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Útdráttur 

Tilgangangur ritgerðarinnar er að varpa ljósi á hugtakið þunn eiginfjármyndun og hvaða 

spurningar og vandamál tengjast því varðandi skattalega meðferð. Spurning er hvort 

ákvæði skattalaga eigi við þegar skattayfirvöld og dómstólar þurfa að taka afstöðu til 

gernings sem fellur undir hugtakið, á það hefur enn ekki reynt. Fyrirmynd finnst í 

þjóðréttarsamningum sem Ísland er aðili að, svo sem OECD (Efnahags- og 

framfarastofnun Evrópu. E. Organisation for Economic Cooperation and Deelopment) og 

EES samningnum (Samningnum um evrópska efnahagssvæðið), sem svara því hvernig 

bregðast eigi við þunnri eiginfjármyndun. 

Það er þekkt að vaxtagjöld eru frádráttarbær kostnaður við ákvörðun á skattstofni 

fyrirtækja. Fyrirtækjasamstæður skipuleggja skattgreiðslur sínar eftir því sem 

hagkvæmast telst og eiga þannig möguleika á að sniðganga skattalög einstakra ríkja t.d. 

með því að skuldsetja sig fram úr hófi. Leiðréttingaregla tekjuskattslaga (tskl.) laga nr. 

90/2003 1.mgr. 57. gr. tekur tæpast á þunnri eiginfjármyndun þó ekki hafi á það reynt í 

dómaframkvæmd. Á Alþingi hefur komið fram tillaga um að ákvæði verði sett í 

tekjuskattslögin er taki til þunnrar eiginfjármyndunar en var fellt út í meðförum þingsins. 

Hagsmunasamtök atvinnuveganna hafa lagt til að úr þessu verði bætt með ákvæði í 

skattalögum. Erlendar fyrirtækjasamstæður hafa starfsemi á Íslandi og líkur eru á að þeim 

muni fjölga á næstu árum. Því kann að reynast skynsamlegt að setja ákvæði um þunna 

eiginfjármögnun í lög. 

Lykilorð: Þunn eiginfjármögnun, skattaréttur, evrópskur skattaréttur, skuldsetning, 

leiðréttingarregla skattalaga, skattasniðganga. 

Abstract 

The aim of this thesis is to cast a light on the term Thin capitalisation and examine the 

legal structure of dept financing in Iceland. The question is if the tax authorities and 

courts can rely on the Correction Rule of the Icelandic tax law when dealing with an 

obvious tax avoidance case. It has not come to that yet. There is an official opinion that 

the Icelandic Correction Rule is to generally in wording. Iceland can rely on guidance 

from international guidelines in thin capitalisation rules as being a member of the EEA 

and OECD.  The Icelandic government has proposed to the Parliament a change in the 

Income Tax Law dealing specially with thin capitalisation but without a result.  The 
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Icelandic Chamber of Commerce and the Confederation of Icelandic Employers have 

emphasised the need for thin capitalisations rules. 

International Corporations in Iceland are increasing. The need for a formal rule regarding 

thin capitalisation rule in the Icelandic income tax law is for all partners a fact that the 

Icelandic Parliament should deal with. 
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Formáli 

Jafnaðarmenska, almennur jöfnuður, er lífskoðun sem ég aðhyllist, mikill hluti starfsævi 

minnar hefur verið helgaður framgangi hennar, jafnt í leik sem starfi. Á þetta vil ég benda 

en vona samt að vísindaleg vinnubrögð sem nauðsynlegt er að viðhafa við ritgerð í 

meistaranámi gjaldi þess ekki.  

Áhugi minn á efninu er því nátengdur þessari lífsskoðun minni þar eð hún fjallar um 

nauðsyn skattheimtu, sem hvað almennust sátt þarf að nást um í þeim tilgangi að skapa 

fagurt og gott mannlíf.  

Námið í skattarétti við Bifröst uppfyllti kröfur mínar um öflun þekkingar á þessu sviði og 

er ég þakklátur öllum sem þar voru kennurum jafnt sem samnemendum mínum fyrir 

fróðlegar og góðar stundir. 

Áhugi minn á efninu vaknaði ekki hvað síst þegar fjallað var um skuldsettar yfirtökur því 

ég gerði mér grein fyrir því að okkur stafaði hætta af of skuldsettum fyrirtækjum. Því 

fannst mér kjörið að lokaritgerðin í meistaranáminu fjallaði um lánsfjármögnun fyrirtækja 

út frá skattalegu sjónarmiði. 

