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Umsögn ríkisskattstjóra um frumvarp til laga um skattlagningu tekna erlendra lögaðila 
í lágskattaríkjum o.fl. (samsköttun, CFC-félög o.fl.), 269. mál.

Hinn 25. október 2019 móttók ríkisskattstjóri tölvupóst þar sem embættinu er gefinn kostur á 
að veita umsögn um framangreint frumvarp sem hér með er látið í té.

Frumvarpið var upphaflega lagt fram á 149. löggjafarþingi 2018-2019, 433 mál, en náði ekki 
fram að ganga. Frumvarpið er nú endurflutt.

Með bréfi dagsettu 10. janúar 2019 veitti ríkisskattstjóri umsögn með frumvarpinu er það var 
lagt fram á 149. löggjafarþingi. Auk þess ritaði embættið minnisblað að beiðni efnahags- og 
viðskiptanefndar hinn 22. janúar 2019 þar sem tekið var á tilteknum atriðum vegna 2. gr. 
frumvarpsins. Frumvarpið hefur ekki tekið breytingum frá því það var lagt fram upphaflega. 
Ríkisskattstjóri vísar því til framangreindrar umsagnar embættisins sem og minnisblaðs. Rétt 
þykir þó að veita yfirlit yfir það helsta sem þar kom fram um 2. gr. frumvarpsins varðandi, 
svokölluð CFC-félög, ásamt viðbótarathugasemdum. Hafa verður í huga að þær breytingar sem 
lagðar eru til þarf almennt að skoða sem hluta af heild en ekki sem einstakar sjálfstæðar 
breytingatillögur.

Athugasemdir varðandi 1. mgr. 2. gr. -  almennt ívilnandi
Telja verður ástæðu til að fjalla sérstaklega um þá nálgun sem felst í 2. gr. frumvarpsins þar 
sem afmörkun þess tekur mið af því að lögaðili eða föst starfsstöð sé heimilisföst eða skráð í 
ríki þar sem í gildi séu ívilnandi skattareglur þannig að raunskattlagning þar sé almennt lægri 
en 2/3 skattlagningar samkvæmt hérlendum reglum.

Það er mat ríkisskattstjóra að þar sem horfa beri til þess hvað eigi almennt við þá yrði vart horft 
til tímabundinna úrræða eða ívilnana, s.s. vegna byggðasjónarmiða eða þróunaraðstoðar. Það 
fer þó eftir aðstæðum hverju sinni, enda skattareglur mjög fjölbreytilegar og taka sífellt 
breytingum og því ætíð þörf á heildstæðu mati. Þá verður að gera ráð fyrir að í flestum tilvikum 
falli þeir lögaðilar og fastar starfsstöðvar í ríkjum sem sett hafa CFC-reglur utan skilgreiningar 
á CFC-félögum.

Rétt er að ítreka að í ljósi reynslunnar virðist erfitt og nánast ógjörningur að útbúa einfalt og 
hlutlægt regluverk sem tæki til allra þeirra aðstæðna sem CFC-skattlagningu er ætlað að taka 
til. Endurspeglast það m.a. í sífelldri endurskoðun á þessum reglum á alþjóðavettvangi sem og 
þeirri tilhneigingu skattaðila til að leita nýrra leiða við að koma tekjum undan skattlagningu. 
Þótt hugtakið lágskattaríki sé ekki sérstaklega skilgreint er ljóst að ákvæðinu er ætlað að ná til
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lögaðila og fastra starfsstöðva í slíkum ríkjum. Líkt og fram kemur í minnisblaði ríkisskattstjóra 
22. janúar 2019 verður að telja að almennt liggi fyrir hvaða ríki teljist til lágskattaríkja og því 
ætti að vera ljóst í flestum tilvikum hvort félag sé heimilisfast eða skráð í ríki með það ívilnandi 
skattareglum að ákvæðið eigi við. Benda má á að mörg ríki innan OECD hafa útbúið svarta 
lista yfir lágskattaríki sem gefa sterkar vísbendingar um hvaða ríki hér um ræðir.

