
/ABCP
KPMG ehf.
Borgartún 27 
105 Reykjavík

Sími 545 6000 
Fax 545 6001 
Veffang w w w .kpm g.is

Nefndasvið Alþingis 
efnahags- og viðskiptanefnd 
nefndasvid@althingi.is

Reykjavík, 15. nóvember 2019.

Umsögn KPMG ehf. um „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.), á þingskjali 298 -  269. mál.

Í tölvuskeyti nefndasviðs Alþingis þann 25. október 2019 er KPMG gefinn kostur á að veita 
umsögn um framangreint frumvarp til laga. Frumvarp, nánast orðrétt samhljóða, var lagt fram á 
149. löggjafarþingi en náði ekki fram að ganga. Um það frumvarp veitti KPMG tvær umsagnir, 
dagsettar 10. janúar 2019 og 3. maí 2019. Þær umsagnar eiga fullum fetum við um það frumvarp 
sem nú er til umsagnar og ítrekar KPMG það sem fram kemur í þessum fyrri umsögnum sínum. Í 
umsögnum KPMG og annarra kom fram fjöldi ábendinga um annmarka á frumvarpinu, einkum á 
2. gr. þess (CFC ákvæði). Að nokkru leyti tók fjármála- og efnahagsráðuneytið undir framkomnar 
ábendingar í samantekt sinni um umsagnir og lagði til ýmsar breytingar. Það veldur KPMG miklum 
vonbrigðum að frumvarpið skuli hafa verið lagt fram að nýju haldið öllum sömu annmörkum og 
fyrr. Til viðbótar fyrri ábendingum sínum færir KPMG nú fram eftirfarandi ábendingar.

Það nýmæli er í frumvarpinu nú er að í b-lið 1. gr. þess er lagt til að fella brott 5. mgr. 55. laga nr. 
90/2003 svohljóðandi: „Tap í  fastri starfsstöð skv. 4. tölul. 1. mgr. 3. gr. er aðeins frádráttarbært 
hjá íslensku félagi að ekki sé unnt að jafna tapið hjá erlendu félagi föstu starfsstöðvarinnar.“ 
KPMG fagnar þessari tillögu. Ákvæðið sem lagt er til að falli brott girðir í raun fyrir þátttöku 
starfsstöðva erlendra félaga í samsköttun með innlendum félögum, ef tap er af rekstri 
starfsstöðvar. Meginregla í ríkjum EES er að tap er yfirfæranlegt milli ára líkt og hér á landi. Við 
álagningu gjalda hverju sinni er því ekki útséð um hvort tap fastrar starfsstöðvar á Íslandi kunni 
að nýtast síðar við skattlagningu í heimaríki hins erlenda félags. Ákvæðið girðir því fyrir samjöfnun 
við álagningu á tapi starfsstöðvar og hagnaðar félaga sem þátt taka í samsköttuninni. Heimild 
starfsstöðva til þátttöku í samsköttun er því aðeins að nafninu til en ekki í raun.

Í a-lið 3. gr. frumvarpsins er lögð til breyting á orðalagi 2. málsl. 2. mgr. 57. gr. b laga nr. 90/2003. 
Að mati KPMG eru ekki aðeins annmarkar á orðalagi 2. málsliðar umræddar málsgreinar heldur 
á orðalagi málgreinarinnar í heild og því rík ástæða til að umorða alla málsgreinina.
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Í b-lið 3. gr. frumvarpsins er lögð til breyting sem efnislega hefur nú þegar verið lögfest með 31. 
gr. laga nr. 138/2018, að tillögu meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis settri fram á 
þingskjali 634 á 149. löggjafarþingi. Þessi b-liður 3. gr. frumvarpsins er draugur úr fortíð sem 
kveða þarf niður, með því að fella hann brott úr frumvarpinu.

Í 1. mgr. 57. gr. b laga nr. 90/2003 er kveðið á um að frádráttur vaxtagjalda og affalla vegna 
lánaviðskipta skattaðila við tengda aðila skuli takmarkast við 30% af hagnaði skattaðilans. KPMG 
telur ástæðu til að auka við orð málsgreinarinnar þannig að skýrt komi fram að í tilviki 
samskattaðra félaga skuli takmörkun miðast við 30% af hagnaði hinna samsköttuðu félaga, í 
samræmi við það almenna markmið samsköttunar líta á samsköttuð félög sem eina skattalega 
einingu. Í þessu samhengi er vert að hafa í huga að vaxtagjöld og afföll af lánaviðskiptum milli 
samskattaðra félaga sæta ekki takmörkun, enda jafnast saman við útleiðingu skattstofns gjöld og 
tekjur af viðskiptunum.

