasteignafélagið, b) undanþiggur 35% þóknanateknanna og c) 
skattleggur ekki endurgreiðslurnar.

3. Íslensk samstæða er með atvinnurekstur í fjölmörgum erlendum EES ríkjum og fær allar tekjur 
sínar erlendis frá. Til að nýta samlegðaráhrif hefur sérstakt félag með höndum lántöku frá 
erlendum fjármálastofnunum og endurlánar til rekstrarfélaganna. Félagið fær hagnað í 
samræmi við milliverðsreglur. Ástæða lágsköttunar: Erlenda ríkið heimilar að vaxtagjöld sé 
frádráttarbær frá vaxtatekjum. Ísland er hins vegar með takmörkun sem miðast við 30% af 
EBITDU að viðbættum arði.

4. Íslensk samstæða er með atvinnurekstur í Noregi. Það á norskt flutningafyrirtæki sem á og 
rekur skip í millilandaflutningum. Til að takmarka áhættu, m.a. að kröfu lánadrottna, þá er 
eignarhaldsfélag um hvert og eitt skip. Félögin fá tekjur í formi útleigu á skipunum. Ástæða 
lágsköttunar: Félögin falla undir tonnaskatts skráningu í  Noregi og greiða skatta í  samræmi 
við þyngd skipa sinna (þess ber að geta að Ísland var eitt sinn með sambærilegar reglur).

Öll dæmin að ofan eru um fullkomlega eðlilegan rekstur. Hinar nýju reglur munu leiða til þess að 
í öllum tilfellum þyrftu erlendu félögin að útbúa tvö sett ársreikninga og skattframtala og líklega 
að greiða 20% skatt á Íslandi telji íslensk skattyfirvöld félögin ekki hafa „raunverulega 
atvinnustarfsemi" með höndum. Afleiðingin er sú að erlend dótturfélög íslenskra félaga yrðu í 
verri samkeppnisstöðu en aðrir á erlenda markaðinum. Það yrði því skattalega óhagkvæmt að 
hafa höfuðstöðvar á Íslandi.

Það athugist að ástæður lágsköttunar geta verið fjölmargar og þær ofannefndu eru aðeins dæmi. 
Að mati KPMG er brýnt að undanþágur verði rýmkaðar þannig að erlend félög sem sett eru upp 
í eðlilegum rekstrartilgangi í hefðbundnum viðskiptaríkjum þurfi ekki að sitja undir íþyngjandi 
skyldu um skýrsluskil og viðbótarskattlagningu.

Ákvæði 1. mgr. 2. gr.

Orðið „CFC-félag"

KPMG ehf. leggur til í fyrri umsögn sinni að orðið „lögaðili í lágskattaríki" væri fremur notað en 
„CFC-félag" í 1. mgr. Ráðuneytið telur að löggjöfin sé vel þekkt og því ætti þetta ekki að koma að 
sök. KPMG ehf. hefur eftirfarandi athugsemdir:

• Orðnotkunin ruglingsleg. Almennt er átt við að lögaðili sé CFC þegar öll skilyrði eru uppfyllt, 
n.t.t. lögaðilinn er: a) lágskattaður (eða staðsettur á lágskattasvæði) og b) undir yfirráðum 
íslenskra aðila (sjá t.d. orðalag ATAD).