Við nánari skoðun á 2. gr. frumvarpsins leggur ríkisskattstjóri til breytingu á 1. mgr. til 
einföldunar á afmörkun ákvæðisins sem felst í því að í niðurlagi þess komi fram það 
viðbótarviðmið að tekjurnar séu að meginstefnu til eignatekjur. Þannig er stuðst við eðli 
teknanna auk raunskattlagningar. Umrædd breyting er lögð til samhliða breytingu á 8. og 9. 
mgr. þar sem tilgreint er að tilteknar tekjutegundir sæti skattlagningu samkvæmt ákvæðinu. 
Nái breytingatillagan fram að ganga myndi það leiða til einföldunar á framkvæmd ákvæðisins 
vegna CFC-félaga utan Evrópska efnahagssvæðisins og aðildarríkja stofnsamnings 
Fríverslunarsamtaka Evrópu eða í Færeyjum. Ríkisskattstjóri leggur til að 1. mgr. verði 
svohljóðandi:

„CFC-félag telst hvers konar lögaðili, svo sem félag, sjóður, stofnun, ásamt föstum 
starfsstöðvum, sem hefur heimilisfesti eða er skráður í erlendu í erlendu ríki eða á svœði innan 
ríkis þar sem í gildi eru ívilnandi skattareglur þannig að raunskattlagning í hinu erlenda ríki 
sé almennt lœgri en 2/3 skattlagningar samkvœmt íslenskum skattareglum og tekjur teljist að 
meginstefnu til eignatekjur. “

Lagóar til breytingar á 4. mgr. 2. gr. -  upplýsingaskylda
í minnisblaði ríkisskattstjóra 22. janúar 2019 kemur fram að fallist sé á þá gagnrýni sem fram 
hafði komið að orðalag 4. mgr. 2. gr. væri of víðtækt hvað varðar regluleg skil og lagði a f því 
tilefni til eftirfarandi breytingu:

„Séu skilyrði 2. mgr. uppfyllt skal skattaðila árlega skila upplýsingum, þ.m.t. ársreikningum, 
um CFC-félagið á því formi sem ríkisskattstjóri ákveður. Upplýsingar skulu veittar óháðar 
rekstrarniðurstöðu CFC-félagsins. “

í umsögn ríkisskattstjóra 10. janúar 2019 lagði ríkisskattstjóri til að tekið yrði á því með 
ótvíræðum hætti að skattaðila bæri að skila inn öllum þeim gögnum sem ríkisskattstjóri óskaði 
eftir og sem nauðsynlegar væru við framkvæmd ákvæðisins, s.s. afrit af hluthafasamkomulagi 
eða samþykktum, við mat á því hvert sé raunverulegt eignarhald skattaðila. Umræddar 
upplýsingar væru þá til viðbótar við þær upplýsingar sem skattaðila bæri að skila inn árlega og 
færi það eftir aðstæðum hverju sinni hvaða upplýsingar óskað væri eftir. Ríkisskattstjóri lagði 
til að eftirfarandi málslið yrði bætt við 4. mgr. 2. gr.:

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

í umsögn ríkisskattstjóra kom fram að rétt væri að bæta við tilvísun í ákvæði 94. gr. og eftir 
atvikum 1. mgr. 96. gr. laga um tekjuskatt. Sú tillaga var ítrekuð í minnisblaði embættisins.

Lagðar til breytingar á 8. mgr. og 9. mgr. 2. gr. -  skattskyldar tekjur CFC-félags
Sú aðferðafræði að sundurliða tekjurnar og afmarka hvaða kostnaður hefur fallið til vegna 
þeirra sérstaklega, eins og lagt er til í frumvarpinu, hefur sína vankanta. Þessi nálgun er mun 
flóknari og þyngri í vöfum en sú aðferðafræði sem í gildi er samkvæmt núgildandi ákvæði. 
Því leggur ríkisskattstjóri til þá breytingu, sem að framan er rakið, að afmarka skilgreiningu 1.
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mgr. þannig að auk þess að horft sé til raunskattlagningar sé það gert að skilyrði að tekjurnar 
séu að meginstefnu til eignatekjur án þess að þörf sé á því að sundurliða þær með þessum hætti. 
í þessu felst í raun að þær tekjur sem taldar eru upp í tillögum OECD (BEPS), sem og tilskipun 
Evrópuráðsins eru þær tekjur sem horft er til með heildstæðum hætti. Þó þannig að fylgt sé 
tillögum um sundurliðun tekna að því er varðar CFC-félög innan Evrópska efnahagssvæðisins 
eða aðildarríkja stofnssamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu eða í Færeyjum. Ríkisskattstjóri 
leggur því til að 8. mgr. 2. gr. frumvarpsins verði felld niður og að upptalning á einstökum 
tekjutegundum verði færð undir 9. mgr. (8. mgr. e f a f breytingunni verður).