Í 3. mgr. 57. gr. b laga nr. 90/2003 er kveðið á um undantekningar frá þeirri takmörkun á frádrætti 
vaxtagjalda og affalla sem mælt er fyrir um í 1. mgr. sömu lagagreinar. Í a-lið 3. mgr. er tiltekin sú 
undantekning að takmörkunin eigi ekki við ef vaxtagjöld og afföll nema lægri fjárhæð en 
100.000.000 kr. Samkvæmt orðanna hljóðan ákvæðisins getur lítil þúfa velt þungu hlassi, þ.e. 
engin takmörkun er á frádrætti ef vaxtagjöld og afföll nema 99.999.999 kr. en frádráttur skerðist 
að fullu ef vaxtagjöldin og afföllin eru 1 kr. hærri. KPMG leggur til að vaxtagjöld og afföll allt að 
100 milljónum króna sæti ekki takmörkun frádráttar, heldur aðeins þau vaxtagjöld og afföll sem 
umfram eru þá fjárhæð.

KPMG leggur til að 3. gr. frumvarpsins verði orðuð sem hér segir:
Eftirfarandi breytingar verða á 57. gr. b laganna:
a. Við 1. mgr. bætist nýr málsliður, sem verður 2. málsl., svohljóðandi: Ef skattaðili sætir 

samsköttun með öðrum félögum skv. 55. gr. takmarkast frádráttur skattaðila við 30% af 
hagnaði hinnar samsköttuðu samstæðu.

b. 2. mgr. orðast svo: Með hagnaði í 1. mgr. er átt við jákvæða afkomu samkvæmt ársreikningi 
án fjármagnsliða, afskrifta og niðurfærsla fastafjármuna, tekjuskatts og færðar hlutdeildar í 
afkomu félags sem skattaðili á eignarhlut í, en að meðtöldum úthlutuðum arði frá öðrum 
félögum. Með vaxtagjöldum og afföllum vegna lánaviðskipta við tengda aðila í 1. mgr. er átt 
við slík vaxtagjöld og afföll umfram vaxtatekjur og affallatekjur skattaðilans af lánaviðskiptum 
við tengda aðila skv. 4. mgr. 57. gr.

c. Við a-lið 3. mgr. bætast orðin: ef slík vaxtagjöld og afföll eru umfram 100 milljónir króna á 
ákvæði 1. mgr. aðeins við um þau vaxtagjöld og afföll sem umfram eru 100 millj. kr.

Með þeirri skilgreiningu á hagnaði, sem KPMG leggur til, er tillit tekið til þeirrar staðreyndar að 
fjármagnsliðir geta hvort heldur er verið jákvæðir eða neikvæðir. Einnig getur færð hlutdeild í 
dóttur- eða hlutdeildarfélagi ýmist verið jákvæð eða neikvæð. Enn fremur er tekið tillit til þess að 
afkoma, að meðtöldum fjármagnsliðum, afskriftum og niðurfærslum fastafjármuna, tekjuskatti og 
færðri hlutdeild, getur verið neikvæð, en jákvæð að þessum liðum frátöldum. Orðalag gildandi 
ákvæðis tekur ekki tillit til þessara staðreynda.

Í tillögu KPMG felst jafnframt að tekinn verði af allur vafi um að með vaxtagjöldum og afföllum í 1. 
mgr. er átt við nettó vaxtagjöld og afföll af lánsviðskiptum milli tengdra aðila. KPMG hefur m.a. í 
huga þau tilvik þegar móðurfélag íslensks hluta samstæðu tekur lán frá erlendu móðurfélagi sínu 
og lánar það fé áfram til dótturfélaga sinna. Við þær aðstæður er óeðlilegt að íslenska
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móðurfélagið sæti takmörkun frádráttar, án þess tillit sé tekið til vaxtatekna þess af endurlánum. 
Á takmörkunina mun hins vegar reyna hjá endanlegu lántökunum (íslensku dótturfélögunum). 
Vert er að hafa í huga að gildandi milliverðsregla 3. mgr. 57. gr. laga nr. 90/2003 girðir fyrir óeðlileg 
vaxtakjör í lánakeðjunni.

Í 6. gr. frumvarpsins er lagt til að ákvæði 2. gr. þess komi til framkvæmda við álagningu opinberra 
gjalda 2020 vegna tekjuársins 2019 og eigna í lok þess árs. KPMG telur gildistökuákvæði þetta 
brjóta í bága við 2. mgr. 77. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944, sem kveður á um 
að enginn skattur verði á lagður nema heimild hafi verið fyrir honum í lögum þegar þau atvik urðu 
sem ráða skattskyldu. Samkvæmt gildistökuákvæðinu er íþyngjandi ákvæði 2. gr. frumvarpsins 
ætlað að gilda um þegar áorðin atvik á árinu 2019. KPMG leggur til að 6. gr. frumvarpsins verði 
orðuð sem hér segir:

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 2020.
Ákvæði 1. gr. kemur til framkvæmda við álagningu opinberra gjalda árið 2020 vegna tekna ársins
2019 og eigna í lok þess árs.
Ákvæði 2. gr. kemur til framkvæmda við álagningu opinberra gjalda árið 2021 vegna tekna ársins
2020 og eigna í lok þess árs.
Ákvæði 5. gr. kemur til framkvæmda 1. júlí 2020.

Virðingarfyllst,

KPMG ehf.
Ágúst Karl Guðmundsson 
akgudmundsson@kpmg.is
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