Aðeins þegar svo háttar til telst lögaðilinn „erlent félag undir yfirráðum" eða CFC. Samkvæmt 
frumvarpinu eru hins vegar allir lögaðilar í ríkjum með „ívilnandi" og „almennt" lægri skatta 
en á Íslandi „erlend félög undir yfirráðum" eða CFC. Er þetta alveg óháð því hvort þau séu í 
raun undir yfirráðum íslenskra aðila eða ekki, en um það er fjallað í 2. mgr. Ef ætlunin er að 
hafa sérstakt orð yfir þessa lögaðila væri það fremur „lágskattaður lögaðili" eða eitthvað í 
þá veru en ekki CFC-félag, sem er algjör rökleysa.
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• Skilgreining á „lágskattaríki" hverfur. Frumvarpið tekur ekki tillit til þeirrar staðreyndar að 
tekjuskattslögin nr. 90/2003 (TSL) vísa á fjölmörgum stöðum til „lágskattaríkis" og þá 
skilgreiningu á hugtakinu sem er að finna í núverandi 2. mgr. 57. a. gr. Verði fallist á tillögu 
frumvarpsins að breytingu verður hvergi í lögum að finna skilgreiningu á „lágskattaríki" 
aðeins „CFC-félagi". Hvergi í frumvarpinu er lagt til að breyta öðrum ákvæðum laganna til 
samræmis. Skilgreiningu væri aðeins að finna á lágskattaríki í reglugerð nr. 1102/2013 en 
slíkt væri andstætt lögmætisreglu stjórnarskrárinnar.

KPMG ehf. telst til að vísað sé til hugtaksins „lágskattaríki" a.m.k. á átta stöðum í lögunum 
(fyrir utan í sjálfa 57. gr. a. sem breytingatillögurnar lúta að). Nánar tiltekið má finna tilvísun 
í 2. og 3. mgr. 51. gr., 3. mgr. 56. gr., 1. mgr. 56. a. gr., 3. mgr. 57. gr., 1. mgr. 94. gr., 1. mgr. 
97. gr. og 8. mgr. 110. gr. TSL.

Sú spurning vaknar hvort í staðinn skuli vísa í „CFC-félag"? Það væri ekki fullnægjandi enda 
er CFC-félag ekki endilega undir yfirráðum. Því þyrfti tilvísunin einnig að vera til efnis 2. mgr. 
frumvarpsins þar sem tiltekið er við hvaða aðstæður CFC-félag telst vera undir yfirráðum.

• Frumvarpstextinn er ekki fullnægjandi. Ljóst er af texta frumvarpsins að honum er ætlað að 
taka til fastra starfsstöðva. Orðalag 1. mgr. er „CFC-félag er hvers konar lögaðili, svo sem 
félag, sjóður, stofnun eða föst starfsstöð [...]" Fastar starfsstöðvar eru ekki lögaðilar og því 
er beinlínis villandi að vísa til þeirra sem slíkra. Standi vilji til að fella fastar starfsstöðvar 
undir hugtakið CFC-félag væri betra orðalag; „CFC-félag er hvers konar lögaðili, svo sem 
félag, sjóður, stofnun, auk fastra starfsstöðva [...]".

Framangreint er enn eitt dæmi þess að frumvarpið er ekki nægjanlega vel undirbúið.

KPMG ehf. leggur til að:

• 1. mgr. verð breytt þannig að í stað „CFC-félag" standi „lögaðili í lágskattaríki" og í stað „eða 
föst starfsstöð" standi „, auk fastra starfsstöðva".

• 2. mgr. verði breytt á eftirfarandi hátt „Eigi skattskyldur aðili, skv. 1. og 2. gr., sem á beint 
eða óbeint hlut í CFC-félagi lögaðila ílágskattaríki, sbr. 1. mgr., telst lögaðilinn CFC-félag og 
skal [...]"

Orðin „ ívilnandi" og „almennt"

Í umsögn KPMG ehf. dags. 10. janúar 2019, voru gerðar athugasemdir við orðin „ívilnandi" og 
„almennt" og á það bent að fyrrgreinda orðið gæti ekki haft neina efnislega merkingu, en það 
síðara benti til þess að gefa ætti út lista yfir ríki sem almennt teldust lágskattaríki (þ.e. ríki þar 
sem raunskattlagning væri almennt lægri en 2/3 íslensks skatts).