í umsögn ríkisskattstjóra var lagt til að c-liður 8. mgr. yrði felldur brott þar sem telja yrði að 
þær tekjur sem þar væru tilgreindar myndu teljast til tekna skv. a-lið málsgreinarinnar. I 
minnisblaði ríkisskattstjóra 22. janúar 2019 er breytingatillagan dregin til baka. Fram kemur 
að ríkisskattstjóri sé enn þeirrar skoðunar að tekjurnar myndu í sjálfu sér falla innan gildissviðs 
a-liðar, en með hliðsjón af því að algengt virðist vera að gerður sé greinarmunur á þessum 
tekjum víða í erlendri löggjöf þá kunni að vera rétt að halda stafliðnum inni. Þó þannig að 
skoðað yrði hvort rétt væri að hafa orðalag víðtækara en í tilskipuninni og vísa til arðs og 
söluhagnaðar hlutabréfa og annarra verðbréfa. Fram kemur að líklega sé ástæða þess að gerður 
sé greinarmunur á umræddum tekjum í erlendum rétti annars vegar að um sé að ræða 
samningsbundnar tekjur, s.s. vexti, og hins vegar óvissar tilfallandi tekjur, s.s. arð og 
söluhagnað hlutabréfa og annarra verðbréfa.

í minnisblaðinu er jafnframt vakin athygli á því að í upptalningu tekna í 8. mgr. 2. gr. séu tekjur 
af fjármögnunarleigusamningum ekki sérstaklega tilgreindar líkt og gert er í tilskipun 
Evrópuráðsins og að telja yrði rétt að fylgja tilskipuninni hvað þetta varðar.

í umsögn ríkisskattstjóra er á það bent að telja verði ástæðu til að taka sérstaklega afstöðu til 
þess hvort sýndarfé, s.s. bitcoin, teljist til fjáreigna í þessu sambandi.

í umsögn ríkisskattstjóra er þá fjallað um breytingu sem gerð var á b-lið (d-liður skv. tillögum 
ríkisskattstjóra, sjá hér að neðan). I umsögninni segir:

„í drögum að frumvarpinu sem birt var í samráðsgátt; island.is tók b-liður til þóknana og 
annarra tekna a f óefnislegum réttindum. Þeim lið hefur nú verið breytt á þá leiða að 
hugverkaréttindi eru eingöngu tilgreind. Er það í samrœmi við tilskipun Evrópuráðsins. 
Óefnisleg réttindi eru almennt greind í tvennt, þ.e. annars vegar hugverkaréttindi og hins vegar 
viðskiptavild. Vörumerki, höfundarréttur, einkaleyfi og viðskiptaheiti eru hugverkaréttindi. Til 
viðskiptavildar telst aftur á móti m.a. orðspor fyrirtœkis, viðskiptamannahópur (e. customer 
base) og starfsmannatengsl (e. employee relations). A f  framangreindur 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 ástœðu til að taka afstöðu tilþess hvort rétt sé að fella arð a f slíkum réttindum hér undir. “

Að framangreindu virtu lagði ríkisskattstjóri til eftirfarandi breytingu á b-lið 8. mgr. (d-liður 
skv. tillögum ríkisskattstjóra):

„þóknanir og aðrar tekjur a f óefnislegum réttindum, þó ekki viðskiptavild“.
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í tilefni af gagnrýni á e-lið lagði ríkisskattstjóri, í minnisblaði sínu,til breytingu á ákvæðinu (f- 
liður skv. tillögum ríkisskattstjóra). í frumvarpinu hljóðar ákvæðið svo:

