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Útdráttur 

Á undanförnum árum hefur orðið mikil aukning á samstæðum hér á landi en samstæður félaga 

er þegar eitt félag er undir stjórn annars félags og það félag sem er æðra í þessum skilning er 

nefnt móðurfélag en hitt dótturfélag. Félög innan sömu samstæðu eru mjög tengd eða háð 

hvort öðru og við myndun á samstæðu hefur það ákveðna þýðingu að lögum.  

 Hugtakið samstæður félaga er ekki skilgreint í íslenskum skattalögum, í 55. gr. laga nr. 

90/2003 um tekjuskatt þar sem fjallað er um samsköttun félaga er þó minnst á móðurfélög og 

dótturfélög, en í hlutafélagalöggjöfinni er hugtakið víða að finna. 

 Mikill hluti þeirra viðskipta sem eiga sér stað á hverjum degi eru á milli 

hagsmunatengdra aðila og má þar nefna viðskipti milli félaga innan sömu samstæðu. 

Viðskipti á milli samstæðna geta verið verulega frábrugðin því sem almennt gerist ef engin 

tengsl eru til staðar en í viðskiptum milli ótengdra og óháðra aðila ráðast viðskiptakjör 

almennt af markaðsaðstæðum. Verðlagning á vöru og þjónustu á milli tengdra eða skyldra 

aðila eða á annan hátt háðra aðila hefur verið nefnd milliverðlagning. Milliverðlagning getur 

falið í sér skattasniðgöngu en skattasniðganga felst í fjárhagsráðstöfunum sem aðallega eru 

gerðar með tilliti til skattalegra sjónarmiða, þannig að ráðstafanir hafa skattalegan ávinning í 

för með sér.  Það lagaákvæði sem skattyfirvöld hafa til að takast á við viðskipti milli tengdra 

aðila eru að finna í 57. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt. Það ákvæði gefur skattyfirvöldum 

heimild til að bregðast við og leiðrétta óeðlilegar fjármálaráðstafanir á milli tengdra aðila.   



Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni mitt í viðskiptafræði við Háskólann á Bifröst. Vægi 

lokaverkefnisins er 16 ECTS einingar og hófust skrifin í janúar 2012.  

Ástæða þess að ég ákvað að fjalla um samstæður félaga er vegna mikils áhuga á 

viðfangsefninu. Áhuginn kemur meðal annars til vegna þess að ég hef starfað hjá samstæðu á 

undanförnum árum auk þess sem ég hef tekið eftir að lítið hefur verið fjallað um samstæður 

félaga í íslenskum bókum og fræðiritum.  

Leiðbeinandi minn var Einar Sigurjón Valdimarsson og vil ég færa honum bestu þakkir fyrir 

gott samstarf. 
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1 Inngangur 

Samstæður eru félög eða fyrirtæki sem eru mjög tengd eða háð hvort öðru og við myndun á 

samstæðu hefur það ákveðna þýðingu að lögum. Réttarstaða breytist milli þeirra félaga sem 

mynda samstæðuna og ákveðnar lagaskyldur hvíla á einstökum félögum innan hennar. 

Í ritgerðinni er fjallað um samstæður félaga og hvaða lög taka til þeirra. Ritgerðin er fræðileg 

eðlis og skiptist í fjóra hluta.  

 Fyrsti hlutinn fjallar almennt um samstæður hlutafélaga og hvernig hugtakið er 

skilgreint í ýmsum íslenskum lögum. Þar er líka skoðað eignarhaldsfélög sem geta verið ein 

tegund móðurfélaga og hvaða ástæður geta legið á bak við myndun á samstæðu. Í öðrum 

hlutanum er farið í ýmis ákvæði í hlutafélagalöggjöfinni sem taka til samstæðna og félaga 

innan hennar. Þriðji hlutinn fjallar um samstæðuskattlagningu og er meðal annars fjallað um 

samsköttun og samstæðureikningsskil. Fjórði hlutinn fjallar svo um viðskipti á milli tengdra 

aðila. Þar er farið í hvaða lög gilda um viðskipti á milli tengdra aðila og samstæðna auk þess 

sem hugtökin milliverðlagning, skattasniðganga og mögur eiginfjármögnun eru skilgreind.  
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2 Samstæður félaga 

2.1 Almennt um hugtakið 

Í félagarétti er gert ráð fyrir að hvert félag sé sjálfstæður lögaðili sem ráði sínum málum að 

öllu leyti sjálft og beri ábyrgð á skuldbindingum sínum. En á síðari árum hefur þetta verið að 

breytast þar sem félög geta starfað mjög náið saman eða myndað þannig tengsl að þau eru háð 

hvert öðru og er þá um samstæðu félaga
1
 að ræða. Viðkomandi félög starfa sem ein heild og 

hefur það því takmarkaða þýðingu að ræða um hvert félag án tillits til hinna. Þar sem 

skilgreining á hugtakinu samstæða eða félagasamstæða er ekki að finna í skattalögum er helst 

unnt að styðjast við þá skilgreiningu sem er að finna í félagarétti en þar er hugtakið skilgreint 

á þann hátt að um félagasamstæður er að ræða ef eignauppbygging félaganna sé þannig að eitt 

félag á það stóran hlut í öðru félagi eða félögum að það fer með meiri hluta atkvæða í því eða 

ef það af öðrum orsökum fer með raunveruleg yfirráð yfir því.
2  

 Í lögunum um hlutafélög og einkahlutafélög er að finna skilgreiningu á hugtakinu 

samstæða. Í 2. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög (hér eftir skammstöfuð hl.) og 2. gr. laga nr. 

138/1995 um einkahlutafélög (hér eftir skammstöfuð ehl.) segir að þegar hlutafélag 

(einkahlutafélag) á svo mikinn hluta hlutafjársins í öðru hlutafélagi eða einkahlutafélagi að 

það fer með meirihluta atkvæða í félaginu telst fyrrnefnda félagið móðurfélag en hið 

síðarnefnda dótturfélag. Móður- og dótturfélög mynda í sameiningu samstæðu. 

Samstæðuhugtakið tekur aðeins til móður- og dótturfélaga sem eru hlutafélög eða 

einkahlutafélög. Ef um er að ræða hlutaeign í öðru félagaformi er ekki um að ræða samstæðu í 

skilningi laganna.
3
 

 Í lögum um samkeppni nr. 44/2005 er hugtakið samstæða skilgreint á eftirfarandi hátt. 

Samkvæmt 3. tölul. 4. gr. er fyrirtækjasamstæða samband fyrirtækja með þannig 

eignauppbyggingu að eitt fyrirtæki á svo stóran hlut í öðru fyrirtæki eða fleiri fyrirtækjum að 

það fer með meiri hluta atkvæða. Það fyrirtæki skoðast því sem móðurfyrirtæki en hitt eða hin 

fyrirtækin sem dótturfyrirtæki. Til fyrirtækjasamstæðu telst einnig fyrirtæki þar sem 

móðurfyrirtæki og dótturfyrirtæki eða eitt eða fleiri dótturfyrirtæki eiga saman svo mörg 

hlutabréf eða hluti að þau fara með meiri hluta atkvæða í þeim. 

 Í lögum nr. 3/2006 um ársreikninga (hér eftir skammstöfuð árl.) er samstæðuhugtakið 

auk hugtakanna móðurfélag og dótturfélag skilgreint á eftirfarandi hátt. Samkvæmt 5. tölul. 2. 

gr. er móðurfélag félag sem á meiri hluta atkvæða í öðru félagi, eða er félagsaðili að öðru 

                                                 
1
 Á ensku: affiliated companies – associated companies 

2
 Stefán Már Stefánsson: Samstæður hlutafélaga, bls. 15-16. 

3
 Stefán Már Stefánsson: Samstæður hlutafélaga, bls. 17 
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félagi og hefur rétt til að tilnefna eða víkja frá meiri hluta stjórnar og framkvæmdastjórn þess, 

eða er félagsaðili að öðru félagi og hefur rétt til ákvörðunarvalds um rekstur og fjárhagslega 

stjórn þess á grundvelli samþykkta félagsins eða samninga við það, eða er félagsaðili að öðru 

félagi og ræður yfir meiri hluta atkvæða í því á grundvelli samnings við aðra hluthafa, eða á 

eignarhlut í öðru félagi og hefur ákvörðunarvald um rekstur og fjárhagslega stjórn þess. 

Samkvæmt 6. tl. 2. gr. er dótturfélag félag sem er undir yfirráðum annars félags á þann hátt 

sem lýst er í 5. tölul. Samkvæmt 7. tölul. 2. gr. er samstæða móðurfélag og dótturfélög þess. 

 Eins og áður kom fram þá er hugtakið samstæða eða félagasamstæða ekki skilgreint í 

skattalögunum en í 55. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt (hér eftir skammstöfuð tskl.) þar 

sem fjallað er um samsköttun félaga er minnst á móðurfélög og dótturfélög. Meira verður 

fjallað um þetta ákvæði tekjuskattslaganna síðar í hlutanum sem fjallar um 

samstæðuskattlagningu.  

 Í félagarétti, eins og áður kom fram, er gert ráð fyrir að hvert félag er sjálfstæður 

lögaðili með sjálfstætt löghæfi bæði í fjármunaréttarlegum og skattaréttarlegum skilningi. 

Þegar um er að ræða félög innan samstæðu verður að horfa á félögin með hliðsjón af hvaða 

reglur gilda um hvert félag fyrir sig án tillits til þess að það er hluti af samstæðu. 
4
  

 

2.2 Eignarhaldsfélög 

Þegar samstæður eru skoðaðar er mikilvægt að kíkja á eignarhaldsfélög sem geta verið eitt 

form af móðurfélögum. Hægt er að stofna hlutafélag sem hafa fyrst og fremst þann eina 

tilgang að eiga hlutafé í einu eða fleiri hlutafélögum og nefnast þau eignarhaldsfélög, 

eignarhaldsfélögin mynda þá samstæðu með þeim félögum sem þau eiga hluti í. 

Eignarhaldsfélög stunda enga atvinnustarfsemi í formi framleiðslu eða þjónustu heldur er 

megintilgangurinn sá að nota vald sitt í formi atkvæðisréttar í öðrum félögum og fara með 

yfirráð yfir þeim. Eignarhaldsfélög koma sér því vel við skipulagningu og aðgreiningu félaga 

og hefur þeim farið fjölgandi á undanförnum árum. 
5
 

 Eignarhaldsfélög eru ekki nefnd í hlutafélagalögunum en rúmast þó innan gildissviðs 

þeirra. Hins vegar eru þau nefnd á ýmsum stöðum í löggjöfinni. Í 5. tl. 1. mgr. 4. gr. tskl. 

kemur fram að félög, sjóðir og stofnanir, sbr. 5. tl. 2. gr., sem ekki reka atvinnu séu 

undanþegin skattskyldu. Eignarhaldsfélög sem ekki reka neina atvinnustarfsemi og þeirra eina 

hlutverk er að eiga hluti í öðrum félögum falla undir þetta ákvæði.
 6

 

                                                 
4
 Ágúst Karl Guðmundsson: Milliverðlagning, bls. 18-19. 

5
 Stefán Már Stefánsson: Samstæður hlutafélaga, bls. 58 

6
 Stefán Már Stefánsson: Samstæður hlutafélaga, bls. 58 
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 Í lögum nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki er fjallað um eignarhaldsfélög og nefna 

lögin nokkur form eignarhaldsfélaga og má þar einkum nefna félag í fjármálastarfsemi, 

blandað eignarhaldsfélag á fjármálasviði, eignarhaldsfélag á vátryggingasvið og blandað 

eignarhaldsfélag.  

 Í 97.gr. fyrrgreinda laga kemur fram ítarleg skilgreining á því hvaða fyrirtæki skuli 

teljast til samstæðu á gildissviði laganna og hljóðar ákvæðið svo: 

  

 Fyrirtæki telst vera móðurfyrirtæki þegar það: 

 1. ræður yfir meiri hluta atkvæða í öðru fyrirtæki, 

 2. á eignarhluti í öðru fyrirtæki og hefur rétt til að tilnefna eða víkja frá meiri hluta stjórnarmanna eða 

 stjórnenda, 

 3. á eignarhluti í öðru fyrirtæki og hefur rétt til að hafa ráðandi áhrif á starfsemi þess á grundvelli 

 samþykkta  fyrirtækisins eða samnings við það 

 4. á eignarhluti í öðru fyrirtæki og ræður, á grundvelli samnings við aðra hluthafa eða eignaraðila, meiri 

 hluta atkvæða í fyrirtækinu eða 

 5. á eignarhluti í öðru fyrirtæki og hefur ráðandi stöðu í því. 

 Fyrirtæki, sem hafa þau tengsl við fjármálafyrirtæki eða eignarhaldsfélag á fjármálasviði sem lýst er í 1. 

 mgr., teljast vera dótturfyrirtæki. Fyrirtæki sem er dótturfyrirtæki dótturfyrirtækis, telst einnig vera 

 dótturfyrirtæki móðurfélags   

 Móðurfyrirtæki og dótturfyrirtæki þess mynda samstæðu 

 

Þessi skilgreining gildir  m.a við gerð samstæðureikningsskila þar sem móðurfélagið er 

eignarhaldsfélag á fjármálasviði. 

 Ýmis form eignarhaldsfélaga eru til og má þar nefna í fyrsta lagi eignarhaldsfélög sem 

vettvangur samstarfs milli félaga þar sem eignarhaldsfélagið er notað til að efla samstarf milli 

tveggja eða fleiri sjálfstæðra félaga. Í öðru lagi má nefna eignarhaldsfélög sem tæki til 

yfirtöku eða tæki til að verjast yfirtöku. Í þriðja lagi má nefna eignarhaldsfélög sem tæki til að 

komast hjá forkaupsréttarákvæðum. Í fjórða lagi eignarhaldsfélög sem valkostur við stjórn 

hlutafélaga og í fimmta lagi eignarhaldsfélög sem tæki til enduruppbyggingar.
7
 

 Eignarhaldsfélagið getur verið hentugt til að ná fram hagstæðum skattatilfærslum og 

má þar nefna samsköttun. Um samsköttun er fjallað í hlutanum um samstæðuskattlagningu. 

Einnig má nefna 9. tl. 31. gr. tskl. sem fjallar um heimilaðan frádrátt greidds arðs til 

hlutafélags frá tekjum sínum af atvinnurekstri og hljóðar ákvæðið svo: 

 

                                                 
7
 Stefán Már Stefánsson: Samstæður hlutafélaga: bls. 61-64 
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 Frá tekjum lögaðila og þeim tekjum manna sem stafa af atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi eða eru 

 tengdar slíkum rekstri má draga: 

 Þá fjárhæð sem hlutafélög, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 2. gr., og félög og samlög sem falla undir 2. tölul. 1. 

 mgr. 2. gr. hafa fengið greidda í arð skv. 4. tölul. C-liðar 7. gr. af hlutum og hlutabréfum í félögum er 

 greinir í 1. tölul. 1. mgr. 2. gr., sbr. XII. kafla laga nr. 2/1995, um hlutafélög, og laga nr. 138/1994, um 

 einkahlutafélög. Sama gildir um fjárhæð sem félög í sömu félagaformum sem skattskyld eru skv. 

 7.tölul.  3. gr. og eru heimilisföst í öðru aðildarríki á Evrópska efnahagssvæðinu, [aðildarríki 

 stofnsamnings  Fríverslunarsamtaka Evrópu eða í Færeyjum] hafa fengið greidda í arð. Ákvæði 1. 

 málsl. skal einnig taka til arðs frá hlutafélögum sem skráð eru erlendis ef það félag sem arðinn fær sýnir 

 fram á að hagnaður hins erlenda félags hafi verið skattlagður með sambærilegum hætti og gert er hér á 

 landi. Frádráttur samkvæmt 3. málsl. er bundinn því skilyrði að það skatthlutfall sem lagt er á 

 hagnað hins erlenda félags sé eigi lægra en almennt skatthlutfall í einhverju aðildarríkja Efnahags- og 

 framfarastofnunarinnar í París (OECD) [eða aðildarríkja Evrópska efnahagssvæðisins]
 

[eða 

 aðildarríkja stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu eða í Færeyjum].
 