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum Ingibjörgu Þorsteisdóttur fyrir þolinmæði í minn garð 

en okkar fyrsti fundur vegna ritgerðarinnar var fyrir margt löngu. Þar lagði hún fyrir mig 

hvernig ég skyldi vinna ritgerðina og hvar best væri að sækja efni. Hún hvatti mig svo á 

haustdögum til þess að klára hálfnað verk og reyndist traust og greinagóð við yfirlestur 

Þá vil ég þakka eiginkonu minni og dætrum þolinmæði í minn garð á meðan á vinnu við 

ritgerðina stóð og hjálp við yfirlestur og frágang ritgerðarinnar. 
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1. Inngangur  

Tilgangur ritgerðarinnar er að varpa ljósi á hugtakið þunn eiginfjármögnun og rannsaka 

hvort fjármögnun íslenskra fyrirtækja nánar tiltekið skuldsetning þeirra kunni að ráðast af 

ákvæðum íslenskra skattalaga? 

Rannsóknarspurningin er hvort þunn eiginfjármögnun stuðli að skattasniðgöngu íslenskra 

fyrirtækja? Og eru ákvæði íslenskra tekjuskattslaga nægjanlega fullkomin til þess að 

varna því? 

Einkum verður horft til þess hvort raunveruleika-leiðréttingarregla, um „ óvenjuleg skipti 

í fjármálum“ geti skoðast nægjanlega skýr til þess að varna skattasniðgöngu sem ræðst af 

þunnri eiginfjármögnun.
1
  

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. 

Einkum kemur til skoðunar hvort og hversu vel sú grein íslenskra skattalaga samrýmist 

s.k. alþjóðlegu armslengdarreglu OECD (e. Transfer pricing) um lán innan 

fyrirtækjasamstæðna í þeim tilgangi að nýta sér þunna eiginfjármögnun í 

skattasniðgöngulegum tilgangi.
2
  

Í niðurstöðunum verður svo metið hvort nauðsyn sé til og þá á hvern hátt bregðast skuli 

við skattasniðgöngu sem orsakast kann af því að ákvæði tskl. um afleiðingar þunnra 

eiginfjármögnunar eru ekki nægjanlega skýr. 

  

                                                 
1
 1. mgr. 57. gr. laga nr. 90/2003 

2
 OECD, Issues in International Taxation No.2, Thin Capitalisation, OECD, Paris 1987, bls 8, [8] 
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2. Aðferðafræðin 

Ritgerðin byggir á hinni hefðbundnu lagalegu aðferðafræði, sem leitast meðal annars við 

að svara því hvernig túlka á lagaákvæði sem er óskýrt og á hvaða réttarheimildum og 

lögskýringargögnum eigi að byggja.  

2.1. Réttarheimild 

Um réttarheimildir segir Sigurður Líndal  „Réttarheimildir eru þau viðmið, gögn, sú 

háttsemi, þær hugmyndir og hvaðeina annað sem almennt er viðurkennt að nota skuli eða 

nota megi til rökstuðnings þegar réttarreglu er slegið fastri eða hún mótuð almennt eða í 

ákveðnu tilfelli.“
3
  

Almennt gildir að íslensk lögfræði byggi á svo kallaðri normatívri nálgun 

réttarheimildarhugtaksins. Aðferðarfræðin gerir þannig ráð fyrir að lög frá Alþingi gangi 

þar almennt framar öðrum réttarheimildum. Þetta er þó ekki algilt sbr. Hrd 1985.1544:  

Málið fjallaði um álagningu kjarnfóðursgjalds á innflutt kjarnfóður. Sækjandinn  taldi að um 

skatt væri að ræða og því hefði það brotið í bága við 40. gr. stjórnarskrárinnar. Alþingi væri 

samkvæmt þeirri grein óheimilt að framselja skattlagningavaldið til Framleiðsluráðs 

landbúnaðarins. Dómurinn taldi svo ekki vera og byggði niðurstöðuna á því að skapast hefði 

hefð og ekki verði talið útilokað að öðrum stjórnvaldshöfum en ráðherra sé falin nánari 

ákvörðun lögmælts gjalds eða skatts. 

Þessi dómur er sérstakur m.a af því að hér tekur dómur ekki afstöðu til bráðabirgðalaga.  