Í samantekt ráðuneytisins kemur fram að ætlunin sé ekki að gefa út lista yfir lágskattaríki heldur 
sé mikilvægt að hafa svigrúm til mats á þessu atriði. RSK er sömu skoðunar og bendir á að það 
kunni að reynast erfitt að meta hvort ákvæðið teljist uppfyllt í einstökum tilfellum, en það ætti 
að heyra til undantekninga þar sem ganga verði út frá að hefðbundin lágskattasvæði séu 
almennt nýtt til að koma tekjum undan skattlagningu.
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Af umfjöllun ráðuneytisins og sérstaklega RSK þykir mega ráða að orðalaginu sé fyrst og fremst 
beint að þeim aðstæðum þar sem lögaðilar eru sannanlega í ríkjum sem almennt má flokka sem 
lágskattasvæði en uppfylla hins vegar ekki skilyrði núgildandi laga og þurfa því ekki að telja fram 
tekjur sínar á Íslandi. Þær aðstæður geta einkum komið upp ef félag í lágskattaríki er t.d. 
eingöngu með arðstekjur, því arður milli félaga er almennt ekki skattlagður skv. íslenskum 
reglum og því er ekki um lægri skattlagningu að ræða. Í minnisblaði RSK segir, um þá athugasemd 
KPMG ehf. að fleiri fyrirtæki komi til með að falla undir hið nýja ákvæði, að þar sé væntanlega 
verið að vísa til þessara félaga sem hingað til hafa ekki þurft að telja fram tekjur sínar.

Af þessu tilefni vill KPMG leggja á það áherslu að umsögn þessi, sem og á fyrri stigum, snýr ekki að 
neinu leyti að þeim aðstæðum þar sem um er að ræða þekktar skattaparadísir enda skipta þær 
íslenskt atvinnulíf engu máli. Athugasemdir KPMG snúa fyrst og fremst að hefðbundnum 
íslenskum fyrirtækjum sem stunda atvinnustarfsemi erlendis, enda leiða breytingarnar að 
óbreyttu til þess að fjöldinn allur af íslenskum fyrirtækjum munu þurfa að skila inn 
fjárhagsupplýsingum og skattframtölum vegna erlendra félaga og sum þeirra greiða 
viðbótarskatt til íslenska ríkisins vegna fullkomlega eðlilegrar starfsemi erlendis.

Til að ná fram þeim tilgangi sem virðist búa að baki orðalaginu, sé vilji fyrir því á annað borð, þá 
telur KPMG ehf. mun skynsamlegra að hafa sér málsgrein þar sem orðalagið er notað og fela 
ráðuneytinu að birta lista yfir þau ríki sem hafa að geyma „almennt ívilnandi" skattareglur. 
Einnig væri hægt að hafa tilvísun í svartalista ESB . Orðalag ákvæðisins gæti verið eitthvað á þessa 
leið:

„Ríki með skattalöggjöf sem almennt má telja ívilnandi teljast í  öllum tilfellum vera lágskattaríki. 
Ráðherra skal á hverju ári birta lista yfir ríkin."

Með þessu móti væru þekktar skattaparadísir teknar út fyrir sviga án þess að matskenndum 
orðum sé blandað saman við almennu skilgreininguna.

Fái orðin hins vegar að standa óbreytt þá yrði nær ómögulegt að segja til um með vissu hvort 
lögaðili sé „almennt" lágskattaður eða ekki. Vísast hér í flækjustigið og fyrirhöfnina sem nú þegar 
er til staðar við það eitt að komast að því hvort félag telst vera lágskattað eða ekki (sbr. að ofan). 
Orðið „almennt" myndi aðeins auka það flækjustig og fela í sér mikla réttaróvissu sem yrði með 
öllu óásættanleg fyrir aðila með atvinnurekstur erlendis og einkum alþjóðleg fyrirtæki með 
höfuðstöðvar á Íslandi.

KPMG leggur til eftirfarandi breytingu á orðalagi 1. mgr:

• „þar sem í  gildi eru ívilnandi skattareglur þannig að raunskattlagning í  hinu erlenda ríki 
er almennt lægri en 2/3 skattlagningar samkvæmt íslenskum reglum"

• Eftir atvikum, að nýrri málsgrein verði bætt við „Ríki meðskattalöggjöf sem almennt má telja 
ívilnandi telst ávallt lágskattaríki. Ráðherra skal á hverju ári birta lista yfir ríkin."