Ráðherra skal setja nánari 

 reglur um framkvæmd þessa ákvæðis. [Skilyrði frádráttar samkvæmt þessum tölulið eru þau að 

 móttakandi arðs eigi í lok þess árs sem arður er greiddur vegna a.m.k. 10% í þeim lögaðila sem greiðir 

 arðinn. Frádráttur samkvæmt þessum tölulið er því aðeins heimill að yfirfæranlegt rekstrartap hafi verið 

 jafnað, þ.m.t. tap sem myndast hefur á tekjuárinu. 

 

Þetta er undantekning frá meginreglunni þar sem almennt ber að greiða skatt af arði hluta eða 

hlutabréfa í félögum sbr. 11. gr. tskl.. Í ákvæðinu segir að ástæða skattfrelsisins eru þær að 

skattur hefur þegar verið greiddur af arðinum hjá því félagi sem hann myndaðist. Því er ekki 

sanngjarnt að telja hann aftur til tekna ef hann fellur til hlutafélags. Sé að ræða um félög sem 

eru skráð erlendis ber að beita sömu reglum ef sýnt er fram á að félag hafi verið skattlagt með 

sambærilegum hætti erlendis. Samkvæmt þessu getur eignarhaldsfélag tekið skattfrjálst til sín 

allan arð frá rekstrarfélaginu og einnig yfir landamæri ef til þess kemur.
8
 

 

2.3 Myndun samstæðu 

Samstæður hafa aukist hér á landi en eins áður segir er samstæða félaga þegar eitt félag er 

undir stjórn annars félags. Það félag sem er æðra í þessum skilning er nefnt móðurfélag en hitt 

dótturfélag. Ýmsar rekstrarlegar eða skattalegar ástæður geta legið á bak við þá ákvörðun að 

mynda samstæðu. Helstu ástæðurnar geta verið þær að komast hjá kostnaði og fyrirhöfn sem 

fylgir því að framkvæma samruna félaganna sem um ræðir eða að nýta auðlindir sem félög 

innan samstæðunnar kunna að hafa, svo sem þekkingu, viðskiptavild, viðskiptatengsl eða 

starfskrafta. Þegar taka á upp nýja starfsemi eða fara inn á nýjan markað er oft farin sú leið að 

stofna dótturfélög eða útibú. Þegar stofnuð eru eignarhaldsfélög er oft tilgangur þeirra að 
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safna allri yfirstjórn á einn stað en láta mismunandi dótturfélög það eftir að annast 

framleiðslu, sölu eða vöruþróun.
9
  

 Hér á landi ríkir félagafrelsi sem þýðir að heimilt er að stofna félag í hvaða lögmætum 

tilgangi sem er og ákveða skipulag þeirra innan ramma laganna. Þetta frelsi nær yfir það að 

stofna samstæður hlutafélaga þó að samstæðan sem slík teljist ekki sjálfstæður lögaðili.
10

 

   

                                                 
9
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3 Samstæður í hlutafélagalöggjöfinni 

3.1 Samstæðuhugtakið 

Eins og áður kemur fram þá er samstæðuhugtakið skilgreint í 2. gr. hl. (ehl.) og hljóðar svo: 

 

 Nú á hlutafélag svo mikinn hluta hlutafjárins í öðru hlutafélagi eða einkahlutafélagi að  það fer með 

 meiri hluta atkvæða í félaginu, og telst þá fyrrnefnda félagið móðurfélag en hið síðarnefnda 

 dótturfélag. 

 Nú á dótturfélag eða móðurfélag ásamt einu eða fleiri dótturfélögum eða fleiri en eitt dótturfélag í 

 sameiningu svo mikið hlutafé í öðru hlutafélagi eða einkahlutafélagi sem um ræðir í 1. mgr., og telst þá 

 síðastnefnda félagið dótturfélag móðurfélagsins. 

 Ef hlutafélag hefur annars, vegna hlutafjáreignar eða samninga, yfirráð í öðru  hlutafélagi eða einka-

 hlutafélagi telst fyrrnefnda félagið einnig móðurfélag og hið  síðarnefnda dótturfélag. 

 Móður- og dótturfélög eru í sameiningu samstæða. 

 

Auk skilgreiningar á hugtakinu í greininni kemur líka fram viss skilyrði sem þarf að uppfylla 

svo um sé að ræða samstæðu í skilningi laganna.  

 1. mgr. 2. gr. hl. þýðir það að viðkomandi félag verður að eiga og fara með meirihluta 

atkvæða, eða yfir 50 %, til þess að geta talist móðurfélag félagsins. Hér er áherslan á 

meirihluta atkvæða en ekki hlutafjáreignar þó svo að það fari að mestu saman. Samstæður 

sem þessar má nefna beinar samstæður þar sem hlutafélag getur haft bein áhrif á annað 

hlutafélag án þess að fara í gegnum milliliði. Í 2. mgr. 2. gr. hl. er fjallað um sameiginlegt 

eignarhald móður- og dótturfélags eða dótturfélaga og er þá tekið mið af sameiginlegum 

atkvæðisrétti félaganna. Móðurfélagið þarf þá ekki að eiga meiri hluta atkvæðisréttar í 

félaginu til þess að teljast vera móðurfélag þess. Hér hefur móðurfélagið stjórn á öllum 

félögunum innan samstæðunnar fyrir tilstilli stöðu hinna sem dótturfélaga.  Í 3. mgr. 2. gr. hl. 

er svo fjallað um yfirráð yfir öðru félagi vegna hlutafjáreignar eða samninga. Þetta ákvæði er 

mun óljósari en hin tvö á undan en tekur greinilega til tilvika þar sem formlegur grundvöllur 

fyrir yfirráðum liggur ekki ljós fyrir og má nefna slík yfirráð óbein. 
11

  

 

3.2 Eigin hlutir 

Öflun eigin hluta gegn endurgjaldi og eigin hlutfjáreigna er talin vera varasöm þar sem það 

getur falið í sér leið til að fara á svig við reglurnar um lækkun hlutafjár. Það getur líka gefið 

stjórn félagsins óeðlilega mikil völd í félaginu sem kann að leiða til ójafnvægis á milli 

hluthafanna. En þau rök sem er með því að leyfa félaginu að kaupa eigin hluti er fyrst og 
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fremst þau að þá getur stjórnin aflað eigin hluta til þess að mæta sérstökum atvikum eða 

erfiðleikum sem geta orsakast hjá hluthöfum. Getur verið auðveldara að halda hlutum innan 

ákveðins hóps manns þegar t.d. hjúskaparslit eða dauði ber að höndum. Félag getur líka viljað 

afla eigin hluta til þess að afhenda starfsfólki fyrir vinnuframlag eða til þess að geta selt 

nýjum hluthöfum við tilteknar aðstæður. Svo getur félag viljað eiga eigin hluti sem hægt er að 

afhenda sem endurgjald við samruna félaga eða við kaup hlutafélagsins.
12

 

Um eigin hluti hlutafélags er fjallað um í VIII kafla hl. og er meginreglan um öflun eigin hluta 

að finna í 1. mgr. 55 gr. hl. og hljóðar svo: 

 

 Hlutafélag má ekki gegn endurgjaldi eignast eigin hluti með kaupum eða fá þá að veði ef nafnverð 

 samanlagðra hluta, sem félagið og dótturfélög þess eiga í félaginu, er meira en eða mun verða meira en 

 10% af hlutafénu. Með skal telja hluti sem þriðji aðili hefur eignast í eigin nafni en fyrir reikning 

 félagsins. 

 

Samkvæmt þessu má hlutafélag ekki eignast eigin hluti gegn endurgjaldi eða fá þá að veði ef 

nafnverð samanlagðra hluta sem félagið og dótturfélög þess eiga í félaginu er meira en eða 

mun verða meira en 10% af hlutafénu. Þessi regla á einnig við um veð sem hlutafélag tekur í 

eigin hlutum til tryggingar lánum til hluthafa. Öflun eigin hluta gegn endurgjaldi er háð fleiri 

skilyrðum sem koma fram í 55 gr. hl. Mikilvægustu skilyrðin eru þau að félag getur aðeins 

eignast hluti samkvæmt heimild hluthafafundar og að félagið getur aðeins eignast hluti svo 

framarlega sem eigið fé þess fer fram úr þeirri fjárhæð sem óheimilt er að ráðstafa til 

úthlutunar á arði. 
13

 Í 56 gr. hl. kemur þó fram að hlutafélag getur eignast eigin hluti skv. 55. 

gr. án heimildar hluthafafundar ef slíkt reynist nauðsynlegt til að afstýra verulegu og 

yfirvofandi tjóni hjá félaginu. 

Í 6. mgr. 55 gr. hl. segir: 

 

 Ákvæði 1.–5. mgr. gilda eftir því sem við á þegar dótturfélag eignast eða tekur að veði hluti í 

 móðurfélagi gegn endurgjaldi. 

 

Samkvæmt þessu ber að beita fyrrgreindum reglum 1.-5. mgr. 55. gr. hl. þegar dótturfélag 

eignast eða tekur að veði hluti í móðurfélagi gegn endurgjaldi. Þetta er vegna þess að tengslin 

milli félaganna í samstæðunni eru slík að líta beri á þau sem eina heild í þessu sambandi. Ef 

eigendur dótturfélags gætu notað sjóði þess til að kaupa hluti í móðurfélaginu í víðtækara 
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mæli en unnt er innan móðurfélagsins sjálfs væri hægt að fara í kring um þau ákvæði sem 

banna öflun eigin hluta gegn endurgjaldi og eignarhald þeirra í hlutafélögum.
14

 

 Ákvæði 55 gr. hl. standa þó ekki í vegi að hlutafélag geti eignast eigin hluti í 

eftirfarandi tilvikum, sbr. 57. gr. hl.: 

 

1. Sem þátt í að lækka hlutafé skv. VII. kafla. 

2. Á grundvelli lagaskyldu eða dómsúrskurðar til að vernda minni hluta hluthafa. 

3. Til að uppfylla lögmælta innlausnarskyldu sem hvílir á félaginu. 

4. Við kaup á nauðungarsölu á hlutum, sem eru að fullu greiddir, til að fullnægja kröfu sem félagið á. 

 

Fyrrgreindar reglur eiga aðeins við þegar um öflun eigin hluta gegn endurgjaldi er að ræða en 

ekki ef félag aflar eigin hlut án endurgjalds, t.d ef hluthafi gefur félaginu hlut sinn, sbr. 58. gr. 

hl. Það er þó skilyrði að hlutafélag geti aðeins eignast eigin hluti án endurgjalds að þeir séu að 

fullu greiddir, sbr. 58. gr. hl., sama gildir, eftir því sem við á, um hluti sem dótturfélög eignast 

án endurgjalds í móðurfélaginu. 

 

3.3 Arðsúthlutun 

Í XII kafla hl. er fjallað um arðsúthlutun, áður en arðsúthlutun getur farið fram þarf að 

uppfylla nokkur skilyrði og koma þau fram í 1. mgr. 99 gr. hl. og hljóðar ákvæðið svo: 

 

 Einungis er heimilt að úthluta sem arði hagnaði samkvæmt samþykktum ársreikningi síðasta 

 reikningsárs, yfirfærðum hagnaði frá fyrri árum og frjálsum sjóðum eftir að dregið hefur verið frá tap 

 sem ekki hefur verið jafnað og það fé sem samkvæmt lögum eða félagssamþykktum skal lagt í varasjóð 

 eða til annarra þarfa. 

 

Ástæða þess að draga verður frá ójafnað tap er sú að hafi rekstrartap orðið í félaginu á 

undanförnum árum hefur eigið fé þess rýrnað og þá einnig bundnir sjóðir þess. Því er talið 

eðlilegt að eiginfjárstöðunni sé komið í upphaflegt horf áður en til arðsúthlutunar til hluthafa 

geti komið. Varðandi varasjóðinn þá kemur fram í 100. gr. hl. að tiltekið fé skuli vera lagt í 

varsjóð. 

 Í 2. mgr. 99 gr. hl. kemur fram annað skilyrði sem snýr að arðsúthlutun úr móðurfélagi 

og hljóðar ákvæðið svo: 
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 Í móðurfélagi er óheimilt að úthluta það miklum arði að andstætt sé góðum rekstrarvenjum með tilliti til 

 fjárhagsstöðu samstæðunnar, enda þótt arðsúthlutun sé annars heimil.  

 

Samkvæmt þessu verður móðurfélagið að taka tillit til fjárhagsstöðu samstæðunnar í heild 

áður en farið er út í arðsúthlutanir. Ákvæðið bannar ekki arðsúthlutun þó dótturfélög gætu átt í 

fjárhagsvandræðum heldur einungis að óheimilt sé að úthluta það miklum arð að andstætt sé 

góðum rekstrarvenjum með tillit til fjárhagsstöðu samstæðunnar. Hér er verið að hvetja til 

vissrar varfærni sem ber einkum að sýna ef hagnaður móðurfélagsins er tilkominn vegna 

viðskipta við dótturfyrirtæki sem á í fjárhagslegum erfiðleikum.
15

 

 

3.4 Tilkynningar – og upplýsingaskylda 

3.4.1 Tilkynningar – og upplýsingaskylda móðurfélags 

Þegar samstæða hefur verið mynduð er lögð á stjórn móðurfélagsins viss tilkynninga- og 

upplýsingaskyldu gangvart dótturfélaginu, um þetta er fjallað í ákvæði 69. gr. hl. (45. gr. ehl.) 

sem hljóðar svo: 

  

 Þegar samstæða hlutafélaga er mynduð skal stjórn móðurfélags tilkynna það stjórn dótturfélags. [...] 

 Móðurfélag skal gefa stjórn dótturfélags upplýsingar um málefni sem skipta dótturfélagið máli. 

 Tilkynna skal stjórn dótturfélags fyrirhugaðar ákvarðanir sem skipta dótturfélagið máli áður en 

 endanleg ákvarðanataka fer fram.  

 

Samkvæmt þessu ákvæði ber stjórn móðurfélagsins skyldu til þess að tilkynna stjórn 

dótturfélagsins að skilyrðum laga til samstæðu hafi verið fullnægt. Slík tilkynning skiptir 

mjög miklu máli þar sem við myndun samstæðu ber móðurfélagið og dótturfélagið að 

uppfylla vissar skyldur. 

 Stjórn móðurfélagsins ber skyldu til þess að upplýsa stjórn dótturfélagsins um málefni 

sem skipta dótturfélaginu máli. Í þessu felst almenn upplýsingaaskylda um mál sem varða 

samstæðuna sem slíka, t.d. skipulagsbreytingar innan samstæðunnar, hvort leggja eigi hana 

niður eða hvort eigi að breyta, minnka eða auka starfsemi hennar. 

 Stjórn móðurfélagsins ber líka að tilkynna stjórn dótturfélagsins um ákvarðanir sem 

skipta dótturfélagið máli, þ.e. ákvarðanir sem hafa bein áhrif á starfsemi dótturfélagsins. Má 

þar nefna skipulagsbreytingar eða breytingar á starfsemi dótturfélagsins, er þetta að öllum 
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líkindum gert til þess að leyfa stjórn dótturfélagins að koma með athugasemdir áður en 

endanleg ákvörðunin er tekin.
16

 

 Ef stjórn dótturfélags er ekki að öllu leyti sátt með þær upplýsingar sem hún fær frá 

móðurfélagi eða tímasetningu þeirra er spurning hvaða úrræði stjórnin gæti gripið í. 

Vanræksla af þessu tagi er ekki refsiverð samkvæmt hlutafélagalögunum en hugsanlegt væri 

að skilyrði skaðabóta væru fyrir hendi í einhverjum tilvikum. Upplýsingagjöf af þessu tagi 

ætti þó að þjóna hagsmunum samstæðunnar í heild í flestum tilvikum og ætti því að vera 

hvatning til móðurfélagsins að virða upplýsingaskylduna.
17

 

  

3.4.2 Tilkynningar – og upplýsingaskylda dótturfélags 

Ákvæði síðara málsl. 1. mgr. 69 gr. hl. snýr að tilkynningar- og upplýsingaskyldu dótturfélags 

og hljóðar svo: 

 

 Stjórn dótturfélags skal gefa móðurfélaginu allar þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru varðandi mat 

 á fjárhagsstöðu samstæðunnar og starfsemi hennar. 

