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KPMG ehf., Samtök iðnaðarins og Samtök atvinnulífs ins, Deloitte ehf.

Samantekt um umsagnir og viðbrögð

1. Ákvæði frumvarpsins um samsköttun

DeLoitte ehf. te iur að hægt hefði verið að ganga lengra með því að heimila fulia samsköttun á milii inniends 

móðurfélags og dótturféLags í EES/EFTA ríki eða Færeyjum, án þess að beðið sé eftir að v iðkomandi 

dótturfélagi sé slitið, þar sem í sumum tilvikum gæti yfirfæranLegt tap hafa fyrnst á samsköttunartímabil inu, 

eða að sú staða gæti komið upp að viðkomandi dótturfélagi sé aldrei siitið eða það hætti starfsemi. 

Ráðuneytið getur ekki tekið undir framangreint enda er ætlunin ekki að ganga lengra en mælt er fyrir um í

KPMG ehf. gerir þrjár athugasemdir við a-lið 1. gr. frumvarpsins. Sú fyrsta snýr að orðalaginu „öðru aðildarríki" 

í 2. málsl. sem skilja má þannig að eignarhald verði aifarið að vera innan eins ríkis EES, EFTA eða í Færeyjum. 

Ráðuneytið tekur undir þá athugasemd og te lur að gera mætti breytingu þannig að skýrt sé að það nægi að 

eignarhaldið sé innan EES, EFTA eða Færeyja. Þannig mætti bæta við orðalaginu ,„eða öðrum aðiLdarríkjum," 

við 2. málsL. á eftir „í öðru aðildarríki". Önnur athugasemdin snýr að orðaiagi, þ.e. að tvítekin sé tiivísun í að 

skilyrði ákvæðisins séu uppfylLt. Ráðuneytið gerir ekki athugasemd við að fyrri t ilvísun í 2. málsl. „að 

uppfyiltum skiiyrðum ákvæðisins" sé felld brott. Þriðja athugasemdin snýr að reikningsári sem ekki verður 

tekið undir enda er ekki ætlunin að mæla fyrir um sérreglur.

Að því er varðar b-lið 1. gr. frumvarpsins þá gerir KPMG ehf. athugasemd við skilyrðin um að erLenda 

dótturfélagið stundi „raunveruiega atvinnustarfsemi" annars vegar og að samstæðan hafi „hætt starfsemi í 

erlenda ríkinu" hins vegar. Flvað fyrri athugasemdina varðar þá getur ráðuneytið ekki tekið undir skiln ing 

KPMG ehf. á t iivitnaðri reglugerð. Að sama skapi verður ekki tekið undir þær vangaveltur sem fram koma 

varðandi þá síðari. Ráðuneytið tekur því ekki undir athugasemdir um b-lið 1. gr. enda er ætlunin ekki að



ganga lengra en mælt er fyrir um í frumvarpinu. Þá tekur ráðuneytið ekki undir t i l lögur sem snúa að nýju

2. Ákvæði frumvarpsins um frádrátt vaxtagjalda

Deloitte ehf. og KPMG ehf. gera í fyrsta Lagi athugasemd við breytingu á b-lið 3. mgr. 57. gr. tekjuskattslaga 

með þeim hætti að felLt sé brott núgildandi skiLyrði um að takmörkunin eigi ekki við um Lánaviðskipti innan 

innlendrar samstæðu sem nýtur heim ildar tiL samsköttunar eða uppfyll ir skilyrði tiL samsköttunar en skuli 

þess í stað einungis eiga við um samstæður sem hafa fengið heimild t il samsköttunar. Þetta muni hafa slæm 

áh r ifá  eð li legafjármögnun innan innlendra samstæðna og/eða tengdra aðila þarsem  innLendarsamstæður 

fulLnægja ekki aLltaf skilyrðum fyrir samsköttun skv. 55. gr. tekjuskattslaga.

Ráðuneytið ítrekar það sem fram kemur í greinargerð frumvarpsins um b-lið 2. gr., að Evrópusambandsrík in 

hafa sett sér sameiginLegar regLur um vaxtafrádrátt en í skattasniðgöngutilsk ipun nr. 2016/1164 eru sérstök 

ákvæði um takmörkun á vaxtafrádrætti í 2. kafla tilsk ipunarinnar. í 7. mgr. inngangsorða t i lsk ipunar innar

Where a group includes more than one entity in a Member State, the Member State may consider 

the overall position o f a ll group entities in the same State, including a separate entity taxation 

system to allow the transfer o f profits or interest capacity between entities within a group, when

Af þessum orðum og 1. mgr. 4. gr. t iLskípunarinnar má ráða að aðildarríkjum sé heimilt  að veita innlendum 

samstæðum sem njóta heim ildar til  samsköttunar (e. separate entity taxation system) undanþágu frá reglum 

um takmörkun á heimild til vaxtafrádráttar. Ráðuneytið te lu r  að undanþága til innlendra félaga í samstæðu 

sem ekki njóta samsköttunar uppfyll i ekki áðurnefnt og myndi ekki teljast samræmast skuLdbindingum 

ísLands samkvæmt samningnum um Evrópska efnahagssvæðið.