Ákvæði 2. mgr. 2. gr. -  skattskylda (yfirráð)

Orðalagið er „fari hann sjálfur eða hann ásamt innlendum aðilum og/eða aðilum honum 
tengdum". Ákvæðið mælir fyrir um mögulega skattskyldu aðila jafnvel þótt hann fari ekki með
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yfirráð í félagi. Samkvæmt ákvæðinu nægir að „innlendir aðilar" fari með meirihluta eignarhalds, 
stjórnunarleg yfirráð eða eigi rétt til meirihluta eigna við úthlutun.

Í samantekt ráðuneytisins segir „ ólíklegt er að aðilar komi sameiginlega að fjárfestingu í  félagi 
á lágskattasvæði nema um einhvers konar samráð sé að ræða.", m.a. vegna smæðar landsins. 
Enn og aftur ganga tillögurnar þannig út frá því að um skattasniðgöngu sé að ræða við tilteknar 
aðstæður (e. presumption of tax avoidance) auk þess sem þær virðast fyrst og fremst sniðnar að 
lögaðilum staðsettum í þekktum skattaparadísum, fremur en hefðbundnum félögum í helstu 
viðskiptaríkjum Íslands, sem tillögurnar munu óbreyttar taka til.

Miðað við tillögurnar verður fyrirfram ómögulegt að segja til um það hvaða ríki falli undir að vera 
CFC-ríki. Eins og KPMG benti áður á getur t.d. Noregur fallið þar undir. Það yrðu því ekki aðeins 
fyrirfram augljós lágskattaríki sem gætu talist vera CFC-ríki.

Rétt er að taka fram að ATAD tilskipunin, og öll þau ríki sem KPMG er kunnugt um, gera ráð fyrir 
því að reglurnar nái aðeins til félag í eigu tengdra aðila. Ísland er algerlega sér á báti með þessa 
reglu sína. Það að þessar reglur hafi verið í gildi frá 2010 er ekki röksemd í sjálfu sér og er rétt er 
að geta þess að gerðar voru athugasemdir við þetta orðalag þegar lögin voru sett á árinu 2009.

KPMG ehf. vill benda á að þar sem ákvæðunum er ætlað að taka einnig til aðila, sem fara ekki 
með yfirráð í félagi, þá falla lögin undir ákvæði EES samningsins um frjálst flæði fjármagns 
(almennt falla CFC reglur aðeins undir stofnsetningarréttinn þar sem þau ganga út frá að aðili 
hafi yfirráð). Frjálst flæði fjármagns tekur, ólíkt öðrum frelsisákvæðum, einnig til fjármagns frá 
ríkjum utan EES og gilda því almennt sömu takmarkanir og Evrópudómstólinn hefur mótað í 
dómaframkvæmd sinni, þ.á.m. að reglur mega aðeins beinast að sýndargerningum sem 
endurspegla ekki viðskiptalegan veruleika („wholly artificial arrangements which do not reflect 
economic reality"). Samkvæmt dómafordæminu þá fullnægir löggjöf aldrei skilyrðinu um 
meðalhóf ef hún gengur út frá því að um skattasniðgöngu sé að ræða við tilteknar aðstæður (e. 
presumption of tax avoidance). Réttlætingarástæðan „að koma í veg fyrir skattasniðgöngu" 
(„prevention of tax avoidance") á því ekki við hér.

Þegar um er að ræða ríki utan Evrópusambandsins getur réttlætingarástæðan að tryggja 
„skilvirkt skatteftirlit" (e. „effective fiscal supervision") einnig komið til greina. Hún telst hins 
vegar aðeins uppfylla skilyrðið um meðalhóf ef engar aðrar virkar leiðir eru fyrir ríki til að afla 
upplýsinga um hvort um sýndargerninga er að ræða, s.s. á grundvelli tvísköttunarsamninga eða 
annarra alþjóðlegra samninga um skipti á upplýsingum. Má hér m.a. vísa í nýlegan dóm 
yfirdeildar Evrópudómstólsins í máli nr. C-135/17 frá 26 febrúar sl.

