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Umsögn KPMG ehf. um „frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt og iögum um 
staðgreiðslu opinberra gjalda (samsköttun og erlent vinnuafl), á þingskjali 4 - 4 .  mál.

í tölvuskeyti nefndasviðs Alþingis þann 14. október 2020 er KPMG gefinn kostur á að veita umsögn 
um framangreint frumvarp til laga. KPMG hefur kynnt sér frumvarpið og sér ástæðu til að koma á 
framfæri eftirfarandi athugasemdum og tillögum.

Samsköttun

í 1. gr. frumvarpsins eru í þremur stafliðum, a, b og c, lagðar til breytingar á ákvæðum um 
samsköttun félaga í 55. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt.

í a-lið er lagt til að í stað 2. málsliðar 1. mgr. 55. gr. komi þrír nýir málsliðir, sem orðaðir verði: 
„Sama gildirum hériend dótturfélög og fastar starfsstöðvar, sbr. 4. tölul. 1. mgr. 3. gr., hlutafélaga 
og einkahlutafélaga sem skráð eru í aðildarríkjum Evrópska efnahagssvæðisins, aðildarríkjum 
stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu eða í Færeyjum. Þá geta hérlend dótturfélög undir 
eignarhaldi samstæðufélaga í öðru aðildarríki á Evrópska efnahagssvæðinu, í  aðildarríki 
stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu eða í Færeyjum notið samsköttunar að uppfylltum 
skilyrðum akvæðisins og skal þá tekjuskattur af sameiginlegum tekjuskattsstofni hinna hérlendu 
félaga, sbr. 3. mgr., lagðurá eittþeirra. Heimildir skv. 2. og 3. málsl. eiga aðeins við efsýnterfram  
á að öll skilyrðiákvæðisins séu uppfyllt."

í fyrsta lagi gerir KPMG athugasemd við notkun orðanna „öðru aðildarríki" í 2. málslið tiilögunnar. 
Eftir hljóðan orðanna fela þau í sér að hérlent dótturfélag getur því aðeins tekið þátt í samsköttun 
að það sé undir eignarhaldi samstæðufélaga sem öll eru heimilisföst í einu og sama aðildarríki 
EES, EFTA eða í Færeyjum. í öðru lagi gerir KPMG athugasemd við að tvítekin sé tilvísun til 
skilyrða samsköttunar. í þriðja lagi bendir KPMG á að ástæðulaus er áskilnaður um að reikningsár 
erlendra móðurfélaga og samstæðufélaga, sem ekki eiga aðild að samsköttun, sé það sama og 
dótturfélaga sem aðild eiga að samsköttuninni.

KPMG leggur til að a-liður 1. gr. frumvarpsins orðist svo:
„ í stað 2. málsl. 1. mgr. koma fjórir nýir málsliðir, svohljóðandi: Sama gildirum hérlend dótturfélög 
og fastar starfsstöðvar, sbr. 4. tölul. 1. mgr. 3. gr., hlutafélaga og einkahlutafélaga sem skráð eru í 
aðildarríkjum Evrópska efnahagssvæðisins, aðildarríkjum stofnsamnings Fríverslunarsamtaka 
Evrópu eða í Færeyjum. Þá geta hérlend dótturfélög undireignarhaldi samstæðufélaga íöðru eða 
öðrum aðildarríkjum Evrópska efnahagssvæðisins, stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Eviópu
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eða í Færeyjum notið samsköttunar og skal þá tekjuskattur a f sameiginlegum tekjuskattsstofni 
hinna hérlendu félaga, sbr. 3. mgr., lagður á eitt þeirra. Heimildir skv. 2. og 3. málsl. eiga aðeins 
við ef sýnt er fram á að öll skilyrði séu uppfyllt. Ekki er þó skilyrði að erlend samstæðufélög, sem 
ekki eiga aðild að samsköttuninni, hafi sama reikningsárog hin samsköttuðu félög.“

í b-lið 1. gr. frumvarpsins er lagt til að félögum heimilisföstum innan EES, EFTA eða í Færeyjum, 
verði heimiluð takmörkuð þátttaka í samsköttun með íslenskum móðurfélögum sínum. KPMG 
leggur þann skilning á tillöguna að íslensku móðurfélagi, og félögum samsköttuðum með því, verði 
heimil nýting rekstrartaps erlends dótturfélags síns uppsafnaðs á samsköttunartímanum. 
Tapsnýtingin verði þó ekki heimil fyrr en erlenda dótturfélaginu hefur verið slitið, og þá aðeins að 
því leyti sem tapið verður ekki nýtt í heimilisríki dótturfélagsins, og að leiða skuli nýtanlegt tap fram 
eftir íslenskum lögum. Orðalag frumvarpstillögunnar er þó ekki óyggjandi í þeim efnum.