í öðru Lagi gerir DeLoitte athugasemd við það að yfirfærsla á ónotuðum vaxtafrádrætti (e. carry-forward) sé 

ekki Leyfð í aLlt að fimm ár líkt og lagt var tiL í frumvarpi því sem leiddi ákvæðið í lög á árinu 2016. Efnahags- 

og viðskiptanefnd hafnaði þeirri breytingartilLögu með þeim athugasemdum að slík yfirfærsLa myndi ekki 

útiLoka eða draga úr vandkvæðum sem þetta myndi skapa lánveit ingum innan samstæðna eða miLli 

samskattaðra LögaðiLa. Vísar DeLoitte tiL NorðurLandanna þar sem yfirfærsLa ónotaðs vaxtafrádráttar sé 

yfirLeitt heimil tiL takmarkaðs eða ótakmarkaðs tíma.

Rétt er að Lagt var tiL að heimiLt yrði að nýta þann vaxtafrádrátt sem féli i niður á einu ári í f imm ár en 

efnahags- og viðskiptanefnd gerði breytingu þar á. Það er andstætt því sem viðgengst á hinum 

NorðurLöndunum, svo sem í Noregi þar sem heimiit  er að nýta það sem umfram er í tíu ár á eftir.

í þriðja Lagi viLL KPMG ehf. jafnframt sjá skiLgreiningu á hagnaði í 2. mgr. 57. gr. b tekjuskattsiaga með öðrum 

hætti en nú er, þar sem fjármagnsiið ir geta verið jákvæðir eða neikvæðir sem og færð hiutdeild í dóttur- eða 

hiutdeildarfélagi. Þá geti afkoma, að meðtöldum fjármagnsiiðum, afskriftum og niðurfærslum fastafjármuna, 

tekjuskatti og færðri hLutdeiLd, verið neikvæð, en jákvæð að þessum Liðum frátöLdum. OrðaLag giLdandi 

Lagaákvæðis taki ekki tilLit til  þessara staðreynda og tiLlaga frumvarpsins bæti lítið eða ekkert úr því að mati 

KPMG ehf. TiLLaga frumvarpsins sé sú að færð fjárhæð hlutdeildar í afkomu annars féLags verði dregin frá 

hagnaði að því er ætla verði án t il i its t il  þess hvort fjárhæðin sé jákvæð eða neikvæð. Því leggur KPMG ehf. 

tiL eftirfarandi orðaLag á 2. mgr. 57. gr. b, sem væri svo orðuð með nokkrum Lagfæringum ráðuneytisins:
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Með hagnaði I 1. mgr. er átt við jákvæða afkomu samkvæmt ársreikningi án fjármagnsliða, afskrifta og 

niðurfærslna fastafjármuna, tekjuskatts og færðrar hlutdeildar í afkomu félags sem skattaðili á eignarhlut í,

Ráðuneytið setur sig ekki upp á móti framangreindri til lögu.

Þá gera í fjórða lagi bæði KPMG ehf. og Deloitte ehf. athugasemd við að ákvæði 57. gr. b tekjuskattsiaga sé 

túlkað með þeim hætti af skattyfirvöidum að það taki einvörðungu til brúttó vaxtagjalda en ekki nettó 

vaxtagjaida Líkt og gert sé á flestum Norðuriöndunum.

Tiilaga KPMG ehf. að v iðbót við 2. mgr. 57. gr. b er því eftirfarandi: „Með vaxtagjöldum og afföllum vegna 

lánaviðskipta við tengda aðila í  1. mgr. er átt við vaxtagjöld og afföll umfram vaxtatekjur og affallatekjur

Ráðuneytið gerir ekki athugasemdir við t il lögur KPMG og Deloitte um að ákvæðið taki tiL nettó vaxtagjaida,

3. Ákvæði frumvarpsins um útleigu vinnuafls

Athugasemdir um efni frumvarpsins um útleigu v innuafls lúta að nokkrum atriðum.

• H ugsanleg  væ gari úrræ ði

í athugasemdum er ben tá  að vægari aðgerð irséu tækarv ið  innieið ingu á aðgerðum gegn skattundanskotum 

við útleigu vinnuafis. í því sambandi er m.a. bent á að eftirLit með starfsmannaieigum sé í höndum 

Vinnumálastofnunar. Þá er bent á hugsaniega skerðingu á samkeppnishæfni innlendra aðila o.fL.