 

Ekki kemur fram í ákvæðinu hversu umfangsmiklar upplýsingarnar eiga að vera og ber 

sjálfsagt að meta það út frá þeim lagaákvæðum sem beita verður vegna samstæðunnar og þá 

helst þeim sem varða samstæðureikningsskil, sbr. VII kafla árl. Sennilegt er að hugtakið eigi 

að túlka vítt þar sem móðurfélag verður að geta aflað sér upplýsinga til að fá heildarsýn yfir 

starfsemi og fjárhagstöðu samstæðunnar.  Ef hagsmunir móðurfélags og dótturfélags fara 

ekki alveg saman getur dótturfélagið verið tregt að gefa upplýsingar sem eiga að fara leynt. 

Upplýsingarnar sem gefnar eru móðurfélaginu gætu skaðað dótturfélagið og gætu 

stjórnarmenn dótturfélagsins borið fyrir sig reglur um þagnarskyldu í slíkum tilvikum.
18

  

 

3.4.3 Upplýsingaskylda samstæðufélaga gagnvart hluthöfum 

Um upplýsingaskyldu samstæðufélaga gagnvart hluthöfum er að finna í 91. gr. hl. og hljóðar 

greinin svo: 

 

 Þegar hluthafi krefst þess og slíkt má verða án tjóns fyrir félagið að mati félagsstjórnar skulu 

 félagsstjórn og framkvæmdastjóri leggja fram á hluthafafundi upplýsingar um þau málefni, sem skipta 

 máli um mat á ársreikningi félagsins og stöðu þess að öðru leyti eða áhrif geta haft á afstöðu hluthafa til 
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 mála, er ákvörðun á að taka um á fundinum. Upplýsingaskyldan á einnig við um samband félagsins við 

 félög innan sömu samstæðu. Upplýsingar, sem lagðar eru fram í opinberum hlutafélögum, geta m.a. 

 byggst á spurningum hluthafa til félagsstjórnar og framkvæmdastjóra. 

 Ef upplýsingar eru ekki tiltækar á hluthafafundi skulu hluthafar innan fjórtán daga þar frá eiga aðgang 

 að skriflegum upplýsingum hjá félaginu og einnig skulu þær sendar þeim hluthöfum er þess hafa óskað. 

 

Framangreint ákvæði er til þess að tryggja einstökum hluthöfum möguleika á að kynna sér 

málefni félagsins. Stjórn og framkvæmdastjóri skulu leggja fram á hluthafafundi upplýsingar 

um þau málefni sem skipta máli við mat á ársreikningi félagsins og stöðu þess og sama gildir 

um upplýsingar sem geta haft áhrif á afstöðu hluthafa til mála sem taka á ákvörðun um á 

hluthafafundinum.  

 Upplýsingaskyldan á einnig við um samband félagsins við félög innan sömu 

samstæðu. Hér er fyrst og fremst átt við upplýsingar um samband félagsins við dótturfélög. 

Sennilega það sem kemur að frekari skýringum á ársreikningi samstæðunnar, m.a. viðskipti á 

milli félaganna, lán á milli þeirra og kostnaðarskiptingu. Ákvæðið nær einnig til upplýsinga 

að kröfu hluthafa í dótturfélagi um samband þess við móðurfélag. 
19

 

 

3.4.4 Upplýsingaskylda stjórnarmanna og framkvæmdastjóra samstæðu 

Um upplýsingaskyldu stjórnarmanna og framkvæmdastjóra samstæðu er að finna í 1. mgr. 67. 

gr. hl og hljóðar ákvæðið svo: 

  

 Stjórnarmenn og framkvæmdastjórar skulu, er þeir gerast stjórnarmenn eða framkvæmdastjórar, gefa 

 stjórninni skýrslu um hlutaeign sína í félaginu og félögum innan sömu samstæðu. Stjórnarmenn og 

 framkvæmdastjórar í opinberum hlutafélögum skulu gefa stjórninni skýrslu um eign sína í félögum 

 skipti það máli varðandi starf þeirra. Þá skulu þeir síðar gefa skýrslu um kaup og sölu sína á slíkum 

 hlutum. 

 

Ástæða þess að stjórnarmenn og framkvæmdastjórar þurfa að gefa skýrslu er sú að þeir njóta 

sérstöðu um öflun upplýsinga og stöðumat vegna þekkingar þeirra á rekstri félagsins. Fá þeir 

þannig möguleika á að selja hlutabréf á tímum þegar vænta má verðfalls og kaupa hlutabréf 

þegar vænta má verðhækkunar. 
20

 En í 2. mgr. 67. gr. kemur fram að þeir megi ekki misnota 

stöðu sína en ákvæðið hljóðar svo:   

 

                                                 
19

 Stefán Már Stefánsson: Samstæður hlutafélaga, bls. 86-87 
20

 Stefán Már Stefánsson: Samstæður hlutafélaga, bls 88 
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 Stjórnarmenn og framkvæmdastjórar mega ekki misnota aðstöðu sína í viðskiptum með hluti í félaginu 

 eða félögum innan sömu samstæðu. 

 

Ákvæðið þýðir að stjórnarmenn og framkvæmdastjórar mega ekki notafæra sér þá þekkingu 

sem þeir hafa aflað sér í starfi til þess að kaupa og selja hluti til þess hafa áhrif á eftirspurn 

eftir hlutunum eða til þess að hagnast. Af orðalaginu að dæma gengur ákvæðið ekki yfir 

skyldmenni eða ráðgjafa sem hafa fengið þýðingarmiklar upplýsingar. 
21

 

 

3.5 Lán og tryggingar 

Samkvæmt lögum um hlutafélög gilda strangar reglur um veitingu lána til hluthafa og 

forráðamanna félagsins. Í 1. mgr. 104. gr. hl. (sbr. 79. gr. ehl.) er að finna hina amennu 

bannreglu en ákvæðið segir:   

 

 Hlutafélagi er hvorki heimilt að veita hluthöfum, stjórnarmönnum eða framkvæmdastjórum félagsins 

 eða móðurfélags þess lán né setja tryggingu fyrir þá. Félagi er einnig óheimilt að veita þeim lán eða 

 setja fyrir þann tryggingu sem giftur er eða í óvígðri sambúð með aðila skv. 1. málsl. eða er skyldur 

 honum að feðgatali eða niðja ellegar stendur hlutaðeigandi að öðru leyti sérstaklega nærri. Ákvæði 

 þessarar málsgreinar taka þó ekki til venjulegra viðskiptalána. 

 

Samkvæmt ákvæðinu er hlutafélag (einkahlutafélag) og dótturfélög þess óheimilt að veita 

hluthöfum, stjórnarmönnum eða framkvæmdastjórum félagsins lán eða setja fram tryggingu 

fyrir þá. Ástæðan fyrir að bannið gengur líka yfir dótturfélög er sú að móðurfélagið hefur það 

mikil tök í dótturfélaginu að ætla mætti að móðurfélagið sjálft hafi veitt þeim lánið eða 

trygginguna.  Bannið nær ekki yfir að móðurfélagið veiti hluthöfum, stjórnarmönnum eða 

framkvæmdastjórum dótturfélagsins lán eða setur fram tryggingu fyrir þá. Þetta gefur færi á 

að komast fram hjá bannreglunni, á m.a. við ef stór hluthafi í móðurfélagi fær lán í 

dótturfélagi þar sem hann er líka hluthafi. 
22

 

 Í ákvæðinu er ekkert sem bannar hluthafa að lána hlutafélaginu sjálfu peninga. Þar sem 

heildarskattur á hlutafélagshagnað er hærri en fjármagnstekjuskattur, getur hluthafi öðlast 

töluverðan skattasparnað með því að lána hlutafélagi fé í stað þess að leggja því til aukið eigið 

fé.
23

 Ef hluthafinn heimtar hærri vexti af láninu en eðlilegt telst í hliðstæðum viðskiptum getur 

                                                 
21

 Stefán Már Stefánsson: samstæður hlutafélaga, bls. 89 
22

 Stefán Már Stefánsson: Samstæður hlutaféalga, bls. 102-103 
23

 Ásmundur G. Vilhjálmsson: Skattur á fyrirtæki, bls. 586 
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hann átt í hættu að litið verði á muninn sem dulinn arð, er því rétt að gæta varúðar við 

ákvörðun vaxtakjaranna.
24

 

 Ákvæði 2. mgr. 104. gr. hl. fjallar um fjármögnun á kaupum á hlut og hljóðar svo: 

 

 Hlutafélag má ekki veita lán til að fjármagna kaup á hlutum í félaginu eða móðurfélagi þess hvort 

 heldur móðurfélagið er hlutafélag eða einkahlutafélag. Hlutafélag má heldur ekki leggja fram fé né setja 

 tryggingu í tengslum við slík kaup. Ákvæði 1.–2. málsl. eiga þó ekki við um kaup starfsmanna félagsins 

 eða tengds félags á hlutum eða kaup á hlutum fyrir þá. Gætt skal ákvæða 99. gr. 

 

Bann þetta styðst við það sjónarmið að ekki sé eðlilegt að hlutafélag fjármagni sjálft kaup 

annarra á hlutum í því sjálfu með því að leggja fram fé til þess. Slíkt gæti orðið til óréttmæts 

hagnaðar lántakanda á kostnað félagsins. Samkvæmt þessu getur félag ekki fjármagnað eigin 

yfirtöku og ekki heldur með fjármunum eða tryggingu frá dótturfélagi. Það er þó ekkert því til 

fyrirstöðu að úthlutaður arður til hluthafa sé notaður til kaupa á hlutum í viðkomandi félagi 

eða móðurfélagi þess. Arðgreiðslur eru löglegar greiðslur úr sjóðum hlutafélags sem fara fram 

samkvæmt ákvæðum hlutafélagalaga. Því er ekki hægt að telja að hlutafélag hafi lagt fram fé 

eða sett tryggingu í tengslum við kaupin á hlutunum í skilningi laganna. 
25

 

 Samkvæmt 6. mgr. 104. gr. hl. ná þessi ákvæði ekki yfir lán eða framlag dótturfélags 

til móðurfélags en ákvæðið hljóðar svo: 

 

 Ákvæði 1. og 2. mgr. eiga ekki við um lán eða framlag til móðurfélags og tryggingu fyrir 

 skuldbindingum móðurfélags 

 

Fyrrgreint ákvæði um bann við lánveitingum taka hvorki til venjulegra viðskiptalána, skv. 1. 

mgr. 104. gr. hl. né til samstæðulána. Aðalatriðið virðist vera að dótturfélag má veita 

móðurfélagi lán eða tryggingar en þó ekki til að fjármagna kaup á hlutum í því. 
26

 

 Taka skal þó fram að ekki eru alltaf skörp skil á milli venjulegra viðskiptalána og 

ólögmætra lána til hluthafa eða annarra trúnaðarmanna félagsins. Sjá til ítrekunar úrskurð 

yfirskattanefndar, Yskn 119/2006 en þar voru málsvextir eftirfarandi: 

 

 Kærandi, sem var framkvæmdastjóri og stjórnarmaður í X ehf. og eigandi alls hlutafjár í félaginu, fékk 

 greiðslur frá X ehf. á árinu 2002 sem tilgreindar voru sem lán í bókum félagsins. Í úrskurði 

 yfirskattanefndar kom fram að umræddar greiðslur X ehf. hefðu ekki verið heimilar að lögum sem 

                                                 
24

 Ágúst Karl Guðmundsson: Milliverðlagning, bls. 68 
25

 Stefán Már Stefánsson: Samstæður hlutafélaga, bls. 104 
26

 Stefán Már Stefánsson: Samstæður hlutafélaga, bls. 105-106 
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 lánveitingar til kæranda, enda þótti vafalaust að ekki væri um venjuleg viðskiptalán að ræða. Bæri því 

 samkvæmt 3. mgr. 1. tölul. A-liðar 7. gr. laga nr. 90/2003 að telja greiðslurnar til tekna sem laun í 

 skattframtali kæranda árið 2003. Vegna athugasemda kæranda um endurgreiðslur á árinu 2003 var tekið 

 fram að eftir breytingar á skattareglum um óheimilar lánveitingar til hluthafa og stjórnenda með lögum 

 nr. 133/2001 væri ótvírætt að endurgreiðslur slíkra lána hefðu ekki þýðingu varðandi þá skattlagningu 

 sem lögin mæltu fyrir um í þessum tilvikum, enda væru ákvæði laganna fortakslaus að því leyti. Var 

 kröfum kæranda hafnað. 

 

Í þessu tilviki hafði framkvæmdastjóri X ehf., sem var að auki stjórnarformaður og eigandi 

alls hlutafjár í félaginu, fengið greiðslur frá félaginu sem voru tilgreindar sem lán í bókum 

félagsins. Skv. 1. mgr. 79. gr. ehl. (104 gr. hl.) eru slík lán ekki heimil og talið var að ekki 

væri um venjulegt viðskiptalán að ræða. Bæri því að telja greiðslurnar til tekna sem laun í 

skattaframtali framkvæmdastjórans. 

 

3.6 Ábyrgð móðurfélaga 

Í 2. gr. hl. (ehl.) er móðurfélag skilgreint sem hlutafélag (einkahlutafélag) sem á svo mikinn 

hluta hlutafjársins í öðru hlutafélagi eða einkahlutafélagi að það fer með meirihluta atkvæða í 

félaginu.   

 Það sem greinir hlutafélög frá öðrum félagaformum er ábyrgðin á skuldbindingum 

félagsins. Grundvallarregla hlutafélagalaganna er sú að ábyrgð félagsmanna er takmörkuð við 

framlag þeirra og aðeins er hægt að ganga að eignum félagsins vegna skuldbindinga þess. 

Enginn félagsmannanna ber persónulega ábyrgð á skuldbindingum félagsins 
27

sbr. 2. mgr. 1. 

gr. hl. sem hljómar svo: 

 

 Hlutafélag merkir í lögum þessum félag þar sem enginn félagsmanna ber persónulega ábyrgð á 

 heildarskuldbindingum félagsins. 

 

Aðalreglan er því sú að enginn félagsaðili ber persónulega ábyrgð á heildarskuldbindingum 

félagsins og skiptir engu máli hvort sá félagsaðili er einstaklingur eða annað félag. Ábyrgð 

hlutafélagsins sjálfs er aftur á móti ekki takmörkuð og ábyrgist það allar skuldbindingar sínar 

með öllum eigum sínum.
28

  

 Þar sem samstæðan sem slík er ekki sjálfstæður lögaðili heldur aðeins félögin innan 

hennar ber móðurfélagið almennt ekki ábyrgð á skuldbindingum dótturfélaga sinna. Því getur 

ekki komið til að samstæðan sem slík beri neina ábygð eða komi sjálfstætt fram gegn þriðja 

                                                 
27

 Stefán Már Stefánsson: Hlutafélög, einkahlutafélög og fjármálamarkaðir, bls. 67  
28

 Stefán Már Stefánsson: Samstæður hlutaféalga, bls. 115 
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aðila.
29

 Þó eru til undantekningar frá reglunni um takmarkaða ábyrgð og er því ekki útilokað 

að móðurfélagið geti borið ábyrgð á skuldbindingum dótturfélags þegar sérstök lagarök lúta 

að því. Hér skal vikið stuttlega að tveim af þessum undantekningum, ábyrgð samkvæmt 

loforði og skaðabótaábyrgð. 

 

3.6.1 Ábyrgð samkvæmt loforði 

Eins og áður var sagt þá ber enginn félagsmanna persónulega ábyrgð á heildarskuldbindingum 

félagsins sbr, 2. mgr. 1. gr. hl., hér er einungis átt við persónulega og ótakmarkaða ábyrgð 

eins eða fleiri félagsmanna á heildarskuldbindingum félagsins eins og þær eru á hverjum tíma. 

Ákvæðið tekur ekki til ábyrgðar einstakra hluthafa á einni eða fleiri skuldbindingum félagsins 

eða á ákveðinni hámarksfjárhæð af skuldbindingum félagsins og er því slík ábyrgð leyfileg. 