Af framangreindu leiðir að ákvæðið, eins og það er í dag, brýtur að öllum líkindum gegn 
skuldbindingum Íslands samkvæmt EES samningnum að svo miklu leyti sem það nær til ríkja sem 
hafa í gildi tvísköttunarsamninga við Ísland eða annan alþjóðasamning um upplýsingaskipti.

KPMG ehf. leggur til að orðalaginu verði breytt, sbr. fyrri umsögn KPMG ehf. eða þá að EES 
undanþágan verði útvíkkuð þannig hún nái einnig til ríkja með tvísköttunarsamning eða annan 
alþjóðlegan samning um skipti á upplýsingum (sbr. að neðan).
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Ákvæði 4. mgr. 2. gr. -  Skil á ársreikningi

KPMG ehf. bendti í fyrri umsögn sinni á að ómögulegt sé að vita með vissu hvort íslenskur aðili, 
sem á félag erlendis, eigi að leggja í þá vinnu að útbúa ársreikning og skattframtal skv. íslenskum 
reikningsskilareglum og skattalögum, nema þá að ætlunin sé að birta lista yfir þau ríki þar sem 
sú krafa er gerð. Samkvæmt fyrrsögðu er ætlunin ekki að birta lista. Í samantekt ráðuneytisins 
segir ennfremur:

„Einungis þarf 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"

Ráðuneytið virðist ganga út frá því að íslenskir aðilar, og ráðgjafar þeirra, geti fyrirfram vitað 
hvaða erlendu lögaðilar sæta „almennt lægri" raunskattlagningu. Að mati KPMG ehf. er ekki með 
nokkru móti hægt að segja til um það, sbr. dæmin að framan - nema þá að tilvísunin beinist 
gagngert að þekktum skattaparadísum þar sem enginn vafi ætti að vera uppi um þetta atriði. Í 
raun benda athugasemdir ráðuneytisins og RSK til þess að frumvarpinu sé fyrst og fremst beint 
að slíkum paradísum. Frumvarpið mun hins vegar að óbreyttu taka til mun fleiri erlendra lögaðila 
í fullkomlega eðlilegri starfsemi í helstu viðskiptaríkjum Íslands.

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

KPMG ítrekar áður gerðar athugasemdir varðandi þennan lið. KPMG telur að hér hljóti að vera 
um mislestur ráðuneytisins á sambærilegu ákvæði í ATAD. Í 7. gr. 2 mgr. ATAD er upptalning á 
ákveðnum tegundum tekna sem CFC félag á að telja til tekna. Ljóst er að atvinnurekstrartekjur á 
ekki að taka með í tekjuskattstofninn þrátt fyrir að félag teljist vera CFC félag heldur einungis 
þessar skilgreindu eigna/fjármagns tekjur. Þá segir að ef sýni skattaðili fram á að CFC félagið 
stundi raunverulega starfsemi „e. substantice economic activity" eigi ákvæðið ekki við.

Samkvæmt ákvæðinu sem lagt er til í frumvarpinu skulu tekjur undanþegnar ef skattaðili sýnir 
fram á að þær stafi af raunverulegri atvinnustarfsemi, en síðan er upptalning á ákveðnum 
eignateknum sem eiga þó alltaf að vera CFC tekjur. Hér hlýtur að vera um ranga þýðingu að ræða 
hjá ráðuneytinu á ATAD tilskipuninni.

Þá vill KPMG ítreka hér eina af þeim almennu breytingum sem KPMG taldi að væru til bóta þ.e.

Að við mat á þvíhvort 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 ísamræmi við tillögur 
BEPS. Slíkt ákvæði raskaði ekki viðskiptalegri ákvarðanatöku um uppbyggingu samstæðu.