Að mati ráðuneytis ins dugar eftir lit V innumálastofnunar ekki til  við eftir lit með þeim fjö lda tegunda 

samninga sem t íðkast hér á iandi á milii inn lends verktaka og verkkaupa og sér í lagi þegar samningar eru 

ekki gerðir við starfsmannaleigur. Þá hafa skattyfirvöLd staðið frammi fyrir mikium erfiðle ikum við að varpa 

ijósi á það hvort raunverulegt samningssamband launþega sé duLið, ýmist undir formerkjum 

starfsmannaieigu eða verktöku, þ.m.t. í formi útsendra starfsmanna. Að mati ráðuneytis ins er þörf á ákvæði 

Líkt og Lagt er til í frumvarpinu sem kveður með skýrum hætti á um að réttmætur skattur vegna vinnu eriends 

v innuafls hér á landi skili sér sannaniega hingað til iands vegna vinnu sem innt er af hendi á íslandi. Það 

iiggur fyrir að rík issjóður og sveitarféiög hafa farið á mis við skatttekjur vegna vinnu erlendra manna hér á 

Landi, auk þess sem ekki er í s líkum tilvikum greitt tryggingargjaid af launum erlends v innuafis hér á iandi. 

Það er því mat ráðuneytis ins að þ rá t t fy r i rað  Ijóstsé að erlend þjónustufyrirtæki og er lendir starfsmenn séu 

skattskyld ir vegna vinnu sem innt er af hendi hér á landi, sbr. 3. töluL. 1. mgr. 3. gr. og 1. töLul. 1. mgr. 3. gr. 

tekjuskattslaga, Liggi fyrir að þær heimiid ir hafa ekki dugað einar og sér tiL að knýja á um að skatti vegna 

vinnu sem sannaniega er innt af hendi hér á Landi sé skiLað tiL hins opinbera.

Þá hafnar ráðuneytið aifarið framkomnum sjónarmiðum þess efnis að samkeppnisstaða inniendra aðiLa 

skerðist. Ráðuneytið bendir jafnframt á að 88. gr. a. um keðjuábyrgð í lögum nr. 120/2016, um opinber 

innkaup, tekur ekki tiL ábyrgðar á greiðsLu skatta, s.s. skiLa á staðgreiðsiu hjá starfsmönnum verktaka eða 

undirverktaka, heldur aðeins tiL tryggingar og ábyrgðar á greiðslu launa, starfskjörum, sjúkra- og 

sLysatryggingu og öðrum réttindum í samræmi við giidandi kjarasamninga og Lög hverju sinni, t.a.m. að 

LágmarksLaun séu greidd. Um er að ræða heimiidarákvæði en ekki skyldu. Þá te lur ráðuneytið að meðalhófs 

sé gætt í ákvæðinu og það brjóti ekki gegn jafnræði. Fyrir Liggur að v ísbendingar eru um svarta 

atvinnustarfsemi í bygginga- og mannvirkjagerð. í því sambandi bendir ráðuneytið á að Löggjafinn hefur 

tvímæLaLausan stjórnskipuLegan rétt tiL að Leggja m ismunandi skatta og opinber gjöid á einstakar



atvinnugreinar ef b yg g te rá  málefnalegum og efnislegum mælikvarða og gætt jafnræðis eftir því sem unnt

• A f hverju a ð e in s  bygginga- og m annvirkjagerð?

Sá hluti frumvarpsins sem varðar útleigu v innuafls var unninn í ítarlegu samráði við Skattinn. Það er mat

Skattsins að mikil þörf sé á lögfestingu á ákvæði sem þessu þar sem ál itamál af þessum toga eru stöðugt til

skoðunar hjá skattyfirvöidum, sérstaklega hvað snertir atv innugreinar í byggingar- og mannvirkjastarfsemi. 

Gert var ráð fyrir a fmörkuninni með tii lit i til  fjölda álitaefna hjá skattyfirvöldum, þegar um ræðir 

atvinnustarfsemi sem fe l lu r undir byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð sem og vísbendinga um svarta 

atvinnustarfsemi í þessum atvinnugreinum. Það er því mat ráðuneytis ins að rétt sé að ákvæðið nái fyrst um 

sinn einungis til þeirra atvinnugreina sem faLla undir byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð. í kjöLfarið 

verður hægt að meta hver reynslan af ákvæðinu verður áður en til skoðunar kemur að rýmka gildissvið 

ákvæðisins þannig að það nái til  f leiri atvinnugreina.