Þá er ljóst að dómurinn telur það ekki brjóta í bága við stjórnarskránna að Alþingi sem og 

ráðherra afsali sér skattlagningvaldinu.  Árið 1995 var gerð breyting á stjórnarskránni 

þannig að skerpt var á ákvæði 77. gr. á þann veg að löggjafanum væri með öllu óheimilt 

að framselja skattlagningarvald sitt. Var þessari stjórnskipunarvenju þannig breytt með 

stjórnskipunarlögum. 

Þá verður ekki alltaf séð  „að skilgreiningar á réttarheimild séu í raun lagðar til 

grundvallar niðurstöðu dómstóla. Einkum koma þó takmarkanir hennar í ljós þegar leita 

þarf leiða til að skilja og lýsa þróun og breytingum á réttarheimildarnotkun og þeim 

áhrifum sem breytingar á samfélagaháttum hafa á löggjöf og lagahugsun. Einna skýrast er 

þetta um þessar mundir á sviði þjóðréttar og tengsla hans við landsrétt.
4
  

                                                 
3
 Sigurður Líndal. (2003). Bls. 75  

4
 Ingibjörg Þorsteinsdóttir. (2011). Bls. 25 
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2.2. Lögskýring 

Um lögskýringu segir Davíð Þór Björigvinsson að lögskýring  „merki þá aðgerð að 

ákveða hvaða tilvik falla undir lagareglu og hvaða tilvik falli utan hennar.“ 
5
  

„Þegar dómari semur dóm leitast hann fyrst og fremst við að komast að þeirri niðurstöðu 

sem best fellur að atvikum þess máls sem hann er að fást við, miðað við þær réttarreglur 

sem við eiga hverju sinni.”
6

 „Lögskýringargögn varpa ljósi á innihald eða efni 

réttarheimildanna, fyrst og fremst settra laga.” 
7
  Mismunndi er hvernig lögskýringu er 

beitt.  Lög skýrð samkvæmt orðanna hljóðan, skýrð samkvæmt tilgangi laga ákvæðis, 

hver var vilji löggjafans? Er leitast við að  skýra í samræmi við ákvæði 

þjóðréttarsamninga eða dómaframkvæmd og venju svo nokkuð sé nefnt. „Sagt að 

réttarheimildir séu bindandi en lögskýringargögn ekki.”
8
 

2.3. Hin lagalega hlið 

Um  hina lagalegu aðferð segir Skúli Magnússon  „Gildi lögtækni verður ekki útskýrt 

með því að vísa til þeirra viðurkenndu aðferða sem liggja til grundvallar tækninni. Þvert á 

móti verðum við að spyrja hvaða gildi tæknin hafi fyrir okkur og samfélag manna í heild. 

Nánar tiltekið lýtur spurningin að því hvort eftirsóknarvert sé að  háttsemi okkar lúti viðmiðum 

sem við getum slegið föstum án þess að þurfa að leggja mat á siðferðilegt gildi þeirra.” 
9
      

2.4. Alþjóðlegir samningar og samstarf 

Stundum er, í fræðilegri umfjöllun um lögskýringar, greint á milli skýringar og 

heimfærslu. „Þessi aðgreining hefur ekki mikla þýðingu í íslenskum rétti [...] Þó má segja 

að gildi þessarar aðgreiningar hafi aukist með aðild Íslands að samningnum um Evrópska 

efnahagssvæðið.“
10

  Í lögum nr. 2/1993  er að finna heimild til handa íslenskum 

dómstólum að leita álits EFTA-dómstólsins um almenna skýringu á EES-reglu, þ.e. hvert 

efni hennar sé. 

Þess vegna verður ekki undan því vikist að skoða hvort EES samstarfið hafi að geyma 

réttarheimildir um þunna eiginfjármögnun.  

                                                 
5
 Davíð Þór Björgvinsson.  (1996). Bls. 10 

6
 Davíð Þór Björgvinsson.  (1996). Bls. 11 

7
 Ingibjörg Þorsteinsdóttir.  (2011). Bls. 64 

8
 Ingibjörg Þorsteinsdóttir.  (2011). Bls. 64 

9
 Skúli Magnússon .  (2003). Bls. 15-16  

10
 Davíð Þór Björgvinsson.  ( 1996).  Bls. 9  



13 

 

Þá er ríkistjórn Íslands heimilt skv 119. gr. laga nr. 90/2003 um tskl.  að gera samning við 

önnur ríki í þeim tilgangi að komast hjá tvísköttun.
11

 

Ísland hefur gert tvísköttunarsamninga
12

 við önnur ríki, þeir samningar byggja  á 

fyrirmynd sem OECD  gefur út og endurskoðar með reglulegu millibili.
13

   