„ e. tekjur vegna viðskipta þegar CFC-félagið leggur lítið eða ekkert a f mörkum til að auka 
verðmæti hins selda eða leigða. “

Ríkisskattstjóri lagði til eftirfarandi breytingu:

„e. tekjur vegna viðskipta þegar CFC-félagið leggur lítið eða ekkert a f mörkum til 
verðmætasköpunar. “

Rétt er að taka fram að þrátt fyrir að brugðist hafi verið við gagmýni með framangreindri 
breytingatillögu samkvæmt minnisblaðinu má færa rök fyrir því að ákvæðið eins og það 
hljómar í frumvarpinu sé í raun afmarkað við þær aðstæður þegar millilið er skotið inn í 
viðskiptakeðjuna í þeim tilgangi að safna upp hagnaði þar sem hann sætir lítilli eða engri 
skattlagningu og því álitamál hvort breytinga sé þörf.

í minnisblaði ríkisskattstjóra var jafnframt lögð til breyting á uppröðun stafliða. 
Ríkisskattstjóri leggur til að 9. mgr. frumvarpsins (8. mgr. skv. breytingatillögu ríkisskattstjóra) 
verði breytt á þá leið að miðað sé við að tekjurnar nemi „að jafnaði“ minna en þriðjungi af 
heildartekjum félagsins. Þannig yrði komið í veg fyrir að einstaka sveiflur í tekjum CFC- 
félagsins leiði til þess að undaþágan falli niður.

Með vísan til framanritaðs leggur ríkisskattstjóri til að 8. mgr. (hluti 8. mgr. og 9. mgr. skv. 
frumvarpinu) verði orðuð með eftirfarandi hætti:

„Sé CFC-félag heimilisfast eða skráð í ríki innan aðildarríkja Evrópska efnahagssvœðisins 
eða aðildarríkja stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu eða í Fœreyjum á 2. mgr. ekki við 
e f starfsemi CFC-félagsins telst til raunverulegrar atvinnustarfsemi og skattskyldar tekjur skv. 
a-e liðum nema að jafnaði minna en þriðjungi afheildartekjum félagsins:

a. tekjur a f fjármögnunarleigusamningum;
b. arður og/eða söluhagnaður hlutabréfa og annarra verðbréfa;
c. vextir og aðrar tekjur a f jjáreignum;
d. Þóknanir og aðrar tekjur a f óefnislegum réttindum, þó ekki viðskiptavild;
e. tekjur a f trygginga- og bankastarfsemi og annarri fjármálastarfsemi;
f. tekjur vegna viðskipta þegar CFC-félagið leggur lítið eða ekkert a f mörkum til 

verðmœtasköpunar. “

Tekið skal fram að ríkisskattstjóri tekur ekki afstöðu til þess hvort rétt sé að fella sýndarfé undir 
sérstakan staflið.

Lögð til breyting á 11. mgr. 2. gr. (10. mgr. nái fram angreind tillaga fram  aö ganga)
í umsögn ríkisskattstjóra var lögð til breyting á 11. mgr. 2. gr. til að auka á skýrleika hennar. 
Tillagan er eftirfarandi:

„ Við álagningu er heimilt að dragafrá 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. “
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Annað
Rétt er að vekja athygli á því að í umsögn ríkisskattstjóra frá 10. janúar 2019 voru gerðar 
athugasemdir við skýringarmynd í athugasemdum frumvarpsins. I umsögninni segir 
eftirfarandi:

„Ríkisskattstjóri telur rétt að vekja athygli á því að skýringarmynd 5 í greinargerð með 
frumvarpinu er að hluta til ónákvœm. þannig verður að telja réttara að í upphafi sundurliðunar 
á fárhœðum 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 rœða. Almennt verður 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 umrœddra tekna þar 
sem ekki er tekið tillit til skattlagningar við úthlutun hagnaðar til einstaklings sem endanlegs 
eiganda. “

Að öðru leyti vísar ríkisskattstjóri til fyrmefndrar umsagnar ríkisskattstjóra frá 10. janúar 2019 
og minnisblaðs embættisins frá 22. janúar s.á.

Virðingarfyllst,
f. h. ríkisskattstjóra

Krfstján Gunnarsson Ragnheiður Björnsdótrir