Það er ekkert því til fyrirstöðu að viðskiptamenn hlutafélags krefjist persónulegrar ábyrgðar 

sem trygging fyrir efndum eða að félagsmaður tekur að sér ábyrgð vegna allra skuldbindinga 

félagsins við tiltekinn banka eða viðskiptaaðila. Það má enn fremur ætla að ekkert sé því ekki 

til fyrirstöðu að hluthafar gangist undir það sín á milli að standa straum af einhverjum 

fjárútlátum félagsins eða fjármögnunum ef ábyrgð þeirra er engu að síður takmörkuð út á við í 

skilningi hlutafélagalaganna. En ef félagsmenn taka hins vegar á sig almenna ótímabundna 

ábyrgð á öllum skuldbindingum félagsins væri það ekki samrýmanlegt 2. mgr. 1. gr. hl. 

 Sama gildir um ábyrgð móðurfélags gagnvart dótturfélagi, móðurfélag getur gengið í 

ábyrgð fyrir dótturfélag og er það í raun vel þekkt að móðurfélag geri það. Þar sem um þetta 

atriði ríkir samningsfrelsi getur móðurfélagið tekið á sig þær skuldbindingar vegna 

dótturfélagsins sem það kýs. Í slíkum samningum getur verið gert ráð fyrir því að 

móðurfélagið beri ábyrgð eitt og sér eða samhliða dótturfélaginu og er þá móðurfélagið 

bundið samkvæmt efni þess samnings. Ef móðurfélag gerir samning án þess að viðsemjandi 

hafði réttmæta ástæðu til að halda að móðurfélagið ætlaði að bera ábyrgð á skuldbindingum er 

ábyrgð móðurfélagsins þá háð því hvernig túlka ber viðkomandi samning.
30

 

 

3.6.2 Skaðabótaábyrgð  

Um skaðabótaábyrgð móðurfélaga gilda sömu reglur og þegar um skaðabótaábyrgð hluthafa 

er að ræða en um hana er fjallað í XV kafla hl (ehl), ákvæði 2. mgr. 134. gr. hl (2. mgr. 108. 

gr. ehl) hljóðar svo: 

 

                                                 
29

 Stefán Már Stefánsson: Samstæður hlutafélaga, bls. 116 
30

 Stefán Már Stefánsson: Samstæður hlutafélaga, bls. 116-117 



17 

 

 Hluthafi er skyldur til að bæta tjón sem hann af ásetningi eða stórfelldu gáleysi hefur valdið félaginu, 

 öðrum hluthöfum eða þriðja aðila með broti á lögum þessum eða samþykktum félagsins. 

 

Móðurfélag sem hluthafi getur borið ábyrgð á tjóni sem það veldur félaginu, öðrum 

hluthöfum eða þriðja manni. Á hluthafa hvíla engar sérstakar skyldur til að stuðla að 

hagsmunum félagsins eða annarra hluthafa og getur því bótaskylda aðeins komið til í 

undantekningartilfellum. Til þess að til bótskyldu getur komið þarf hluthafinn að sýna stórfellt 

gáleysi, má dæmi nefna ef hann stuðlar að hærri arðgreiðslu en heimilt er eða ef hann notar 

upplýsingar í auðgunarskyni fyrir sjálfan sig eða aðra og veldur þannig félaginu tjóni. Hér er 

átt við upplýsingar sem hann hefur fengið hjá félaginu og eiga að fara leynt. 
31

 

Erfitt getur verið að byggja upp bótagrundvöll móðurfélags á þeim grunni að það beri ábyrgð 

gagnvart dótturfélaginu sem hluthafi í því. Það skiptir hins vegar miklu máli varðandi 

bótaskilyrði hvort móðurfélag skoðast einungis sem hluthafi í dótturfélaginu eða hvort það 

fari með raunverulega stjórn þar. Um skaðabótaábyrgð stjórnenda er fjallað í 1. mgr. 134. gr. 

hl (1. mgr. 108. gr. ehl.) og hljóðar ákvæðið svo: 

 

 Stofnendur, stjórnarmenn, framkvæmdastjórar og endurskoðendur og skoðunarmenn hlutafélags, svo og 

 matsmenn og rannsóknarmenn, eru skyldir að bæta hlutafélagi það tjón, er þeir hafa valdið félaginu í 

 störfum sínum, hvort sem er af ásetningi eða gáleysi. Sama gildir þegar hluthafi eða aðrir verða fyrir 

 tjóni vegna brota á ákvæðum laga þessara eða samþykktum félags. 

  

Þegar uppbygginga samstæðunnar og hagsmunir leiða til þess að móðurfélag hreinlega 

stjórnar dótturfélögum sínum kann að mega líta svo á að móðurfélagið sé skaðabótaskylt 

gagnvart dótturfélagi samkvæmt 1. mgr. 134. gr. hl. eins og hver annar stjórnandi. Sama á 

sennilega við þegar móðurfélag veldur hluthöfum þess eða þriðja aðila tjóni.
32

 Þegar fjallað er 

um ábyrgð stjórnenda dótturfélags eða móðurfélagi þess er mikilvægt að skoða dóm 

Hæstaréttar um TL rúllur, Hrd. 292/2003 en þar voru málsvextir eftirfarandi: 

 

 Þrotabú TL (Þ) leitaði eftir skaðabótum úr hendi TV og H vegna þess að eignir TL voru ekki lengur 

 fyrir hendi þegar bú félagsins var tekið til gjaldþrotaskipta. Á þeim tíma sem hér skipti máli voru TL og 

 H í eigu TV, sem var samkvæmt því móðurfélag beggja hinna, sbr. 1. mgr. 2. gr. laga nr. 138/1994. Þá 

 voru náin stjórnunarleg tengsl milli allra félaganna. Talið var að eignum TL hafi sannanlega verið 

 ráðstafað til hagsbóta fyrir TV og H, þó sérstaklega H. Engin lagaskilyrði voru til þess að TV gæti tekið 

 verðmæti út úr TL og engin formleg ákvörðun var heldur tekin í þá veru. TV var samkvæmt þessu 

                                                 
31

 Stefán Már Stefánsson, Samstæður hlutafélaga, bls. 117-118 
32

 Stefán Már Stefánsson: Samstæður hlutafélaga, bls. 123-124 
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 skaðabótaskyldur gagnvart Þ samkvæmt 2. mgr. 108. gr. laga nr. 138/1994. Gögn málsins þóttu sýna að 

 allir þræðir hefðu verið í sömu hendi til að taka samræmda ákvörðun fyrir öll félögin í senn og að bæði 

 TV og H hefðu haft raunveruleg yfirráð yfir TL. Í samræmi við þetta var talið að ákvæði 3. mgr. 2. gr. 

 laga nr. 2/1995 tæki til H sem móðurfélags TL. Í sameiningu hefðu TV og H stuðlað að því að eignir 

 dótturfélags þeirra gengju að verulegu  leyti til H og um leið borið fyrir borð hagsmuni annarra 

 kröfuhafa. Bar H skaðabótaábyrgð á tjóni sem Þ varð fyrir af þessum sökum. Í samræmi við þetta voru 

 TV og H dæmd til greiðslu skaðabóta óskipt.    

 

Þessi dómur sýnir það að stjórnendur hlutafélaga (einkahlutafélaga) og einnig hluthafar og 

móðurfélög geta borið skaðabótaábyrgð á því sem misfer í rekstri félagsins. 

 Þegar TL var tekið til gjaldþrotaskipta voru eignir þess ekki lengur fyrir hendi en talið 

var að eignunum hafi verið ráðstafað til hagsbóta fyrir félögin TV og H en TV var móðurfélag 

beggja hinna. Engin lagaskilyrði voru fyrir hendi til að TV gæti tekið verðmæti út úr TL og 

var TV samkvæmt þessu skaðabótaskylt gagnvart TL skv. 2. mgr. 108. gr. ehl. (2. mgr. 134. 

gr. hl.). H var einnig dæmt skaðabótaskylt og var skaðabótaskyldan byggð á því að 

stjórnarformaður TL hafi notið takmarkaðs sjálfstæðis gagnvart H um töku ákvarðana. Sýnt 

var fram á að öll stjórnin hafi verið í sömu hendi til að taka samræmda ákvörðun fyrir öll 

félögin í senn og að bæði TV og H hefðu haft raunveruleg yfirráð yfir TL og var talið að 

ákvæði 3. mgr. 2. gr. hl. tæki til H sem móðurfélags TL. Eigendur og fulltrúar í stjórn TL rúlla 

voru hinir sömu og móðurfélags þess TV, sömu aðilar áttu jafnframt og stýrðu H. Var talið að 

H og TV hafi stuðlað að því í sameiningu að eignir dótturfélags þeirra gengju að veruleiti til H 

og þar með borið fyrir borð hagsmuni annarra kröfuhafa. Leiddi þetta til beinnar ábyrgðar TV 

og H og voru þau dæmd til greiðslu skaðabóta óskipt.
33

 

 

3.7 Erlendar samstæður 

Í hlutafélagarétti er gert ráð fyrir að félög innan samstæðunnar skuli vera íslensk hlutafélög 

(einkahlutafélög) en félag er talið íslenskt þegar það á lögheimili og varnarþing hér á landi 

auk þess sem það þarf að vera skrásett hér á landi. Íslenskur réttur gildir því ekki um erlend 

félög, þannig myndi erlent móðurfélag sem ætti dótturfélag hér á landi, ekki falla undir 

ákvæði 2. gr. hl (2. gr. ehl.) og væri því ekki háð ákvæðum laga þar um. Annað kann þó að 

gilda um erlend dótturfélög íslenskra móðurfélaga. Ástæðan er sú að réttarstaða 

dótturfélagsins getur verið hluti af réttarstöðu móðurfélagsins.
34

 

                                                 
33

 Áslaug Björgvinsdóttir: Hluthafar geta borið ábyrgð umfram hlutafé, bls. 4 og Stefán Már Stefánsson: 

Samstæður hlutaféalga bls 125 
34

 Stefán Már Stefánsson: Samstæður hlutafélaga, bls. 24-25 og bls. 150 



19 

 

 Við mat á því hvort um samstæðu sé að ræða samkvæmt 2. gr. hl. beri því ekki aðeins 

að líta til eignarhluta íslenska hlutafélagsins í íslenskum hlutafélögum heldur einnig hvað 

erlend dótturfélög eiga í félaginu. Þær skyldur sem móðurfélagið hefur gagnvart íslenskum 

dótturfélögum gilda líka gagnvart erlendum dótturfélögum þar sem íslenskt móðurfélag skal 

fara að íslenskum lögum og samstæða þess við önnur félög skal einnig fara eftir íslenskum 

lögum. Það er í samræmi við hlutafélagalögin að skyldur séu lagðar á móðurfélagið þó 

löggjöfin getur ekki lagt skyldur á erlend dótturfélög. 
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4 Samstæðuskattlagning og reikningsskil 

4.1 Almennt um samstæðuskattlagningu 

Eins og áður hefur komið fram er hvert félag sjálfstæður lögaðili og miðar því skattarétturinn 

að verulegu leyti við félagaréttinn. Þegar kemur að samstæðum, þar sem félög eru mjög tengd 

og háð hvort öðru, er mikilvægt að skattarétturinn sé eins hlutlaus og hægt er gagnvart 

skattlagningu þeirra. Skattlagning skal fara eftir tekjum og gjöldum hvers félags og er tap ekki 

yfirfæranlegt á milli félaga innan samstæðu nema sótt sé um samsköttun, fjallað verður um 

samsköttun í kafla 4.2. Jafn þýðingamikið og það er að gæta hlutleysis í skattlagningu tengdra 

félaga, er það að koma í veg fyrir að þau geti nýtt sér eignasambandið til yfirfærslu tekna frá 

einu félagi til annars. Verði félag uppvíst að því að yfirfæra tekjur, hafa skattyfirvöld heimild 

til að leiðrétta tekjur þess skv. 57. gr. sl sem fjallar um óvenjuleg fjárskipti á milli tengdra 

aðila en nánar verður vikið að því í kafla 5 sem fjallar um viðskipti á milli tengdra aðila.
35

 

 

4.2 Samsköttun félaga 

Með lögum nr. 154/1998 var gerð sú breyting á tskl. að heimiluð var samsköttun félaga. Eins 

og áður segir er ákvæðið um samsköttun félaga að finna í 55. gr. tskl. og hljóðar svo: 

 

 Ríkisskattstjóri getur heimilað að tvö eða fleiri hlutafélög, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 2. gr., séu skattlögð 

 saman. Skilyrði samsköttunar eru að eigi minna en 90% hlutafjár í dótturfélögum sé í eigu 

 móðurfélagsins sem óskar samsköttunar eða annarra dótturfélaga sem einnig taka þátt í samsköttuninni. 

 Jafnframt hafi öll hlutafélögin sama reikningsár og eignarhald hafi varað allt reikningsárið, nema þegar 

 um nýstofnuð dótturfélög er að ræða eða slit á dótturfélagi. Samsköttun skal að lágmarki standa í fimm 

 ár og ef samsköttun er slitið er ekki heimilt að fallast á hana að nýju fyrr en að liðnum fimm árum frá 

 því að henni var slitið. Samsköttun skal þó falla niður með félagi sé það tekið til gjaldþrotameðferðar 

 eða sæti slitameðferð, sbr. 101. gr. laga nr. 161/2002. 

 Umsókn um samsköttun skal beint til ríkisskattstjóra eigi síðar en þrjátíu dögum fyrir lok 

 framtalsfrests vegna þess tekjuárs sem óskað er eftir að verði samskattað. 

 Við samsköttun skal tekjuskattur af sameiginlegum tekjuskattsstofni allra hlutafélaga sem taka þátt 

 í samsköttuninni lagður á móðurfélagið en öll hlutafélögin bera sameiginlega ábyrgð á skattgreiðslum. 

 Þó er ríkisskattstjóra heimilt að leggja tekjuskatt á hvert og eitt félag óski hlutafélögin í  samsköttun 

 sérstaklega eftir því. 

 Tap sem verður á rekstri eins eða fleiri samskattaðra hlutafélaga má draga frá tekjum hinna áður en 

 tekjuskattur er reiknaður. Þó skal viðkomandi tekjuár ávallt gert upp áður en tekið er tillit til 

 yfirfæranlegs taps fyrri ára. Yfirfæranlegt tap hlutafélags sem stafar af rekstri frá því fyrir samsköttun 

 má aðeins nýta í því félagi. 

                                                 
35

 Ásmundur G. Vilhjálmsson: Skattur á fyrirtæki, bls. 539-540 

http://www.althingi.is/lagas/139b/2002161.html#g101
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Hlutafélög (einkahlutafélög) eru sjálfstæðir skattaðilar skv. 1. tölul. 1. mgr. 2. gr. tskl. en með 

þessu ákvæði er verið að heimila undantekningu fyrir  þau félög sem eru verulega háð hvort 

öðru og uppfylla skilyrðin sem koma fram í ákvæðinu. Megin skilyrði samsköttunar eru að 

eigi minna en 90% hlutafjár í dótturfélögum sé í eigu móðurfélagsins sem óskar samsköttunar 

eða annarra dótturfélaga sem einnig taka þátt í samsköttuninni. Er því gert ráð fyrir mun 

þrengri samstæðuhugtaki en er skilgreint í hlutafélagalögunum eða ársreikningalögunum en 

þar er móðurfélag skilgreint sem hlutafélag eða einkahlutafélag sem á svo mikinn hluta 

hlutafjársins í öðru hlutafélagi eða einkahlutafélagi að það fer með meirihluta atkvæða í 

félaginu. En eins og áður sagði er megin skilyrðið  að móðurfélag eigi 90-100% hlut í þeim 

dótturfélögum sem taka þátt í samsköttuninni. Samsköttunin getur líka náð til félaga sem eru 

90-100% í eigu móðurfélags og þeirra dótturfélaga sem taka þátt í samsköttuninni.  