Hér getur verið um það að ræða að íslensk samstæða sé með rekstur í ríkinu B sem er telst vera 
CFC ríki. Íslenska félagið er með þrjú félög þar, rekstrarfélag og tvö fasteignafélög. Í 
rekstrarfélaginu eru starfsmenn, aðstaða o.s.frv. þ.e. allt sem nauðsynlegt er til að sýna fram á 
að um raunverulegan atvinnurekstur sé að ræða. Í fasteignafélögunum er aftur á móti einungis 
eignarhald á fasteignum. Ástæða fyrirkomulagsins er að takmarka áhættu af rekstri og 
fjármögnun með að aðskilja eignarhald fasteignanna frá annarri starfsemi eins og alþekkt er. Ef 
horft er á öll félögin þrjú saman er ljóst að um raunverulega atvinnurekstur er að ræða. En ef
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horft er á hvert og eitt félag einangrað, væri hægt að halda því fram að ekki væri um 
raunverulega atvinnurekstur að ræða í fasteignafélögunum. Slík þröng nálgun hefur í för með 
sér áhrif á hvernig uppbyggingu rekstrar er hagað með óþarfa hömlunum. Eins og áður segir 
heimilar BEPS að horft sé til heildar starfsemi í hverju ríki fyrir sig.

Fjöldi íslenskra félaga, sem hafa starfsemi erlendis, eru viðskiptavinir KPMG og er þetta atriði 
eitt af þeim sem skipta hvað mestu máli fyrir rekstur þeirra erlendis.

Ákvæði 9. mgr. 2. gr. - Undanþágur

KPMG ehf. telur brýnt að undanþágur verði rýmkaðar. Að öðrum kosti mun fjöldinn allur af 
íslenskum aðilum búa við réttaróvissu um hvort þeir þurfi að útbúa íslenskan ársreikning og 
íslenskt skattframtal vegna erlendra félaga í sinni eigu.

KPMG ítrekar áður fram komnar athugasemdir og leggur til að innleiddar yrðu frekari 
undanþágur til samræmis við þær sem í gildi eru á hinum Norðurlöndunum, þ.e. undanþágur 
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 fyrirhöfn og 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.

Ákvæði 10. mgr. 2. gr. -  nýting taps CFC-félags

Ráðuneytið fellst ekki á tillögur KPMG um breytingar með þeirri röksemd að það væri grundvallar 
breyting í íslenskum rétti að samsköttun væri heimil án þess að skilyrði hennar væru uppfyllt.

Rétt er að taka fram að það var grundvallar breyting á íslenskum rétti að kveða á um 
skattlagningu tekna erlendra félaga hjá íslenskum eiganda þess. Tekjur erlendu félaganna skulu 
skattlagðar eins og væru þær tekjur íslenska eigandans. Ef fulls rökræns samræmis væri gætt 
ætti því að sama skapi að fara með tap erlendu félaganna eins og væri það tap íslenska 
eigandans. Ekki er um eiginlega samsköttun að ræða, heldur skattlagningu tekna sem myndast 
hjá aðilum er ekki hafa skattaðild á Íslandi. Skattlagning tekna slíkra aðila á sér samsvörun í 
ákvæði 3. mgr. 2. gr. TSL, sem kveður á um skattlagningu hjá eigendum á tekjum sf., slf. og slhf., 
sem ekki bera sjálfstæða skattaðild. Við þá eigendaskattlagningu telst tap hins ósjálfstæða 
skattaðila vera tap eigendanna sem skattlagningunni sæta. Samsvarandi meðhöndlun taps 
erlends félags fæli því alls ekki í sér grundvallarbreytingu á íslenskum rétti, heldur væri í fullu 
samræmi við gildandi reglur um tapsnýtingu við sambærilegar aðstæður.

Að lokum vill KPMG ítreka allar þær athugasemdir og tillögur sem settar hafa verið fram áður. 

Eigi að tryggja samkeppnishæfni íslenskra fyrirtækja, rekstrargrundvöll og starfsemi á Íslandi 
er nauðsynlegt að gera umtalsverðar breytingar á frumvarpinu en best væri að fresta 
afgreiðslu þess þar til það hefur verið nægjanlega vel undirbúið.
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