Með þessari samningsfyrirmynd er markvisst stefnt að því að skýra og einfalda stöðu 

skattgreiðenda samningsríkjanna og tryggja að svipuðum reglum sé beitt í löndunum um 

sambærileg tilvik þegar um tvísköttun er að ræða ( sambærilegir skattar lagðir á í tveimur 

eða fleiri ríkjum á sama skattþegn, á sama grundvelli og fyrir sömutímabil). Er þetta einn 

megin tilgangur OECD samningsfyrirmyndarinnar.
14

 

Þá er í erlendum rétti rætt um s.k. „soft law”
15

  má heimfæra útgáfu OECD um 

armslengdarregluna þar undir. Ritið  veitir leiðsögn um það hvenig beita skuli reglunni 

um armslengd. Reglan felur í sér að leggja má mat á viðskipti milli tengdra aðila með því 

að skoða hvernig sambærileg viðskipti væru milli ótengdra aðila, reglan er því 

grundvölluð á samanburði við þau viðskiptakjör sem viðgangast á frjálsum markaði. 

OECD útgáfurnar eru tæki sem notuð eru við úrvinnslu lagalegra álitamála í skattarétti 

m.a í mati á  þunnri eiginfjármögnun.
 
  

Hér er einkum horft til tveggja megin sjónarmiða fyrsta lagi að þess sé gætt að alþjóðleg 

fyrirtæki færi ekki tekjur milli landa í þeim tilgangi að komast hjá annars rættmætum 

greiðslum skatta og hinn meginn tilgangurinn er að minnka sem verða má áhættuna á  

tvísköttun
16

 

 

                                                 
11

 Ríkisstjórninni er heimilt að gera samninga við stjórnir annarra ríkja um gagnkvæmar ívilnanir á sköttum 

erlendra og íslenskra skattaðila sem eftir gildandi skattalöggjöf ríkjanna eiga að greiða skatt af sama 

skattstofni bæði á Íslandi og erlendis. 
12

 Tvísköttunarsamningar eru hluti alþjóðlegs réttar og um túlkun þeirra  gilda ákvæði Vínarsamningsins 

(Vienna Convention of  the Law and the Teaties). Vínarsamningurinn var gerður árið 1969 og gekk í gildi 

árið 1980. Hann er notaður til túlkunar á ákvæðu alþjóðasamninga hvort heldur ríki eru aðilar að honum 

eður ei. Ísland er ekki aðili að samningnum. 
13

 OECD „Model Tax Convention on Income and on Capital“. Condensed version July 2010  
14

 http://www.fjarmalaraduneyti.is/verkefni/skattar_og_tollar/nr/1196 
15

 Ward, David.  (2006). Bls. 97  
16

 Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprices and Tax Administration. ISBN Number: 

978926409003 Publication Date:18 August 2010.  The Transfer Pricing Guidelines for Multinational 

Enterprises and Tax Administrations provide guidance on the application of the "arm's length principle" 

for the valuation, for tax purposes, of cross-border transactions between associated enterprises. In a global 

economy where multinational enterprises (MNEs) play a prominent role, governments need to ensure that 

the taxable profits of MNEs are not artificially shifted out of their jurisdiction and that the tax base 

reported by MNEs in their country reflects the economic activity undertaken therein. For taxpayers, it is 

essential to limit the risks of economic double taxation that may result from a dispute between two 

countries on the determination of the arm’s length remuneration for their cross-border transactions with 

associated enterprises.“ 
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2.5. Verklagið 

Meginefni ritgerðarinnar skiptist í fjóra kafla í þeim fyrsta, þunn eiginfjármögnun, er 

fjallað um skatta, skattlagningu fyrirtækja og hugtakið þunn eiginfjármögnun, hvað haft 

er í huga þegar um hugtakið er fjallað í skattalegu samhengi og hver álitaefnin eru sem 

snúa að skattayfirvöldum.  

Við skilgreiningu orðanna (hugtaksins) þunn eiginfjármögnun er vert að gefa gaum að 

orðum Sigurður Líndal um skilgreiningu orða í lagatexta.  „Þetta gerir löggjafinn iðulega 

með því að skilgreina þau orð sem notuð eru í lagatextanum og máli skiptir að séu skýrrar 

merkingar. Og slíkar skilgreiningar eru bindandi á sama hátt og ákvæði laganna. Ef slíkar 

skilgreiningar skortir í lögin verða þeir sem orðum skipta að nota fræðimálið sem ætla má 

að stuðli að samstöðu um merkingu.
17

   

Annar kaflinn er um innlenda löggjöf. Leitað eftir hugtakinu í lagatexta og eftir 

lagagreininni  sem við á, tilurð hennar og hvernig á hana hefur reynt í úrskurðum og 

dómum. Ef því er ekki fundinn staður þá spurt hvort túlka megi ávæði laga svo að það  

taki til hugtaksins? 