í frumvarpstillögunni er gert að skilyrðum að erlenda dótturfélagið hafi stundað „raunverulega 
atvinnustarfsemi" og að samstæðan hafi „hætt starfsemi í erlenda ríkinu“.

Hugtakið raunveruleg atvinnustarfsemi er viðhaft í 57. gr. a laga nr. 90/2003, auk þess sem í 
nokkrum öðrum ákvæðum þeirra er vísað til hugtaksins í því ákvæði. í lokamálsgrein 57. gr. a er 
ráðherra falið að skilgreina í reglugerð hvað felist í hugtakinu raunveruleg atvinnustarfsemi. Tilefni 
þess, sem ítarlega er rakið í athugasemdum frumvarps er varð að lögum nr. 45/2013, var að 
Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) hafði lýst þeirri skoðun sinni að reglur 57. gr. a laga nr. 90/2003 væru 
andstæðar staðfesturétti samkvæmt 31. gr. samningsins um Evrópska efnahagssvæðið og 
beindust athugasemdir ESA einkum að hugtakinu raunveruleg atvinnustarfsemi. Með 6. gr. 
reglugerðar nr. 1102/2013 brást fjármála- og efnahagsráðherra við athugasemdum ESA og setti 
viðmið, þ.e. atriði sem til skoðunar skulu koma, við afmörkun hugtaksins raunveruleg 
atvinnustarfsemi. Þau viðmið lúta ekki að eðli starfsemi eða tekna í henni, heldur að tengslum 
fyrirtækis við það ríki innan EES sem það er stofnsett í. Viðmiðin eru í samræmi við sjónarmið sem 
leggja skal til grundvallar mati á því hvort félög skuli njóta verndar staðfesturéttar sem mælt er fyrir 
um í 31. gr. EES-samningsins.

Að framangreindu virtu sér KPMG ekki tilgang með því skilyrði fyrir takmarkaðri þátttöku erlends 
dótturfélags í samsköttun á íslandi að það hafi með höndum raunverulega atvinnustarfsemi í 
þessum skilningi þess hugtaks. Ekki sér KPMG heldur þörf á skilyrði um að félagasamstæðan hafi 
hætt starfsemi í heimilisríki dótturfélagsins sem slitið er. Skilyrðinu virðist ætlað að girða fyrir að 
sama tapið sé bæði nýtt á íslandi og í hinu erlenda ríki. Markvissara er að kveða skýrt á um að tap 
verði ekki nýtt á íslandi ef unnt er að nýta það í heimilisríki dótturfélagsins.

Með vísan til framanritaðs leggur KPMG til að b-liður 1. gr. frumvarpsins orðist svo:
„Á eftir 4. mgr. kemur ný málsgrein, svohljóðandi: Hérlent móðurfélag getur óskað eftir að 
dótturfélög þess, skráð i  einhverju aðildarríkja Evrópska efnahagssvæðisins, stofnsamnings 
Fríverslunarsamtaka Evrópu eða í Færeyjum, fái heimild til takmarkaðrar þátttöku í samsköttun 
með móðurfélaginu og félögum samsköttuðum með því. Skilyrði takmarkaðrarþátttöku erað minnst 
90% hlutafjár dótturfélags sé allan gildistíma hennar í eigu félaga sem þátt taka í samsköttuninni. 
Ekki erskilyrði takmarkaðrar þátttöku að dótturfélag hafí sama rekstrarárog önnur þátttökufélög í 
samsköttuninni, en upphaf takmarkaðrar þátttöku skal miðast við upphaf rekstrarárs dótturfélags. í 
takmarkaðrí þátttöku dótturfélags felst að öðrum þátttökufélögum samsköttunar er, eftir að 
dótturfélaginu hefurveríð slitið, heimiltað nýta uppsafnað tap dótturfélagsins sem myndast hefur á 
þátttökutíma þess, enda verði tapið ekki nýtt í heimilisríki dótturfélagsins. Uppsafnað tap 
dótturfélags skal leiða fram með sama hætti og ef dótturfélagið hefði á þátttökutíma þess í 
samsköttuninni boríð ótakmarkaða skattskyldu á íslandi. “
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í c-lið 1. gr. frumvarpsins er lagt til að fellt verði brott ákvæði 5. mgr. 55. gr. KPMG fagnar þeirri 
tillögu enda girti það ákvæði í raun fyrir þátttöku starfsstöðva erlendra félaga í samsköttun á íslandi, 
ef tap var á rekstri starfsstöðvar.