 Það er líka skilyrði samsköttunar að hlutafélögin hafi sama reikningsár og eignarhald 

hafi varað allt reikningsárið. Umsókn um samsköttun félaga þarf að berast 30 dögum fyrir lok 

framtalsfrest, ef umsónir koma eftir þann tíma verður beiðninni hafnað sbr. úrskurð 

yfirskattanefndar, Yskn 64-65/2011 þar sem málsvextir voru eftirfarandi: 

 

 Kærandinn sem var lögaðili skilaði skattframtali eftir að framtalsfrestur rann út 2009. Ríkisskattstjóri 

 tók framtalið til meðferðar sem kæru. Í kæruúrskurði sínum féllst hann á að leggja innsent framtal til 

 grundvallar álagningu í stað áætlaðra skattstofna með þeim breytingum sem leiddu af synjun hans um 

 samsköttun félagsins við annað félag. Í úrskurði skattstjóra kemur fram að umsókn um samsköttun hefði 

 verið of seint fram komin sbr. 2. mgr. 55. gr. tskl.  og á þeim forsendum hafnað. Yfirskattanefnd féllst á 

 með skattstjóra að umsókn kæranda um samsköttun barst ekki innan lögmæltra tímamarka eins og um er 

 getið í umræddu ákvæði. Var kröfu kæranda um samsköttun því hafnað.  

 

Þar sem aðilinn skilaði beiðni um samsköttun ekki innan lögmæltra tímamarka var beiðninni 

hafnað sbr. 2. mgr. 55. gr. tskl.. Þegar félög sem eru samsköttuð ákveða að slíta 

samsköttuninni, samsköttun verður þó að standa að lágmarki í fimm ár, verður einnig að gera 

það 30 dögum áður en framtalsfrestur rennur út. Félög hafa tapað á því að sækja ekki slit á 

samsköttun fyrir tilskilinn tíma. 

 Við samsköttun er tekjuskattur af sameiginlegum tekjuskattstofni allra félaganna sem 

taka þátt í samsköttuninni lagður á móðurfélagið en öll félögin bera sameiginlega ábyrgð á 

skattgreiðslunum. Tilgangur samsköttunar er því sá að atvinnurekstur sé ein skattaleg heild þó 

að ábyrgð, skyldum og fjármögnun sé dreift.  Telst þetta vera almenn hagræðing fyrir félögin 

þar sem heildartekjuskattur allra félaganna verði ekki hærri en hann hefði orðið ef öll 

starfsemi félaganna hefði verið rekin í einu félagi. Gerir þetta félögunum líka kleift að nýta 
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tap eins eða fleiri félaga innan samstæðunnar til frádráttar á rekstrartekjum annars félags 

innan samstæðunnar. Félag innan samstæðunnar sem kemur út í tapi þarf því ekki að bíða 

fram á næsta ár til þess að nýta tapið. Yfirfæranlegt tap hlutafélags sem stafar af rekstri frá því 

fyrir samsköttun má aðeins nýta í því félagi og er þessi regla sett til þess að koma í veg fyrir 

að samsköttunarreglan verði misnotuð og að félög kaupi tap annarra félaga 
36

 sbr. úrskurð 

yfirskattanefndar, Yskn 36/2007 þar sem málsvextir voru eftirfarandi: 

 

 Í skattframtali kæranda, sem var einkahlutafélag, árið 2005 var færður frádráttur yfirfærðs rekstrartaps 

 frá samsköttuðu dótturfélagi kæranda, X ehf. Skattstjóri lækkaði frádráttinn á þeim forsendum að 

 kæranda væri einungis heimilt að nýta tap X ehf. sem myndast hefði á tímabili samsköttunar félaganna, 

 þ.e. frá og með tekjuárinu 2004, en ekki tap sem stafaði af rekstri X ehf. frá því fyrir samsköttun. 

 Yfirskattanefnd féllst á með skattstjóra að lagaskilyrði frádráttar slíks taps væru ekki uppfyllt í tilviki 

 kæranda þar sem skilyrði samsköttunar kæranda og X ehf. hefðu ekki verið fyrir hendi við gildistöku 

 laga nr. 154/1998, enda hefði X ehf. þá ekki verið stofnað. Var kröfu kæranda um frádrátt hins 

 niðurfellda rekstrartaps því hafnað. 

 

Félagið sem um ræðir hér ætlaði að nýta rekstrartap samskattaðs félags, sem myndaðist fyrir 

samsköttun, til frádráttar á rekstrarkostnaði sínum. Skilyrði 4. mgr. 55. gr. tskl. fyrir frádrætti 

tapsins var ekki uppfyllt og var kröfunni um frádráttinn því hafnað. 

 

4.3 Ársreikningur samstæðu 

Samstæðureikningsskil eru reikningsskil margra tengdra aðila sett fram eins og ef um væri að 

ræða einn uppgjörsaðila.  Í VII. kafla árl. er fjallað um samstæðureikninga, ákvæði 67. gr. 

hljóðar svo:  

 

 Móðurfélag skal semja samstæðureikning í samræmi við ákvæði þessa kafla fyrir öll dótturfélög sín án 

 tillits til þess hvar þau eru skráð, sbr. þó 68.–70. gr. 

 

Vissar undantekningar eru á lögunum og verður fjallað um þær hér á eftir í kafla 4.3.1.  Í 72. 

gr. og 73. gr. árl. kemur koma fram reglur sem þarf að fylgja við gerð samstæðurreiknings. 

72. gr. er svohljóðandi: 

 

 Félög í sömu samstæðu skulu hafa sama reikningsár nema sérstakar aðstæður gefi tilefni til annars.  
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 Stefán Már Stefánsson: Samstæður hlutafélaga, bls. 223-225. 
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 Ef reikningsári dótturfélags lýkur meira en þremur mánuðum fyrir lok reikningsárs samstæðunnar skal 

 samstæðureikningur saminn á grundvelli sérstakra reikningsskila sem gerð eru samkvæmt ákvæðum 

 þessara laga og miðast við uppgjörsdag samstæðunnar. Ef reikningsári dótturfélags lýkur þremur 

 mánuðum eða skemur fyrir lok reikningsárs samstæðunnar má fella ársreikning dótturfélagsins inn í 

 samstæðureikningsskilin. 

 Hafi á þeim tíma, sem líður milli loka reikningsárs dótturfélags og móðurfélags, orðið atburðir, sem 

 hafa veruleg áhrif á rekstur dótturfélagsins og fjárhagsstöðu, skal einnig veita upplýsingar um það.  

 

73. gr. árl. er svohljóðandi: 

 

 Samstæðureikning skal semja samkvæmt ákvæðum þessa kafla og skal hann hafa að geyma  

 rekstrarreikning, efnahagsreikning, sjóðstreymi og skýringar. 

 Samstæðureikningur skal gefa glögga heildarmynd af afkomu, efnahag og breytingu á handbæru fé allra 

 félaga innan samstæðunnar. 

 Við gerð samstæðureiknings skulu sams konar tekju- og gjaldaliðir og eigna- og skuldaliðir lagðir 

 saman. Gera skal nauðsynlegar leiðréttingar vegna sérstakra þátta sem eiga aðeins við um 

 samstæðureikning.  

 Í samstæðureikningi skal fella niður fjárfestingu móðurfélags í dótturfélögum á móti hlutfallslegri eign 

 móðurfélagsins í eigin fé þeirra. 

 Dótturfélag, sem keypt er á reikningsárinu, má aðeins taka með í samstæðureikning frá þeim tíma sem 

 móðurfélag tekur við stjórn þess. 

 Dótturfélag, sem selt er á reikningsárinu, má aðeins taka með í samstæðureikning fram að þeim tíma 

 sem móðurfélag lætur af stjórn þess. 

 

Þau fyrirtæki sem birta samstæðureikningsskil og eru í Kauphöll Íslands þurfa að semja 

ársreikninga í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS).
37

 

 Samkvæmt 77. gr. árl. skal samstæðureikningur gera grein fyrir samanlögðum eignum 

og skuldum, tekjum og gjöldum. Við gerð reikningsins falla eftirfarandi liðir niður:  

 

1. Kröfur og skuldir félaga innan samstæðunnar gagnvart öðrum félögum innan hennar. 

2. Tekjur og gjöld af gagnkvæmum viðskiptum félaga innan samstæðunar. 

3. Óinnleystur hagnaður eða tap af þeim viðskiptum. 

 

Þær aðferðir sem notaðar eru við að semja samstæðureikninga eru kaupaðferð og 

samlegðaraðferð. Kaupferðin er meginreglan sbr. 1. mgr. 78. gr. árl. en samlegðaraðferðin er 

notuð í undantekningartilfellum. Nánar er fjallað um þessar aðferðir í 79. og 80. gr. árl.  
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 Deloitte: Alþjóðlegir reikningsskilastaðlar 
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4.3.1 Undanþágur  

Í 68.-70 gr. árl. koma fram þær undantekningar sem eru á skyldu til að halda 

samstæðureiknig.  Þær undantekningar gilda þó ekki þegar eitt félaganna, sem fella á undir 

samstæðuna, er félag með verðbréf sín skráð á skipulegum verðbréfamarkaði í ríki innan 

Evrópska efnahagssvæðisins. 

 Samkvæmt 68. gr. þarf móðurfélag ekki að semja samstæðureikning ef samstæðan í 

heild fer ekki fram úr tveimur af eftirfarandi stærðum á reikningsskiladegi: 

 

1. Eignir nema 230.000.000 kr. 

2. Rekstrartekjur nema 460.000.000 kr. 

3. Fjöldi ársverka á reikningsári er 50 

 

Heimildin til að beita þessu ákvæði breytist því aðeins ef að samstæðan hafi farið fram úr eða 

fari ekki lengur fram úr tveimur af stærðunum þremur tvö reikningsár í röð.  

 Samkvæmt 69. gr. árl. þarf félag, sem jafnframt er dótturfélag og starfar á grundvelli 

laga í EES-ríki og ársreikningur þess er hluti af samstæðureikningi móðurfélags sem lýtur 

löggjöf EES-ríkis, ekki að semja samstæðureikning ef móðurfélagið á öll hlutabréfin eða 

hlutina í félaginu sem fær undanþáguna eða móðurfélagið á minnst 90% eignarhlut í félaginu 

sem fær undanþáguna og aðrir hluthafar eða félagsaðilar þess hafa fallist á undanþáguna eða 

móðurfélagið á minna en 90% eignarhlut í félaginu sem fær undanþáguna og eigendur minni 

hluta, sem eiga minnst 10% eignarhlut, hafa ekki krafist innan sex mánaða fyrir lok 

reikningsárs að samstæðureikningur verði saminn og að  móðurfélagið sendir ársreikningaskrá 

ársreikning sinn ásamt samstæðureikningi og að félagið gerir grein fyrir því í skýringum í 

ársreikningi að með stoð í þessari grein hafi það ekki samið samstæðureikning og skýrir frá 

nafni og aðsetri móðurfélagsins 

 Félag getur enn fremur sleppt að semja samstæðureikning ef það er sjálft dótturfélag 

félags sem heyrir undir lög í ríki sem ekki er EES-ríki og 

 

1. Stjórn félagsins hefur ekki innan sex mánaða fyrir lok reikningsárs móttekið kröfu um samningu 

samstæðureiknings og 

2. Móðurfélag þess semur samstæðureikning í samræmi við löggjöf EES-ríkis um samstæðureikninga og 

endurskoðandi móðurfélagsins endurskoðar samstæðureikninginn.  
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Samkvæmt 70. gr. má halda dótturfélagi utan samstæðureiknings ef 

 

1. Það hefur óverulega þýðingu fyrir rekstur eða efnahag samstæðunnar vegna smæðar þess, 

2. Stjórnun þess er ekki lengur í höndum eigenda þess eða verulegar eða varanlegar hömlur koma að 

miklu leyti í veg fyrir að móðurfélagið nýti sér rétt sinn yfir eignum dótturfélagsins eða til að stjórna 

því. 

3. Ekki er unnt að afla nauðsynlegra uplýsinga tímanlega og án óeðlilegs kostnaðar eða 

4. Það hefur ekki áður verið fellt in í samstæðureikning og móðurfélagið aflaði eignarhlutanna eingöngu í 

þeim tilgangi að endurselja þá. 

 

Þrátt fyrir ákvæði 1. tölul. 1. mgr. skulu félög, sem hvert um sig hafa óverulega þýðingu, 

innifalin í samstæðureikningi ef þau hafa verulega þýðingu samanlagt. 

Ef starfsemi dótturfélags er svo ólík starfsemi móðurfélags að það gæfi villandi mynd af 

samstæðunni að fella það inn í samstæðureikning skal halda því utan við hann. 

Sé dótturfélagi haldið utan samstæðureiknings skv. 1. eða 3. mgr. skal gerð grein fyrir því í 

skýringum samstæðureikningsins.  

  

4.4 Endurskoðendur 

Reglur um endurskoðun á ársreikningum koma einkum fram í árl. og miða almennt að því að 

tryggja áreiðanleika þeirra. Hluthafar, lánadrottnar og viðskiptamenn félaga jafnt sem 

opinberir aðilar hafa mikla hagsmuni af því að reikningar félagsins um efnahag og 

rekstrarlega afkomu séu sem réttastir. Ennfremur eru réttir reikningar nauðsynleg forsenda til 

að rétt gangverð geti myndast á hlutabréfum. Í IX kafla árl. koma fram fyrirmæli um óháða, 

hlutlæga og sérfræðilega endurskoðun skoðunarmanna eða endurskoðenda á reikningum 

viðkomandi félaga. Í stærri félögum ber að hafa löggilta endurskoðendur til að tryggja faglega 

og hlutlausa endurskoðun.
38

 Í 10 gr. laga nr. 79/2008 um endurskoðendur er að finna ákvæði 

um endurskoðendur samstæðna: 

 

 Endurskoðandi samstæðu ber ábyrgð á endurskoðun samstæðureikninga. Endurskoðandi 

 samstæðunnar skal afla gagna og yfirfara vinnu annarra endurskoðenda sem komið hafa að 

 endurskoðun annarra eininga innan samstæðunnar. Þá skal endurskoðandi samstæðu tryggja 

 aðgang eftirlitsaðila að vinnugögnum annarra endurskoðenda vegna endurskoðunar annarra 

 eininga innan samstæðunnar. 
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Í 99. gr. árl er svipað ákvæði að finna en þar segir: 

 

 Kjósa skal a.m.k. einn af endurskoðendum eða skoðunarmönnum móðurfélags til að gegna 

 samskonar starfa fyrir dótturfélag ef þess er nokkur kostur.  Ekki má kjósa neinn þann til 

 endurskoðunarstarfa fyrir dótturfélag sem væri ekki hæfur til að gegna sama starfi fyrir 

 móðurfélag. Endurskoðandi eða skoðunarmaður má hvorki vera skuldugur félaginu eða 

 félögum innan  sömu samstæðu né njóta ábyrgða af hálfu þeirra. 

 

Þetta ákvæði á að tryggja að endurskoðandi eða skoðunarmaður  hafi yfirsýn yfir starfsemi 

samstæðunnar.  Sá sem er hlutgengur við kosningu endurskoðenda í móðurfélagi má ekki 

kjósa sem endurskoðanda dótturfélags þar sem dótturfélag telst háð móðurfélagi í þeim mæli 

að rétt sé að líta á samstæðuna sem eina heild. Endurskoðandi má ekki vera fjárhagslega 

háður félagi sem hann starfar fyrir, hann má t.d ekki taka lán eða vera skuldunautur félagsins 

á meðan hann starfar fyrir félagið. Samkvæmt ákvæðinu er endurskoðandi móðurfélags 

vanhæfur ef hann hefur tekið lán eða ábyrgð hjá dótturfélögum.
39
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5 Viðskipti hagsmunatengdra aðila 

5.1 Almennt um viðskipti tengdra aðila 

Mikill hluti þeirra viðskipta sem eiga sér stað á hverjum degi eru á milli hagsmunatengdra 

aðila og má þar nefna viðskipti á milli móður- og dótturfélaga. Reynslan sýnir að ýmis 

viðskipti milli hagsmunatengra aðila geta verið verulega frábrugðin því sem almennt gerist ef 

engin tengsl eru til staðar. Það lagaákvæði sem skattyfirvöld hafa til að takast á við viðskipti 

milli tengdra aðila eru að finna í 57. gr. tskl.. Það ákvæði gefur skattyfirvöldum heimild til að 

bregðast við óeðlilegum fjármálaráðstöfunum á milli tengdra aðila.
40

 

  Það er svo hin svonefnd raunveruleikaregla sem gildir í íslenskum rétti og er hún 

viðbót við ákvæði 57. gr. tskl.. Þar er átt við óvenjuleg viðskipti milli skattaðila sem byggjast 

ekki á almennum rekstrarlegum sjónarmiðum, heldur hefur þann eina tilgang að komast hjá 

því að greiða skatt eða öðru nafni skattasniðganga
41

. Svo er það hin svonefnda magra 

eiginfjármögnun, þar er átt við þegar félag er fjármagnað með óhóflegu fjármagni í formi lána 

frá öðru félagi innan sömu samstæðu. Með slíkum lánum má ná óeðlilega mikið niður tekjum 

hjá félaginu sem móttekur fjármagnið.
42

 Hér eftir verður farið nánar í viðskipti á milli tengdra 

aðila og hvaða reglur gilda í þeim efnum. 