Til þess að sannreyna að svo sé er leitað í forsendur löggjafar (anda laganna), frumvörp 

og umræður löggjafans, dóma og álit yfirskattanefndar. Þar eð úrskurðir skattayfirvalda  

eru skuldbindandi réttarheimildir fyrir skattayfirvöld.
18

 

Þriðji kaflinn fjallar um þjóðréttarlegar skuldbindingar. Fjallað er um samningsfyrirmynd 

OECD við gerð tvísköttunarsamninga sem og leiðbeiningar um meðferð á álitaefninu 

þunn eiginfjármögnun. Þá eru þjóðréttarlega skuldbindingar vegna EES samningsins 

skoðaðar og áhrif þeirra í skattalegu tilliti.  

Lokakaflinn er um niðurstöður og ályktanir og hugmyndir höfundar um hvort og þá 

hvernig bregðast megi við til þess að hægt verði með góðu móti að koma til móts við sem 

flest sjónarmið er varða hugtakið þunna eiginfjármögnun. 

2.6. Ályktun höfundar 

Aðferðarfæðinni er beitt í þeim tilgangi og metnaði að höfundur geti lagt raunhæft mat á 

hvort rétt sé að breyta (bæta) núverandi tekjuskattslögum svo þau megi með góðum hætti 

koma í veg fyrir skattasniðgöngu er byggir á þunnri eiginfjármyndun.    

 

                                                 
17

 Sigurður Líndal.  (2003). Bls. 29-30 
18

 Ásmundur G Vilhjálmsson.  (1994). Bls. 40  
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2.7. Þverfagleg sjónarmið til stuðnins lagalegu álitaefni 

Höfundur hefur numið alþjóðastjórnmál, rekstrarhagfræði og evrópskan viðskiptarétt. Því 

tel ég rétt að leita til þessara fræðigreina í þeirri viðleitni að benda á ýmis álitaefni sem 

vert er að huga að og geti aukið gildi ritgerðarinnar og aukið vægi þeirrar niðurstöðu sem 

aðferðafræði lögfræðinnar leyfir. Hér gildir sama og um erlendar reglur um þunna 

eiginfjármögnun ekki er ætlunin að gera fræðilegan samanburð á mismunandi 

fjármögnun út frá rekstrarfræðilegum forsendum eða alþjóðlegum pólitískum straumum 

aðeins að benda á að þegar fjallað er um fjármögnun og skattlagningu sem tekur til 

starfsemi fyrirtækja eða samsteypu í fleiri en einu landi verður ekki undan því vikist að 

gera grein fyrir t.d. mismunandi fjármögnunaraðferðum fyrirtækja og ýmsum 

stjórnmálalegum álitaefnum svo sem æ nánara samstarfi (samruna) Evrópuríkja sem og 

alþjóðavæðingu viðskipta og alþjóðlegu samstarfi sem óhjákvæmilega fylgir því. 

Það er þó mikilvægt að hafa það í huga að efnið tekur til afmarkaðs efnis í íslenskum 

lögum um tekjuskatt. 
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3. Þunn eiginfjármögnun 

Fjárfestar horfa almennt á fjármögnun fyrirtækja út frá tveimur megin sjónarmiðum 

annars vegar rekstrarfræðilegu og hins vegar fjárhagslegu.  

Rekstrarfræðilega er aðallega verið að hugsa um að búa til verðmæti með framleiðslunni 

en fjárhagslega er markmiðið meira að ná hagstæðri fjárhagslegri niðurstöðu. Það er ekki 

auðvelt að aðskilja þessa tvo þætti en með tilkomu fjárfestingasjóða sem hafa það að 

markmiði að ná sem mestri ávöxtun hefur áherslan á að ná sem hagstæðastri fjárhagslegri 

niðurstöðu aukist. Einn þeirra þátta sem horft hefur verið til í því sambandi er 

skattaskipulag. 

Þannig getur það orðið að hagsmunir ríkisins hvað varðar tekjuöflun með tekjuskatti á 

fyrirtæki og hagstæð fjárhagsleg niðurstaða fjárfesta fari ekki alltaf saman. 