Takmörkun á frádrætti vaxtagjalda

í 2. gr. frumvarpsins eru í tveimur stafliðum, a og b, lagðar til breytingar á ákvæðum 57. gr. b laga 
nr. 90/2003, sem kveða á um takmörkun á frádrætti vaxtagjalda í lánaviðskiptum milli tengdra 
félaga.

í a-lið er lögð til breyting á orðalagi 2. málsl. 2. mgr., sem ætlað er að bæta úr óskýrleika ákvæðisins. 
Að mati KPMG er óskýrleiki málsgreinarinnar ekki bundinn við 2. málslið hennar og telur þörf á 
umorðun allar málsgreinarinnar. KPMG leggur til að a-liður 2. gr. frumvarpsins orðist:
„2. mgr. orðast svo: Með hagnaði í 1. mgr. er átt við jákvæða afkomu samkvæmt ársreikningi án 
Ijármagnsliða, afskrífta og niðurfærsla fastaljármuna, tekjuskatts og færðar hlutdeildar í afkomu 
félags sem skattaðili á eignarhlut /, en að meðtöldum úthlutuðum arði frá öðrum félögum. Með 
vaxtagjöldum og afföllum vegna lánaviðskipta við tengda aðila í 1. mgr. erátt við slík vaxtagjöld og 
afföll umfram vaxtatekjurogaffallatekjurskattaðilansaflánaviðskiptum við tengda aðila skv. 4. mgr. 
57. gr.“

Með þeirri skilgreiningu á hagnaði, sem KPMG leggur hér til í fyrri málslið, 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, geturverið neikvæð, en jákvæð að þessum liðum frátöldum. Orðalag 
gildandi lagaákvæðis tekur ekki tillit til þessara staðreynda og tillaga frumvarpsins bætir lítið eða 
ekkert úr því. Tillaga frumvarpsins er sú að færð fjárhæð hlutdeildar í afkomu annars félags verði 
dregin frá hagnaði. Að því er ætla verður án tillits til þess hvort fjárhæðin er jákvæð eða neikvæð.

Síðari málslið í þessari tillögu KPMG er ætlað að taka af vafa um að með vaxtagjöldum og afföllum 
sem sæta takmörkun frádráttar er átt við nettó vaxtagjöld og afföll hvers skattaðila af lánaviðskiptum 
hans við tengd félög. Taka má sem dæmi að móðurfélag (eignarhaldsfélag) íslenskrar samstæðu 
fær lánsfé frá erlendu móðurfélagi sínu og lánar það fé áfram til dótturfélaga sinna á íslandi. 
Vaxtakjör á báðum stigum eru þau sömu og því eru nettó vextir íslenska móðurfélagsins af 
viðskiptunum engir eða nánast engir. Óeðlilegt væri ef íslenska móðurfélagið sætti takmörkun 
gjaldfærslu vaxtagjalda sinna, þrátt fyrir vaxtatekjur þess færðust að fullu til tekna og það án þess 
að þær mynduðu hagnað sem takmörkun er reiknuð út frá. íslensku dótturfélögin njóta lánsfjárins 
og því eðlilegt að reglur um takmörkun nái til þeirra. Vert er að minna á að vaxtakjör í þessum 
lánaviðskiptum, á báðum stigum þeirra, lúta reglum 3. mgr. 57. gr. laga nr. 90/2003 um 
milliverðlagningu.

í b-lið 2. gr. frumvarpsins er lögð til breyting b-lið 3. mgr. 57. gr. b. Samkvæmt gildandi ákvæði á 
umrædd takmörkun á frádrætti vaxtagjalda ekki við um lánaviðskipti innan innlendrar samstæðu 
sem nýtur heimildar til samsköttunar eða uppfýllir skilyrði til samsköttunar. Ákvæðið var lögfest með 
31. gr. laga nr. 138/2018, að tillögu meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis. 
Frumvarpstillagan er í raun um að orðin „eða uppfyllir skilyrði til samsköttunar" verði felld brott. 
Tillagan felur þannig í sér að ekki nægi að skilyrði samsköttunar séu uppfyllt, heldur verði 
ríkisskattstjóri að hafa veitt heimild til samsköttunar. KPMG sér ekki þörf þessarar breytingar.
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Launagreiðandi útleigðs vinnuafls

í 3. gr. frumvarpsins er lagt til að við 7. gr. laga nr. 45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda, verði 
aukið málsgrein við skilgreiningu á hugtakinu launagreiðandi. KPMG gerir ekki athugasemd við þá 
tillögu.

Virðingarfyllst,

KPMG ehf.
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