• Erfið le ikar við að a fla  upp lýsinga um launakjör e rlen d ra  starfsm anna

Að mati ráðuneytis ins ætti það ekki að vera vandkvæðum bundið fyrir byggingaraðila (notendafyrirtækið), 

að tryggja í samningi s ínum við erlendan verksala að gerð sé grein fyrir launum þeirra starfsmanna erLenda 

aðilans sem inna af hendi v innuframlag hér á landi vegna t iltekins verks, t.a.m. að lágmarkslaun séu greidd 

samkvæmt kjarasamningum. Þar sem ábyrgðin Liggur hjá hinum innLenda aðiLa ber honum að tryggja í 

samningi sínum við erLendan verksaLa að fuLLnægjandi uppLýsingar Liggi fyrir með skýrum hætti um 

LaunagreiðsLur og þá starfsmenn sem inna af hendi vinnu hér á Landi vegna þess umsamda verks sem um 

ræðir hverju sinni. Því megi vænta þess að byggingaraðiLi tryggi eins og kostur er réttarstöðu sína í samningi 

við erlendan verksaLa, komi tiL þess að byggingaraðili fái ekki vitneskju um Launamenn og LaunagreiðsLur, s.s. 

undirverktaka, vegna tiLtekins verks sem unnið er að hér á Landi. Það er t.a.m. hægt að gera með ákvæði í 

samningi sem kveður á um rétt notendafyrirtækis tiL innheimtu skaðabóta í samningi við erLendan verksaLa 

verði misbrestur á uppLýsingagjöf um Launamenn, LaunagreiðsLur o.s.frv.

• G ild issv ið  ákvæ ðisins ó ljó st

Ráðuneytið bendir á að í aLmennum athugasemdum frumvarpsins er skýrt kveðið á um tiL hvaða samninga 

ákvæðið tekur. Þar kemur fram að í máLsgreininni sé kveðið á um skilaskyLdu innlendra notendafyrirtækja í 

byggingarstarfsemi eða mannvirkjagerð vegna samninga sem gerðir eru við erLenda aðiLa um útLeigu á 

vinnuafli eða um annars konar vinnuframLag í þágu innLendra notendafyrirtækja, þegar byggingaraðili 

(notendafyrirtækið) nýtir vinnuafL hins erLenda aðiLa hér á Landi. Það er því skýrt samkvæmt þessu að um er 

að ræða samning innLenda byggingaraðilans, þ.e. notendafyrirtækisins við þann erlenda aðiLa sem tekur að 

sér að vinna að umsömdu verki, (aðaL- eða undirverktaki), og þegar starfsmenn erLenda aðiLans eða aðrir á 

hans vegum inna af hendi vinnuframLag hér á Landi vegna umsamins verks.

• Staðsetning ákvæ ðisins í lögum um staðgreiðsLu

Við samningu frumvarpsins tók ráðuneytið tiL skoðunar hvort staðsetningin ákvæðisins ætti heima í Lögum 

um tekjuskatt, nr. 90/2003, eða í Lögum um staðgreiðsLu opinberra gjalda, nr. 45/1987. Það var niðurstaða 

ráðuneytis ins að staðsetningu þess væri best fyrir komið í s íðarnefnda LagabáLkinum, m.a. með tiLliti tiL 

skýrLeika ákvæðisins, en bæði í ákvæðinu sjáLfu og í greinargerð frumvarpsins er jafnframt vísað tiL Laga um

• EES-sam ningurinn

https://www.althingi.is/lagas/150b/1987045.html


Líkt og greint hefur verið frá Liggur fyrir að rík issjóður og sveitarféLög hafa farið á mis við skatttekjur vegna 

vinnu erLendra manna hér á Landi. Samkvæmt skattyfirvöLdum eru dæmi um að atvinnurekendur hér á landi 

o g í  nágrannalöndum okkar hafi Leitastvið að haLda niðri launaútgjöldum og koma sér undan greiðsLu skatta 

með því að skáka erlendum starfsmannaLeigum á miLLi sín og starfsmanna. Er hinni erLendu starfsmannaLeigu 

þannig ætlað að bera þá ábyrgð sem a lmennt er Lögð á launagreiðendur. Við þessu hefur verið brugðist við 

margvísLegum hætti, m.a. í Danmörku og fLeiri Löndum innan EES-svæðisins, en Litið var sérstakLega tiL 

danskrar framkvæmdar við samningu ákvæðisins. Það er því Ljóst að málefnaleg sjónarmið búa að baki 

strangari reglum um kaup innLendra notendafyrirtækja á þjónustu erLendra aðiLa í byggingarstarfsemi. 

Ráðuneytið er því þeirrar skoðunar að ákvæðið standist þær skuldb indingar sem ís land hefur undirgengist 

með EES-samningnum.

FjármáLa- og efnahagsráðuneytið teLur ekki tiLefni tiL að bregðast sérstakLega við öðrum atriðum í umsögnum 

um frumvarpið.
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