Fyrirtæki er alltaf fjármagnað með eigin fjárframlagi, ef það dugar ekki þá er það sem á 

vantar fjármagnað með lánsfé.  

Flest ríki haga tekjuskattslögum sínum þannig að skuldsetning fyrirtækja veldur því að 

kostnaður vegan skuldarinnar er frádráttarbær til ákvörðunar á tekjuskattstofni og því 

fjármagnskostnaðurinn ekki skattlagður eins og er með arðgreiðslur, fjárfestar geta því 

náð fjármagni út úr fyrirtæki án skattlagningar með vaxtagreiðslum í stað arðgreiðslna. 

Með skattalegt hagræði í fyrirrúmi er því ljóst að hagsmunum fjárfesta er best borgið með 

milkili skuldsetningu eigin fjár.  

Almennt má segja að skilgreining á þunnri eiginfjármögnun sé þegar lánsfé er hátt 

hlutfall af eiginfé fyrirtækis.  

Ritgerðin fjallar um það hvenær ætla má að þunn eiginfjármögnun sé einvörðungu gerð í 

skattalegum tilgangi, hvernig skuli meta það og hvort og þá hvernig skattayfirvöld geti 

mætt því og ef ekki hvað sé til ráða svo forða megi skattasniðgöngu.    

3.1. Almennt um skatta og fjármögnun fyrirtækja  

3.1.1. Skattar á fyrirtæki og einstaklinga. 

Skattar eru og hafa verið meðal helstu einkenna samfélags manna. Þjóðir heims líta á það 

sem einkenni sjálfsákvörðunarréttar að hafa frelsi til þess að ákvarða um skattstofna, 

fyrirkomulag skattlagningar og innheimtu skatta. Sagt er að góð skattheimta verði að 

uppfylla þrenns konar skilyrði, það eigi að vera auðvelt að reikna þá, ódýrt að innheimta 

þá og þeir álitnir réttlátir af flestum þegnum þjóðfélagins.  
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Lengst af var skattlagning ekki sérstakt alþjóðlegt vandamál, vandinn var innlendur og 

leystur þar. Skattlagning fyrirtækja og einstaklinga hefur hins vegar orðið flóknari síðustu 

ár vegna starfsemi í fleiri en einu landi sem og eignatengsla sem því fylgja. Hefur þetta 

gerst vegna framþróunar á mörgum sviðum svo sem með bættri tækni, auknum 

samgöngum, auknu alþjóðlegu samstarfi þar sem reynt hefur verið að ryðja 

viðskiptalegum hindrunum sem mest úr vegi. Afleiðingin er hin svokallaða 

alþjóðavæðing en eitt einkenna hennar er að fyrirtæki auka starfsemi sína m.a. með því að 

stofna útibú, eða dótturfyrirtæki í öðru eða öðrum löndum.  

Í upphafi voru fyrirtæki í Bandaríkjum Norður Ameríku langstærst og fremst í alþjóðlegri 

útrás sem helgaðist af því að þau (landið) áttu stærstan þátt í enduruppbyggingu OECD 

landanna eftir síðari heimsstyrjöldina. Þá báru þau höfuð og herðar tæknilega yfir önnur 

lönd og fjárfestu því aðallega í tæknilega krefjandi fyrirtækjum. Á síðari tíma síðustu 

aldar mynduðu ríki viðskiptabandalög í þeim tilgangi að örva viðskipti milli landa og 

bæta þannig lífskjör þegna sinna.  

Vegna þessa hafa skapast margvísleg skattaleg úrlausnarefni þar sem reynir á 

fyrrnefndan sjálfsákvörðunarrétt einstakra ríkja. 

„Flest ríki hafa verið treg til að semja frá sér þetta frjálsræði  (þ.e. að haga 

skattamálum að vild) það liggur í augum uppi að miklir hagsmunir felast í því fyrir 

sérhvert ríki að hafa sem mest frjálsræði í skattamálum.”
19

  

3.2. Tilgangur skattlagningar 

Almennt þjóna skattar mismunandi tilgangi.
20

 Aðal tilgangur með skattlagningu er 

tekjuöflun hins opinbera til þess að standa straum af kostnaði vegna opinberra 

ákvarðanna. Annar tilgangur skatta er tekjujöfnun þar sem þeir sem hafa meiri tekjur eru 

látnir greiða meira til samfélagsþarfa en þeir tekjulægri. Þriðji tilgangur með 

skattlagningu er að stýra (t.d. að fá inn erlent fjármagn) fjárfestingum þannig að hinn 

takmarkaði framleiðsluþáttur sem fjármagnið er fari til fjármögnunar atvinnufyrirtækja 

sem fullnægja markmiðum stjórnvalda vegna atvinnuuppbyggingar.  