 

5.2 Milliverðlagning 

Í viðskiptum milli ótengdra og óháðra aðila ráðast viðskiptakjör almennt af 

markaðsaðstæðum, þeir sem eru að selja vöruna vilja fá sem hæsta verð fyrir hana en þeir sem 

kaupa vöruna vilja borga sem minnst fyrir hana. Það verð sem aðilarnir koma sér saman um í 

viðskiptum sínum er venjulega lagt til grundvallar við skattlagningu þeirra. En þegar kemur 

að viðskiptum á milli tengdra aðila er hins vegar ekki jafn öruggt að kjör ráðast af sömu 

forsendum, en verðlagning á vöru og þjónustu á milli tengdra eða skyldra aðila eða á annan 

hátt háðra aðila hefur verið nefnd milliverðlagning.
43

  

 Reglur um milliverðlagingu skipta hvað mestu máli í viðskiptum innan samstæðu. 

Með stofnun samstæðu geta opnast leiðir til að ákveða verð í innbyrðis viðskiptum 

samstæðunnar með hliðsjón af skattalegum hagsmunum og óeðlilegar skiptingar á tekjum og 

gjöldum geta átt sér stað. Með milliverðlagningu er hægt að færa til tekjur og gjöld eða lækka 

skattgreiðslur, samstæðan getur ákveðið verð sem hámarkar heildarhagnað samstæðunnar eða 
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sem tekur einkum mið af skattalegum hagsmunum þeirra. Til þess að sporna við þessu er víða 

í löggjöf þjóða að finna sérstök ákvæði sem heimila skattyfirvöldum að gera leiðréttingar á 

skattskilum aðila þegar viðskiptin teljast ekki vera í samræmi við það sem almennt tíðkast í 

viðskiptum á milli óháðra aðila.
44

  

 Þó svo að milliverðlagning er mikilvæg í innanlandsrétti ríkja þá er það í hinum 

alþjóðleg skattarétti þar sem þessar reglur hafa öðlast mesta þýðingu. Hin mikla aukning á 

alþjóðaviðskiptum hefur haft í för með sér mikla fjölgun á fjölþjóðlegum fyrirtækjum sem 

stunda viðskipti í harðnandi samkeppnisumhverfi. Einnig er æ algengara að félög stofni 

dótturfélög eða útibú í öðrum löndum og reki þar starfsemi frá fastri starfsstöð.
45

 

 Reglur um milliverðlagningu fjalla um hvernig beri að verðleggja vörur, þjónustu eða 

hvað annað sem látið er af hendi til tengdra aðila eða til eininga innan sömu samstæðu. 

Reglurnar byggja oftast á armslengdarsjónarmiðum og fela í sér skilmálaleiðréttingu.
46

 Í 

flestum lagaákvæðum um milliverðlagningu eru skilyrði að þau taki einungis til viðskipta á 

milli aðila sem eru sifjaréttarlega tengdir eða með einhverjum hætti fjárhagslega tengdir. Það 

er ekkert í íslenskum skattalögum sem skilgreinir sérstakleg hagsmunatengsl eða hvenær um 

tengda aðila er að ræða. 

 Á Íslandi eru engar sérstakar milliverðlagsreglur en í 57 gr. tskl. er að finna ákvæði 

sem veitir skattayfirvöldum heimild til þess að gera leiðréttingar á skattskilum tengdra aðila ef 

viðskiptin sem fóru fram eru verulega frábrugðin því sem ætla mætti halda um viðskipti milli 

ótengdra aðila. Þá er í flestum tvísköttunarsamningum sem Ísland hefur gert við önnur ríki 

svonefnd armslengdarákvæði í samræmi við 9. gr. OECD sem tekur á verðlagningu á milli 

tengdra aðila.
47

 

 

5.3 Skattasniðganga 

Milliverðlagning getur falið í sér skattasniðgöngu en skattasniðganga felst í 

fjárhagsráðstöfunum sem aðallega eru gerðar, eða útfærðar, með tilliti til skattalegra 

sjónarmiða, þannig að ráðstafanir hafa skattalegan ávinning í för með sér. Skattaðili notast við 

ólögmætar skattalegar ráðstafanir sem skattyfirvöldum er heimilt að líta framhjá við 
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skattlagningu. Þó skattasniðganga sé ólögmæt þá telst hún ekki endilega vera refsiverð 

háttsemi líkt og skattsvik.
48

  

 Ráðstafanir skattaðila til að komast hjá því að greiða skatt getur verið mismunandi. 

Skattaðilar geta gert málamyndasamning, þ.e. samning sem samningsaðilar eru sammála um 

að eigi ekki að hafa réttaráhrif eftir efni sínu. Má nefna sem dæmi málamyndasamning sem 

skattaðilar gera sín á milli um peningalán og lántakandi gjaldfærir vexti af láninu í 

skattskilum sínum. Skattlagning fer því eftir efni samningsins en ekki formi hans. Önnur leið 

er þegar skattaðilar rangnefna eignir og tekjur og má þar nefna þegar einkaútgjöld eru gefin 

röng heiti svo hægt sé að nota þau sem frádráttarbæran rekstrarkostnað, dæmi um það eru 

dulbúnar arðgreiðslur.
49

 Álagningagrundvöllurinn verður ekki réttur þar sem raunveruleikinn 

er ekki í samræmi við formið. 
50

  

 Hér á landi sem annars staðar er meginreglan sú að það að það er ekki ólögleg 

háttsemi að skipuleggja fjármál og starfsemi fyrirtækis með það að markmiði að ná fram 

skattalegu hagræði, svonefnd skattskipulagning, ef þær aðgerðir byggjast á viðskiptalegum 

sjónarmiðum en þjóna ekki þeim eina tilgangi að komast hjá því að greiða skatt.
51

 Með 

aukinni alþjóðavæðingu og fjármagnsflutningum á milli landa hefur skattasniðganga aukist á 

undanförnum árum. Aðrar ástæður fyrir aukningunni mætti nefna flóknar skattareglur og 

aukið misræmi í skattlagningu, flóknari eignatengsl félaga og minni skatteftirlit.
52

 

Hér á landi er beitt raunveruleikareglunni, grunnreglu 1. mgr. 57. gr. tskl., við 

skattasniðgöngu og verður fjallað um hana hér á eftir. 

  

5.4 Ákvæði 1. mgr. 57. gr. tskl.  

Ákvæði 57. gr. tskl. er mjög opið og almennt ákvæði og virðist vera þríþætt. Í fyrsta lagi er 

það 1. mgr. sem felur í sér leiðréttingu á viðskiptum milli tengdra aðila ef um óvenjuleg 

viðskipti er að ræða og skattlagningu hjá þeim aðila sem tekjurnar áttu að skattleggjast hjá en 

gerðu ekki vegna samningsins. Í öðru lagi er það 2. mgr. sem felur í sér leiðréttingu á 

skattlagningu hagnaðarins hjá þeim sem naut hinna óvenjulegu viðskipta. Í þriðja lagi er það 

sem er nefnt grunnregla ákvæðisins sem felur í sér ráðstöfunarleiðréttingu, þ.e. að 

skattyfirvöld geta byggt skattlagningu á raunveruleikareglunni. 
53
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 Ákvæðið er því víðtækari en sambærileg ákvæði í rétti erlendra þjóða þar sem segja 

má að ákvæðið sé bæði almenn armslengdarregla og raunveruleikaregla.
54

 Ástæðan fyrir að 

ákvæðið var lögleitt í tskl. var niðurstaða dóms frá árinu 1964, Hrd. 1964, 887, þar sem 

málsvextirnir voru eftirfarandi: 

 

 Skattyfirvöld höfðu hækkað launatekjur manns sem var aðaleigandi hlutafélags sem átti  fiskibát sem 

 hann var jafnframt skipstjóri á. Skattaðilinn hafði talið fram tekjur á sig sem hásetalaun en 

 skattyfirvöld höfðu hækkað tekjur hans upp í tvöfaldan hásetahlut þar sem kjarasamningar kváðu á 

 um að laun skipstjóra skyldu vera tvöföld hásetalaun. Hæstiréttur hafnaði því að skattyfirvöldum væri 

 þetta heimilt án beinnar lagaheimildar.   

 

Engin lagaheimild var til staðar sem gaf skattyfirvöldum heimild til þess að leiðrétta laun 

skattaðilans og í framhaldi af niðurstöðu dómsins var ákvæði 1. mgr. 57. gr. tskl., lögfest. Ákvæði 

1. mgr. 57. gr. tskl. fjallar nánar tiltekið um þær aðstæður þegar um óvenjuleg skipti í fjármálum 

aðila er að ræða og hljóðar svo:  

 

 Ef skattaðilar semja um skipti sín í fjármálum á hátt sem er verulega frábrugðinn því sem 

 almennt gerist í slíkum viðskiptum skulu verðmæti, sem án slíkra samninga hefðu runnið til annars 

 skattaðilans en gera það ekki vegna samningsins, teljast honum til tekna. 

 

Þetta ákvæði veitir skattayfirvöldum það úrræði að bregðast við óvenjulegum 

fjármálaráðstöfunum á milli tengdra aðila. Frumvarpið að breytingunni var þó nokkuð 

ítarlegra eins og það var lagt fyrir Alþingi:
55

 

  

 Ef skattaðilar, einstaklingar eða félög, sem tengdir eru sifjaréttarlega eða fjárhagslega, semja eða ákveða 

 skilmála um samskipti sín í fjármálum, á hátt, sem er verulega frábrugðinn því, sem vera myndi, ef ekki 

 væru tengsl milli samningsaðila, skulu verðmæti, er án þessa samnings eða skilmála hefðu runnið til 

 annars skattþegnsins, en gera það ekki vegna samningsins eða skilmálanna, teljast honum til tekna.

  

Eftir tillögu frá meirihluta fjárlaganefndar var frumvarpinu breytt í það form eins og það er í 

dag.
56

 Í athugasemdum með frumvarpinu sagði orðrétt:
57
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 „Hér er gagnvert verið að koma í veg fyrir undandrátt tekna frá skatti með þeim hætti, sem nokkuð 

 hefur tíðkast. Dæmi má nefna að maður eigi að verulegu leyti eða reki stórt fyrirtæki og telji sig hafa 

 þar lítil laun. Hins vegar greiðir fyrirtækið í viðskiptareikningi allan byggingarkostnað íbúðarhúss fyrir 

 manninn. Hann fær síðan vexti af þessari skuld að fullu viðurkenndan samkvæmt lögum til frádráttar 

 tekjum sínum, en þarf að forminu til aldrei að hafa tekjur til að greiða neinn hluta þess húss, sem hann 

 býr í og kemur því ekki til neinnar skattlagningar í því sambandi. Annað dæmi af sama tagi er fólgið í 

 því að skipstjórinn er á skipi sem ef til vill er í eigu fyrirtækis eða einstaklinga sem skipstjórinn er með 

 einhverjum hætti tengdur. Skipstjórinn telur sig hafa óverulegar mánaðartekjur, en safnar skuldum sem 

 nema hundruðum þúsunda við útgerðarfyrirtækið á hverju ári. 

 Ákvæðið, sem hér er gerð tillaga um, veitir skattyfirvöldum víðtækar heimildir til að líta framhjá formi 

 gerninga af þessu tagi og telji aðilum að þeim til tekna þau raunveruleg verðmæti, sem þeir fá til 

 ráðstöfunar með þessum sérstöku samningum eða skilmálum. Af því er varðar viðskipti þar sem 

 ákveðnir kaupgjaldssamningar eru til viðmiðunar um þá hagsmuni, sem um er að ræða, er eðlilegt að 

 miða við þá. Hitt er mat skattstjóra og ríkisskattnefndar, hvernig með skuli fara ákvæði þetta að öðru 

 leyti.“ 

 

Samkvæmt framangreindum athugasemdum, sem fylgdu frumvarpinu, veitir ákvæðið 

skattyfirvöldum tiltekin lagaleg úrræði til að líta fram hjá málamyndagjörningum og skattur 

lagður á aðila í samræmi við hin raunverulegu verðmæti sem aðilar fá líkt og gerningurinn 

hafi aldrei átt sér stað. Ákvæðið beinist að samningum og skilmálum á milli einstaklinga eða 

félaga, sem tengdir eru sifjaréttarlega eða fjárhagslega og gerðir eru í því skyni að komast hjá 

skattgreiðslu. Tilgangurinn með frumvarpinu hafi því verið að skattleggja raunveruleg 

verðmæti sem skattaðilinn fær í sinn hlut óháð því hvað sá hlutur hefur verið nefndur í 

samningi aðila. Hér virðist því raunveruleikasjónarmið liggja til grundvallar lagaákvæðum til 

varnar skattasniðgöngu vera ráðandi. En lagaákvæðið eins og það var lagt fram og samþykkt 

virðist hins vegar vera dæmigert milliverðsákvæði þar sem það veitir heimild til 

skilmálaleiðréttingu. Í ákvæðinu er ekki að finna neinn stuðning við það sjónarmið að taka 

eigi efni samninga fram yfir form þeirra eða byggja eigi á raunveruleikanum í stað 

málamyndagernings.
58

 

 Í framkvæmd hafa þó hvorki skattyfirvöld né dómstólar fallist á að ákvæðið feli aðeins 

í sér milliverðsreglu heldur einnig meginreglu laga sem heimili að líta fram hjá formi 

samninga eða skilmála og byggja skattlagningu á raunverulegu efni þeirra.
59

 Litið verður 

betur á raunveruleikareglu og milliverðsreglu 1. mgr. 57. gr. tskl. í köflum 5.4.2. og 5.4.3.. 
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5.4.1 Skilyrði fyrir beitingu 1. mgr. 57. gr. tskl. 

Eins og áður kom fram þá er í flestum lagaákvæðum um milliverðlagningu skilyrði að þau 

taki einungis til viðskipta á milli aðila sem eru sifjaréttarlega tengdir eða með einhverjum 

hætti fjárhagslega tengdir.  Ástæðan fyrir þessu skilyrði er sú að hagsmunatengsl eru talin 

valda því að verðákvarðanir í viðskiptum milli aðila eru með óvenjulegum hætti. Algengt er 

að skattasniðganga eigi sér stað með millifærslum og skiptingu tekna í samningum milli 

hagsmunatengdra aðila og má þar nefna sölu eigna á undir- eða yfirverði. 
60

 

 Með hugtakinu hagsmunatengsl
61

 er átt við að almennt eða sérstakt hagsmunasamband 

verði til þegar fjárhagslegir hagsmunir tveggja eða fleiri lögaðila falla saman. Almenn 

hagsmunatengsl myndast vegna sifja, vináttu, kunningjaskapar eða vegna félagaréttarlegrar 

tengsla. Sérstök hagsmunatengsl myndast á milli aðila sem eru einungis tengdir með 

fjárhagslegum samningi, geta haft sameiginlega hagsmuni á þann hátt að samningur milli 

þeirra geti lækkað sameiginlega skatta þeirra.
62

 

 Meginregla einkaréttar og skattaréttar er samningsfrelsi og hagsmunatengdir aðilar 

hafa almennt sama rétt og aðrir aðilar að gera samning sín á milli eða við þriðja aðila nema 

ótvíræð lagaheimild standi því í vegi. Ef ráðstöfun er óvenjuleg vegna hagsmunatengsla er 

skattyfirvöldum heimilt að leiðrétta slíkar ráðstafanir. Til þess að leiðrétting sé heimil þurfa 

eftirfarandi skilyrði að vera til staðar: 

 

1. Að skattyfirvöld sýni fram á hagsmunasamband; 

2. Að skattyfirvöld sanni eða geri sennilegt að efni eða mótun tiltekinnar ráðstöfunar sé 

óvenjuleg í samanburði við eðlilega ráðstöfun af markaðslegum toga; og 

3. Að gera megi ráð fyrir að þessar óvenjulegu aðstæður séu afleiðing 

hagsmunasambandsins.
63

 

 

Sönnunarbyrðin á að skilyrði eitt og tvö sé uppfyllt hvílir á skattyfirvöldum og sú skattlagning 

sem skattyfirvöld framkvæma í kjölfar slíkrar leiðréttingar verður að hafa skýra lagastoð. 

Erfiðast er fyrir skattyfirvöld að sýna fram á að ráðstafanir séu óvenjulegar og að þær eigi 

ekki við rök að styðjast og það sé einmitt vegna hagsmunasambandsins.
64
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1. mgr. 57. gr. tskl. snýr eingöngu að því að leiðrétta viðskipti tengdra aðila ef þau eru 

óvenjuleg. Stundi félögin viðskipti eins og um ótengda aðila væri um að ræða er ekkert hægt 

að aðhafast. Þetta skapar vandamál þar sem mörg félög nýta sér þetta og stofna 

fjárfestingarfélög í lágskattalandi eða skattaskjóli. Félagið sem stofnað er lánar síðan 

móðurfélaginu peninga með vöxtum sem er frádráttarbær kostnaður og við það verður 

tekjuskattsstofn lægri og þar af leiðandi skattar þess. Félögin sem um ræðir hagnast en ríkið 

tapar.
65

    

 

5.4.2 Raunveruleikaregla 1. mgr. 57. gr. tskl. 

Raunveruleikaregla veitir skattyfirvöldum heimild til að horfa framhjá sýndargerningum og 

leiðrétta skattlagningu í samræmi við raunveruleikann. Skattlagning fer því fram í samræmi 

við raunverulegt efni samningsins en ekki í samræmi við þann búning sem hann hefur verið 

settur í og fer þá fram ráðstöfunarleiðrétting. Ráðstöfunarleiðrétting felur í sér að skattskylda 

sé leiðrétt í samræmi við raunveruleikann sem getur haft í för með sér breytingu á 

skattskyldum tekjum. Ráðstöfunarleiðrétting getur því falið í sér tekjusköpun.
66

  

 Skattyfirvöld og dómstólar beita 1. mgr. 57. gr. tskl. sem skattasniðgöngureglu eða 

raunveruleikareglu
67

 og í þessu samhengi má nefna dóm hæstaréttar þar sem því er slegið á 

föstu að grunnregla 1. mgr. 57. Gr. tskl. feli í sér raunveruleikareglu sbr. Hrd. 316/2002 en 

málsvextirnir voru eftirfarandi: 

 

 G ehf. færði til gjalda um það bil 15 milljónir króna í rekstrarreikningum sínum árin 1994 og 1995 

 vegna kaupa á lögfræðiþjónustu af H ehf., sem lögmennirnir G og J veittu viðskiptavinum G ehf. en 

 þáðu greiðslur fyrir frá H ehf. Á þeim tíma, sem málið varðaði, var G eigandi að 99% hlut í báðum 

 félögunum. Athugun skattstjóra á bókhaldsgögnum H ehf. leiddi í ljós að kostnaður félagsins vegna 

 þjónustu, sem það keypti af G, og launa og launatengdra gjalda, sem það greiddi vegna hans og J, nam 

 samtals 185.000 krónum árið 1994 og 3.799.148 krónum árið 1995. Fyrir álagningu opinberra gjalda 

 gjaldárið 1995 námu eftirstöðvar ónotaðs rekstrartaps H ehf. frá fyrri árum tæplega 19 milljónum króna. 

 Kom því ekki til álagningar tekjuskatts á félagið á árunum 1995 og 1996 vegna tekna þess af þeirri 

 þjónustu, sem var seld G ehf. Í dómi Hæstaréttar segir að eins og atvikum sé háttað verði að ganga út frá 

 því, líkt og gert hafi verið af hálfu skattyfirvalda, að viðskipti félaganna hafi fyrst og fremst komið til 

 vegna þeirra hagsmuna, sem aðaleigandi þeirra hafði af því hjá hvoru félaginu tekjur G ehf. af seldri 

 þjónustu kæmu til skattlagningar. Þá yrði að teljast ljóst að ákvörðun um að greiða þeim G og J fyrir 

 þjónustu, sem var veitt viðskiptavinum G ehf., af reikningi H ehf., hafi fyrst og fremst haft það markmið 

 að mynda viðskipti á milli félaganna með það fyrir augum að nýta rekstrartap H ehf. á móti tekjum G 
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 ehf., enda muni viðskiptunum að mestu hafa lokið þegar ónotaða rekstrartapið var upp urið. Séu ekki 

 efni til að draga í efa að áðurnefnd stjórnunar- og eignatengsl milli félaganna hafi þar ráðið úrslitum. Í 

 ljósi alls þessa hafi skipti félaganna verið verulega frábrugðin því, sem almennt gerist í slíkum 

 viðskiptum, og engin ástæða til að ætla að til þeirra hefði komið milli óskyldra aðila. Hafi skattstjóra því 

 verið rétt að lækka gjaldfærðan rekstrarkostnað G ehf. um þær fjárhæðir, sem voru mismunur á því 

 gjaldi, sem félagið innti af hendi til H ehf., og þeim greiðslum, sem runnu frá síðarnefnda félaginu til G 

 og J, sbr. þá meginreglu, sem búi að baki 1. mgr. 58. gr. laga nr. 75/1981. 

 

Hér beitir Hæstiréttur grunnreglu 1. mgr. 57 gr. tskl. með því að endurákvarða gjaldfærðan 

rekstrarkostnað G ehf. til samræmis við það sem G og J fengu greitt frá H ehf. og það sem 

hann greiddi fyrir aðkeypta sérfræðiþjónustu. Ákvæði 1. mgr. 57. gr. tskl. ber því ekki aðeins 

að túlka beint heldur felst einnig í ákvæðinu grunnregla sem heimilar skattyfirvöldum að 

byggja skattlagningu á efni ráðstafana, en ekki eingöngu formi þeirra. 

 

5.4.3 Armslengdarregla 1. mgr. 57. gr. tskl. 

Hina almennu armslengdarreglu
68

 eða milliverðsreglu íslenskra skattalaga er að finna í 1. mgr. 

57. gr. tskl. en reglan felur í sér að leggja má mat á viðskipti milli tengdra aðila með því að 

skoða hvernig viðskiptum væri háttað milli ótengdra aðila. Reglan er því grundvölluð við þau 

viðskipti sem eiga sér eðlilega stað á frjálsum markaði og veitir hún heimild til að víkja 

skilmálum til hliðar ef viðskiptin eru í ósamræmi við það sem eðlilegt þykir í viðskiptum milli 

ótengdra aðila. Armslengdrareglan felur í sér skilmálaleiðréttingu og felur hún í sér 

leiðréttingu á raunverulegu inntaki ráðstöfunar. Skattyfirvöld samþykkja þá viðskiptin en 

draga skilmálana í efa og felur því í sér leiðréttingu á skiptingu teknanna á milli aðilanna sem 

komu að viðskiptunum. Skilmálaleiðréttingin felur því í sér tekjudreifingu.
69

  

 Munurinn sem felst í raunveruleikareglunni, þ.e. ráðstöfunarleiðréttingu og 

milliverðlagsreglum, sem grundvallast á armslengdarreglunni, þ.e. skilmálaleiðréttingu, felst í 

því að þegar framkvæmd er ráðstöfunarleiðrétting þá neita skattyfirvöld að viðurkenna 

skattalegt gildi ráðstöfunarinnar sem getur haft í för með sér breytingu á skattskyldum tekjum. 

En við framkvæmd skilmálaleiðréttingu samþykkja skattyfirvöld ráðstöfunina sem slíka en 

draga skilmálana í efa og þá oftast verðið og verður til þess að leiðrétting fer fram á dreifingu 

teknanna á milli aðila en ekki heildarteknanna.
70
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 Við mat á því hvort að ráðstöfun teljist vera óvenjuleg í skilningi 1. mgr. 57. gr. tskl. 

geta skattyfirvöld því stuðst við armslengdarregluna til þess að meta hvort um óvenjulega 

skilmála sé að ræða milli tengdra aðila. 

 Eins og áður sagði er almenna milliverðsreglu íslenskum skattalaga að finna í 57. gr. 

tskl. en dæmi um önnur ákvæði íslenskra laga má nefna: 

 Ákvæði 2. mgr. 1. Tölul. A-liðar 7. gr. tskl um reiknað endurgjald en þar segir að vinni 

maður við eigin atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi skal hann telja sér til tekna eigi lægra 

endurgjald fyrir starf sitt og hefði hann innt það af hendi fyrir óskyldan eða ótengdan aðila. 

Ákvæði 9. gr. sömu laga fjalla um hvernig tekjur vegna kaupa manns á hlutabréfum 

samkvæmt kauprétti sem hann hefur öðlast vegna starfa fyrir annan aðila skulu ákveðnar. Til 

skattskyldra tekna telst mismunur á kaupverði samkvæmt kaupréttarsamningi og gangverði 

bréfanna þegar kaupréttur er nýttur. Með gangverði er átt við skráð markaðsverð í kauphöll 

eða á skipulegum tilboðsmarkaði þegar kaupréttur er nýttur. Ef hlutabréf í félagi eru ekki 

skráð í kauphöll skal miða við gangverð þeirra í viðskiptum. 

 Ákvæði 8. gr. laga nr. 50/1988 um virðisaukaskatt kveður á um hvernig skuli reikna út 

skattverð þegar eigandi tekur vörur út úr félaginu, en þar segir að skattverð skuli miðast við 

almennt gangverð án virðisaukaskatts. Í ákvæði 3. mgr. 16. gr. sömu laga er tekið fram að við 

skipti á vörum eða þjónustu eða við afhendingu á vöru án endurgjalds skuli miða skattverð við 

almennt gangverð í sams konar viðskiptum. Ákvæði 9. gr. sömu laga segir að viðskipti mili 

skyldra eða tengdra aðila skuli miða skattverð við almennt gangverð í sams konar viðskiptum 

milli ótengdra aðila. 

 

5.5 Ákvæði 2. mgr. 57. gr. tskl. 

2. mgr laganna tengist armslengdarreglunni og milliverðlagningu en hún tekur á kaupum á 

eign á óeðlilega háu eða lágu verði. Ákvæðið  hljóðar svo: 

 

 Kaupi skattaðili eign á óeðlilega háu verði eða selji eign á óeðlilega lágu verði geta  skattyfirvöld 

 metið hvað telja skuli eðlilegt kaup- eða söluverð. Mismun kaupverðs eða  söluverðs annars vegar 

 og matsverðs hins vegar skal telja til skattskyldra tekna hjá þeim aðila sem slíkra viðskipta nýtur.  

 

Þó það er ekki beint nefnt í ákvæðinu að miða skuli við tengda aðila er raunhæfast að miða 

við það þar sem við þær aðstæður er hætta á því að aðilar grípi til þeirra ráðstafana sem 

ákvæðið nefnir til skattahagræðinga. Hér er komið að áðurnefndu armslengdarreglunni sem er 

sönnunarregla, hún felur í sér að auknar líkur eru á að viðskipti milli tengdra aðila hafi ekki 
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farið fram á sama hátt og í skiptum milli ótengdra aðila. Þessi sönnunarregla er þó ekki lögfest 

í íslenskum skattarétti.
71

  

 Ákvæðið er miðað við kaup og sölu á eignum og er því spurning hvort ákvæðið eigi 

líka við um sölu þjónustu sem og aðrar fjárhagslegar ráðstafanir á milli tengdra aðila.
72

 

 Ákvæðið veitir skattyfirvöldum heimild til að leiðrétta viðskiptaskilmála sem teljast 

óeðlilegir í skilningi laganna en ekki hafna gerningi sem slíkum. Hér fer því fram 

skilmálaleiðrétting á viðkomandi löggerningi.
73

 

 

5.6 9. gr. samningsfyrirmyndar OECD 

Vandamál vegna milliverðlagningar hafa lengi verið á dagskrá á aþjóðlegum vettfangi og 

OECD hefur lengi unnið að samræmdum reglum á þessu sviði.
74

 Árið 1979 birti OECD fyrst 

leiðbeiningar um viðskipti tengdra aðila en nýjustu reglur OECD sem stuðst er við í dag eru 

frá 1995.
75

 Þeir tvísköttunarsamningar sem Ísland hefur gert byggja á samningsfyrirmynd 

Efnahags- og framfarastofnunarinnar í París (OECD)
76

 og þjóna þeir samningar tvenns konar 

tilgangi. Í fyrsta lagi að skipta skattekjum með réttlátum hætti á milli aðildaríkja og í öðru lagi 

að koma í veg fyrir tvísköttun eins og sama skattaðila.
77

  

 Í 9. gr. samningsfyrirmyndar OECD er að finna líkan að armslengdarreglu sem er að 

öllu leyti eða að hluta notuð í öllum tvísköttunarsamningum sem Ísland er aðili að. Í íslenskri 

þýðingu hljóðar 1. mgr. 9. gr. samningsfyrirmyndarinnar svo: 

 

 Þegar  

 a) fyrirtæki í samningsríki tekur beinan eða óbeina þátt í stjórn eða yfirráðum fyrirtækis í hinu 

 samningsríkinu, eða á, beint eða óbeint, hluta af fjármagni þess, eða  

 b) sömu aðilar taka beinan eða óbeinan þátt í stjórn eða yfirráðum fyrirtækis í samningsríki, svo og 

 fyrirtækis í hinu samningsríkinu, eða eiga, beint eða óbeint, hluta af fjármagni þeirra, og hlutaðeigandi 

 fyrirtæki semja eða setja í öðru hvoru tilvikinu skilmála um innbyrðis samband sitt á viðskipta- eða 

 fjármálasviðinu sem eru frábrugðnir því sem væri ef fyrirtækin væru óháð hvort öðru, má allur 

 hagnaður, sem án þessara skilmála hefði runnið til annars fyrirtækis, en rennur ekki til þess vegna 

 skilmálanna, teljast til hagnaðar þess fyrirtækis og skattleggjast samkvæmt því. 
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Leiðbeiningarnar OECD um milliverðlagningu hafa að geyma alþjóðleg viðurkennd 

grundvallarsjónarmið og fela í sér leiðbeiningar um beitingu þeirrar armslengdarreglu sem 

kemur fram í 9. gr. OECD. 
78

 

 Í armslengdarreglu 9. gr. OECD segir að hagsmunatengdir aðilar megi ekki ákveða 

hagnaðarskilmála í viðskiptum sín á milli sem eru frábrugðnir því sem óháð félög hefðu 

ákveðið sín á milli. Ákvæðið heimilar skattyfirvöldum í öðru ríkinu að hækka hagnað 

viðkomandi félags í því ríki til samræmis við það hvað hagnaðurinn hefði orðið í óháðum 

viðskiptum.
79

 Þetta er frávik frá armslengdarreglunni þar sem hún felur einungis í sér 

tekjudreifingu en ekki tekjuaukningu. 