Helstu skattstofnar eru skattar einstaklinga, beinir og óbeinir sem og skattar fyrirtækja. 

Skattar á fyrirtæki eru almennt ekki stór hluti heildar skatttekna  landa.  

                                                 
19

 Ingibjörg Þorsteinsdóttir.  (2010). Bls. 93 
20

 OECD tax Policy Studies Corporate Tax Incentives for Foreign Direct Investment  No. 4 2001 bls. 13 
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Þannig greiddu fyrirtæki innan OECD að meðaltali vegna ársins 1998 8.9 % af 

heildarskatttekjum.
21

  

Noregur hefur stærstu hlutdeildina en þar greiða fyrirtæki í tekjuskatt sem samsvarar 22,6 

% árið 2004 en íslensk fyrirtæki með minnstu hlutdeildina eða 3,3 % það ár.  

 

Tafla 1. Samanburður á hlutdeild tekjuskatts fyrirtækja sem hlutfall af vergri 

þjóðarframleiðslu sem og hlutfall skatta af vergri þjóðarframleiðslu tölurnar í sviga.
22

 

 

Lönd 2002 2005 2009 

Danmörk 2,9   (47,9) 3,9   (50,8) 2,4  (48,2) 

Finnland 4,2   (44,7) 3,3   (43,9) 2,0  (48,2) 

Þýskaland 1,0   (35,4) 1,7   (34,8) 1,3  (37,0) 

Ísland 0,9   (35,3) 2,0   (30,4) 1,1  (34,1) 

Noregur 8,1   (34,0) 11,8 (36,7) 8,2  (31,0) 

Svíþjóð 2,3   (47,5) 4,1   (48,9) 2,2  (46,4) 

U.K. 2,8 3,3 2,8   (34,3) 

Tafla 1 Hlutfall tekjuskatts fyrirtækja af vergri þjóðarframleiðslu 

Við samanburð á skattálagningarprósentu kemur í ljós að á milli áranna 2000 og 2006 

lækkaði tekjskatts prósentan á Íslandi um 12 prósentustig úr 30% í 18 % lög nr. 143/2003 

(lög um breytingu á lögum nr. 90/2003 um tekjuskatt og eignaskatt), er nú 20%  lög nr. 

164/2010 (lög um ráðstafanir í ríkisfjármálum).  

Ungverjaland og Írland voru með lægri skattprósentu árið 2006 af öllum löndum OECD
23

  

Á það hefur einnig verið bent að há skattprósenta segi ekki allt. sbr. tafla 2. Við skoðun á 

töflunni bendir margt til þess að skattagrunnur í Bretlandi sé, breiðari, undanþágur færri 

en í Þýskalandi og Frakklandi.
24

 Í töflunni sést að þótt skattprósenan í Þýskalandi sé 30% 

hærri en í Bretlandi þá er tekjuskattur fyrirtækja sem hlutfall af landsframleiðslu einungis 

40% þess í Þýskalandi sem hann er í Bretlandi. Skattprósentan segir því ekki allt um 

skattheimtu, mismunandi tekjuskattsstofn ræðst af mismunandi frádráttarliðum. Hvað 

Ísland varðar hefur verið bent á að samanburður sé ekki alveg einfaldur vegan 

tryggingargjaldsins sem ekki er reiknað með í samanburðinum. 

                                                 
21

 OECD Tax policy Studies Corporate Tax Incentives for Foreign Direct Investment N0 4 2001 p. 13 
22

 OECD iLibrary: Taxes on corporate income and Total tax revenue  
23

 OECD Tax policy Studies Fundamental Reform of Corprate Income Tx No. 16 2007 bls. 20 
24

  Bill Dowell. (2008).  
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Tafla 2  

 Skattprósenta % af landsframleiðslu 

Þýskaland 39% 1,3 

Frakkland 34% 2,9 

Bretland 30% 3,3 

Tölur 1999-2003   
Tafla 2 

 

3.2.1. Fjármögnun fyrirtækja og skattlagning þeirra. 

Fyrirtæki þurfa yfirleitt fjármagn til þess að geta staðið fyrir þeirri starfsemi sem þeim er 

ætlað að starfrækja og eru fjármögnuð með framlagi eigenda (eigið fé) auk lánsfjár ef 

framlag eiganda hrekkur ekki til. 