 Ef skattyfirvöld hækka hagnað félags í einu samningsríki getur það valdið því að þessi 

tilteknu tengdu félög verði fyrir efnahagslegri tvísköttun í báðum ríkjunum samtals. Með 2. 

mgr. 9. gr. OECD er reynt að koma í veg fyrir slíkt en í ákvæðinu er gert ráð fyrir því að 

skattyfirvöld í hinu ríkinu skuli, þegar um er að ræða hækkun hagnaðar annars félagsins, 

framkvæma samsvarandi lækkun á hagnaði hins félagsins í því ríki, til þess að koma í veg 

fyrir tvítalningu hagnaðar. 2. mgr. 9. gr. OECD hljóðar svo:
80 

  

 Þegar samningsríki telur til hagnaðar fyrirtækis í því ríki – og skattleggur samkvæmt því – hagnað 

 fyrirtækis í hinu samningsríkinu sem hefur verið skattlagður í því ríki, og hagnaðurinn sem þannig er 

 innifalinn er hagnaður sem hefði runnið til fyrirtækisins í fyrrnefnda ríkinu ef skilmálarnir sem samið 

 var um milli þessara tveggja fyrirtækja hefðu verið þeir sömu og samið hefði verið um milli óháðra 

 fyrirtækja, skal síðarnefnda ríkið gera þá leiðréttingu sem það telur viðeigandi á fjárhæð þess skatts sem 

 lagður er á þar á þennan hagnað. Við ákvörðun slíkrar leiðréttingar skal fullt tillit tekið til annarra 

 ákvæða þessa samnings og bær stjórnvöld samningsríkjanna skulu, ef nauðsyn krefur, ráðgast sín á 

 milli.  

 

Í greininni kemur þó ekki fram með hvaða hætti leiðréttingin eigi að fara fram heldur er 

eingöngu tekið fram að síðarnefnda aðildarríkið eigi að framkvæma leiðréttingu sem það telur 

viðeigandi.  

 Ákvæði 9. gr. OCED tekur til samstæðna félaga og hefur þann tilgang að koma í veg 

fyrir að tengd félög geti stjórnað því með milliverðlagsákvæði í samningi sín á milli hvernig 

skatttekjur skiptast á milli aðildaríkja viðkomandi samnings. 
81
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 Milliverðlagningarreglurnar sem OECD gefur út hafa ekki bindandi gildi gagnvart 

aðildaríkjum OECD og verða því ekki sjálfkrafa hluti af gildandi rétti ríkjanna. Hvert ríki 

verður því að leysa úr milliverðlagningu á grundvelli landsréttar hvers ríkis fyrir sig.
82

 Hér á 

landi eru tvísköttunarsamningarnir ekki formlega leiddir í lög hverju sinni og væri því varla 

hægt að beita 9. gr. samningsfyrirmyndar OECD án samsvarandi heimildar í íslenskum 

lögum.
83

 

 

5.6.1 Erlend dótturfélög 

Eins og áður sagði þá er gert ráð fyrir í hlutafélagarétti að félög innan samstæðunnar skuli 

vera íslensk, félögin verða að vera með lögheimili og skrásett á Íslandi. Meginreglan skv. 2. 

gr. tskl er sú að skylda til að greiða tekjuskatt hvílir á lögaðilum sem eru heimilisfastir hér á 

landi. Lögaðili telst eiga hér heimili ef hann er skráður hér á landi, telur heimili sitt hér á landi 

samkvæmt samþykktum sínum eða ef raunveruleg framkvæmdastjórn hans er hér á landi sbr. 

2. mgr. 2. gr. tskl. 

 Þetta ákvæði táknar það að erlend dótturfélög og hlutdeildarfélög íslenskra félaga falla 

ekki undir tekjuskattslögin og greiða því ekki skatta hér á landi af hagnaði sínum. Íslensk 

móðurfélög greiða ekki heldur skatt hér á landi af hagnaði erlendra dótturfélaga, dótturfélög 

falla undir skattalög þess lands þar sem þau eru heimilisföst og greiða þar skatta en ekki í 

heimalandi eigandans.
84

 

 Eins og áður hefur komið fram þá skipta milliverðsreglur mestu máli í alþjóðlegum 

skattarétti. Með auknum viðskiptum þvert á landamæri og tilkomu fjölþjóðafyrirtækja sem 

hafa dóttufélög í öðrum ríkjum hefur milliverðlagning orðið að alþjóðlegu vandamáli. Stór 

hluti heimsviðskiptanna fari fram milli tengdra eða háðra aðila og með viðskiptum á milli 

landamæri geta alþjóðleg félög stýrt með verðlagningu viðskipta innan fyrirtækjasamstæða 

hvar tekjuskattar eru greiddir. Með þessu er hægt að stýra fjármagnsstreyminu til þess 

fyrirtækis sem er með hagkvæmustu skattaskilyrðin og þannig hámarkað hagnaðinn í því ríki 

þar sem skatturinn er lægstur.
85

 

 Íslensk fyrirtæki hafa á undanförnum árum keypt erlend félög og myndað þannig 

samstæðu með erlendum félögum.  Í kjölfar slíks hefst viðskipti milli móður- og dótturfélags 

á milli ríkja og eykur hættuna á skattasniðgöngu. 
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5.7 Lánaviðskipti innan samstæðu 

Ákvæði 104. gr. hl (79. gr. ehl.) banna hlutafélagi að lána hlutafélögum pening en lán á milli 

félaga innan samstæðu, svokölluð samstæðulán, eru þó ávallt heimil. Félög innan sömu 

samstæðu hafa sama rétt að lána fé og önnur félög svo lengi sem lánið er ekki notað til að 

fjármagna kaup á hlutum í félaginu eða móðurfélagi þess eins og áður var nefnt. Félög lána 

oft fjármuni til annarra félaga innan sömu samstæðu þegar rekstrarlegar forsendur liggja að 

baki. Sem dæmi má nefna dótturfélag sem hyggst fjárfesta í tímabundnu verkefni en hefur 

ekki nægjanlegt eigið fé til umráða, lán frá félögum innan samstæðunnar getur þá komið til 

hjálpar.
86

 

 Það sem ræður úrslitum um heimild sakttyfirvalda til leiðréttingar á þeim er hvort 

skilmálarnir milli hinna tengdu aðila séu verulega frábrugðnir þeim markaðsskilmálum sem 

taldir eru gilda í viðkomandi aðstæðum og að frávikið sé komið til vegna 

hagsmunasambandsins.
87

 Hér kemur armslengdarreglan inn í og geta skattyfirvöld nýtt sér 

ákvæði 1. mgr. 57. gr. tskl. við leiðréttingu á skilmálunum. 

 Meðal fræðimanna á Norðurlöndum hefur því verið haldið fram að ekki sé nægjanlegt 

að skilmálarnir séu óeðlilegir út frá almennu mati, heldur verða þeir einnig að teljast 

óvenjulegir með tilliti til aðstæðna í hverju tilfelli fyrir sig. Við matið verður einnig að líta til 

þess hvort hinir umsömdu skilmálar svipti félagið tekjum sem vænta mætti að það hefði 

fengið ef skilmálarnir hefðu verið eðlilegir.
88

 

 

5.7.1 Endurgreiðslukjör lána 

Þegar beita á 1. mgr. 57. gr. tskl. í tengslum við lán hlutafélaga til aðila sem eru fjárhagslega 

og sifjaréttarlega tengdir eru gerðar ríkar kröfur til skattyfirvalda um að sýna fram á að 

endurgreiðslukjör lána séu verulega frábrugðin því sem almennt tíðkast. Skattyfirvöld verða 

að sýna fram á að vextir af láninu, endurgreiðslutíminn og hvenær endurgreiðslur hefjist séu 

verulega frábrugðin því sem gerist í viðskiptum ótengdra aðila svo þeim sé það heimilt.
89

 

 Í úrskurði yfirskattanefndar 263/2003 sýndu skattyfirvöld fram á að lánaviðskipti og 

skilmálar þess væru verulega frábrugðnir því sem almennt tíðkaðist í viðskiptum á milli 

tengdra aðila en málsvextirnir voru eftirfarandi: 
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 Kæruefni máls þessa var sú ákvörðun skattstjóra að fella niður í ársreikningum A hf. gjald- og 

 skuldfærð afföll af skuldabréfum sem félagið gaf út og seldi erlendu félagi, F Ltd. Skuldabréfin, sem 

 voru í erlendri mynt, vaxtalaus og óverðtryggð og alfarið án veðs eða ábyrgðar, bar að greiða í einu lagi 

 30 árum eftir útgáfudag þeirra. Skattstjóri taldi að um óvenjuleg skipti tengdra aðila í fjármálum væri að 

 ræða, en bæði félögin væru í eigu sömu aðila, og að til viðskiptanna hefði verið stofnað með 

 skattasniðgöngu að augnamiði. Yfirskattanefnd hafnaði því sjónarmiði A hf. að umsamið söluverð 

 skuldabréfanna í viðskiptum félagsins við F Ltd. gæti eitt og sér ráðið úrslitum í málinu og tók fram að 

 meta yrði viðskipti félaganna heildstætt og miða við það sem almennt gerðist í rekstri fyrirtækja sem 

 væru hliðstæð A hf., einkum með tilliti til stærðar, umsvifa og eðlis rekstrar. Benti yfirskattanefnd á að 

 útgáfa A hf. á skuldabréfunum hefði falið í sér verulega og ófyrirsjáanlega skuldsetningu félagsins til 

 langs tíma, enda hefði heildarnafnverð bréfanna og þar með höfuðstóll skuldarinnar numið rúmum 7 

 milljörðum króna við útgáfu bréfanna en söluandvirði þeirra í hendi A hf. einungis numið rúmlega 50 

 milljónum króna. Skýringar A hf. á tilgangi með lánsviðskiptum félagsins við F Ltd., sem lutu að því að 

 um fjáröflun væri að ræða, þóttu ekki sannfærandi í ljósi eignatengsla félaganna og þar sem ekki varð 

 annað séð en að fjármagn sem aflað var með viðskiptunum væri alfarið runnið frá eigendum A hf. Þá 

 hefði skuld A hf. við F Ltd. ekki verið færð í ársreikningum félagsins í samræmi við bókhaldslög, enda 

 hefði engin grein verið gerð fyrir höfuðstól skuldarinnar. Að virtum hinum umdeildu viðskiptum 

 félaganna í heild sinni þótti ekki leika vafi á því að þau hefðu verið verulega frábrugðin því sem 

 almennt gerðist í slíkum viðskiptum. Ekki voru talin efni til að hrófla við áætlun skattstjóra á 

 frádráttarbærum fjármagnskostnaði (vaxtagjöldum) vegna lántöku A hf. hjá F Ltd., enda varð ekki séð 

 að áætlun skattstjóra væri kæranda óhagstæð. Var kröfum A hf. hafnað. 

  

Í úrskurðinu kemur fram að skattstjóri taldi að um óvenjuleg skipti tengdra aðila í fjármálum 

væri að ræða þar sem bæði félögin væru í eigu sömu aðila, og að til viðskiptanna hefði verið 

stofnað með skattasniðgöngu að sjónarmiði. Í úrskurðinum komst yfirskattanefnd að þeirri 

niðurstöðu að skattyfirvöld hefðu sýnt fram á með nægjanlegum hætti þegar litið væri 

heildstætt á málið að viðskiptin sem um ræddi væru verulega frábrugðin því sem almennt 

tíðkaðist í lánsviðskiptum á milli ótengdra aðila og ætti  því ákvæði 1. mgr. 57. gr. tskl. við. 

Niðurstaða yfirskattanefndar var því sú að íslenska félaginu A, sem hafði gjaldfært vaxtagjöld 

vegna lánsins frá F Ltd. í rekstri sínum, var synjað um þann frádrátt. 

 

5.6.2 Þunn eiginfjámögnun 

Félög þurfa oft að ákveða hvort þau fullnægji fjárþörf sinni með eigin fé eða með lántökum. 

Eigið fé er upphafleg framlög hluthafa að viðbættum hagnaði sem hefur orðið í félaginu en að 

frádregnu tapi. Lánsfjarmagn er skuldir félagsins og gilda ólíkar reglur um þetta tvennt. 
90
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 Eins og áður var sagt er hugtakið mögur eiginfjármögnun
91

 notað um það fyrirbrigði 

þegar félag sem á lítið eigið fé en miklar skuldir er fjármagnað með óhóflegu fjármagni í 

formi lána frá móðurfélagi eða öðrum félögum innan sömu samstæðu. Með slíkri ráðstöfun 

má ná tekjum niður í því félagi sem tekur lánið vegna vaxtakostnaðar sem félaginu er gert að 

greiða, en það hafði ekki komið til ef eigið fé hafði verið aukið með hlutafjárframlögum. 

Þegar móðurfélag fjárfestir í dótturfélagi með því að lána því fé, í stað þess að leggja til 

hlutafé, veldur það því að móðurfélagið er bæði hluthafi og lánadrottinn, og á því bæti rétt á 

arð- og vaxtagreiðslum frá félaginu. Hugsanlegt er að líta á slík lán og kjör með svipuðum 

hætti og milliverðlagningu.
92

    

 Á Íslandi eru engar skráðar reglur um magra eiginfjármögnun og lítið hefur verið ritað 

eða fjallað um slíkar reglur í íslenskum rétti. Talið er þó að 57. gr. tskl. geti átt við þegar 

skilmálar eru með öðrum hætti við lánsfjármögnun tengdra aðili en í viðskiptum milli 

ótengdra aðila. Reglunni yrði þá beitt með svipuðum hætti og þegar um milliverðsleiðréttingu 

væri að ræða.  Mörg önnur ríki hafa sett reglur varðandi magra eiginfjarmögnun tengdra aðila, 

og er það gert til þess að sporna við undanskot á skattgreiðslum.
93
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6 Lokaorð 

Umfjöllunarefni þessarar ritgerðar hefur að mestu til fjallað um samstæður félaga og hvaða 

lög taka til þeirra í íslenskri löggjöf. Hugtakið samstæður félaga er ekki skilgreint í íslenskum 

skattalögum en í 55. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt þar sem fjallað er um samsköttun 

félaga er minnst á móðurfélög og dótturfélög. Þegar samstæða er mynduð geta ýmsar ástæður 

legið að baki og má þar nefna til að komast hjá kostnaði og fyrirhöfn við samruna eða þegar 

nýta á auðlindir félaga innan samstæðunnar. 

 Hugtakið samstæður félaga er víða að finna í hlutafélagalöggjöfinni og gerir löggjöfin 

ráð fyrir að það hafi ákveðna þýðingu að lögum þegar samstæða hlutafélaga er mynduð.  

 Ýmis ákvæði eiga við um samstæðuskattlagningu og má þar nefna samsköttun, 

samstæðureikningsskil og endurskoðendur samstæðna. Samsköttun er þegar eitt eða fleiri 

félög innan sömu samstæðu geta skattlagt sig saman ef uppfyllt eru viss skilyrði. Hlutafélög 

eru sjálfstæðir skattaðilar en með þessu ákvæði er verið að heimila undantekningu fyrir  þau 

félög sem eru verulega háð hvort öðru og uppfylla skilyrðin sem koma fram í ákvæðinu. 

Samstæðureikningsskil eru reikningsskil margra tengdra aðila sett fram eins og um væri að 

ræða einn uppgjörsaðila en móðurfélag skal semja samstæðureikning fyrir öll dótturfélög sín. 

Endurskoðandi samstæðu ber ábyrgð á endurskoðun samstæðureikninga. 

 Mikill hluti þeirra viðskipta sem eiga sér stað á hverjum degi eru á milli 

hagsmunatengdra aðila og má þar nefna viðskipti samstæðufélaga. Viðskipti á milli 

samstæðna geta verið verulega frábrugðin því sem almennt gerist ef engin tengsl eru til staðar. 

Í viðskiptum milli ótengdra og óháðra aðila ráðast viðskiptakjör almennt af markaðsaðstæðum 

en í viðskiptum á milli tengdra aðila er hins vegar ekki jafn öruggt að kjör ráðast af sömu 

forsendum. Verðlagning á vöru og þjónustu á milli tengdra eða skyldra aðila eða á annan hátt 

háðra aðila hefur verið nefnd milliverðlagning. Milliverðlagning getur falið í sér 

skattasniðgöngu en skattasniðganga felst í fjárhagsráðstöfunum sem aðallega eru gerðar með 

tilliti til skattalegra sjónarmiða, þannig að ráðstafanir hafa skattalegan ávinning í för með sér.  

Það lagaákvæði sem skattyfirvöld hafa til að takast á við viðskipti milli tengdra aðila eru að 

finna í 57. gr. tskl.. Það ákvæði gefur skattyfirvöldum heimild til að bregðast við og leiðrétta 

óeðlilegar fjármálaráðstafanir á milli tengdra aðila. 
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