„Í félagarétti er almennt um tvær leiðir að ræða til að mynda fjárhagslegan grundvöll félaga.  

Annars vegar að félagsmenn myndi stofnfé félagsins með því að inna af hendi til þess 

fjárframlög sem almennt eru óafturkræf eins og í hlutafélögum og einkahlutafélögum þar 

sem félagsmenn bera takmarkaða ábyrgð á skuldbindingum félagsins. Hins vegar að 

félagsmenn beri ábyrgð á skuldum félagsins sem þýðir að eignir þeirra standi þar með til 

fullnustu kröfum á hendur félaginu og því er ekki nauðsynlegt að mynda sérstakt stofnfé í  

félaginu
25

 

 

Fyrra formið er mun algengra og er í ritgerðinni tekið mið af því.  

Nokkur munur er á því lagalega hvor leiðin er farin, annars vegar að lán er háð reglum 

samningsréttar (kröfuréttar) en eigið fé er háð lögum félagaréttar, hins vegar er munurinn 

skattalegur þar sem kostnaður vegna lánsins telst frádráttarbær kostnaður (oftast) fyrir 

ákvörðun skattstofns en arður af framlagi er ekki frádráttarbær við ákvörðun á skattstofni.  

Væri heimilt að draga arð frá tekjunum yrði fyrirtækið í raun undanþegið skatti af 

hagnaðinum.
26 

Mismunandi er hvaða kröfur lög gera til ákveðins lámarksframlags eigenda. Þannig 

kveða lög um einkahlutafélög á um að hlutafé skuli að lámarki vera 500.000 kr. sbr.1. gr. 

laga nr. 138/1994 um einkahlutfélög. En 4.000.000 í hlutafélögum,  sbr. 1. gr. laga nr. 

2/1995 um hlutafélög. 

                                                 
25

 Áslaug Björgvinsdóttir. (1999). Bls. 62 
26

 Ásmundur G Vilhjálmsson.  (1994).  Bls. 171 
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Ekki eru sérstök lámarksákvæði í lögum um sameignar- eða sjálfseignarfélög. Hins vegar 

er í 4. tl 2. mgr. 9. gr. laga um hluafélög nr. 2/1995 sem og í 6. tl. 7. gr. laga um 

sameignarfélög nr. 50/2007 kveðið á um hvert framlag eigenda skuli vera. 

Í megindráttum má því segja að tvær aðferðir einkenni fjármögnun fyrirtækja. Annars 

vegar með því að gefa út hlutabréf, hins vegar með lántöku. Ritgerðin fjallar um skattaleg 

sjónarmið sem skapast við lántöku. 

3.2.2. Breytileg fjármögnun. 

Fjármögnun félaga er oft óskýr það er fjármagn sem hefur bæði eiginleik eiginfjár og 

lausafjár (e. hyprid capital) hér nefnd breytileg fjármögnun. Breytileg fjármögnun 

einkennist af því að lán kemur í stað eiginfjár. Lánið hefur eiginleika bæði eiginfjár og 

láns. Oft getur því verið erfitt að greina á milli þess hvort fjármögnunin er lán eða eigið 

fé.  

Lánasamningar geta innhaldið ýmsa skilmála, t.d. geta kröfuhafar breytt láni sínu í 

hlutafé, eins getur verið að vextirnir séu háðir hagnaði fyrirtækisins.  

Einnig geta skilmálar lánsins kveðið á um að lánveitandi hafi rétt til aðgangs að 

stjórnarfundum og þannig komið í veg fyrir að meiriháttar ákvarðanir séu teknar um 

rekstur félagsins. Krafan kann að vera breytilegt skuldabréf þar sem lánið víkur fyrir 

öðrum lánum ef til gjaldþrots kemur. Oft er breytileg fjármögnun valin þegar illa gengur í 

rekstri félags og það þarf að auka líkurnar á frekara fjármagni til að tryggja áfram- 

haldandi rekstur þess 
27

  

Fjármögnun fyrirtækja á þessu formi þarf ekki að þýða að um skattasniðgöng sé að ræða 

en eftir því sem formunum fjölgar hjá sama (sömu) fyrirtækjinu þeim mun líklegra er að 

um skattasniðgöngu sé um að ræða.
28

 

„Félög innan samstæðu geta í mörgum tilfellum haft af því rekstrarlega hagsmuni 

að yfirfærsla fjármuna fari fram með lántökum í stað hlutafjáraukningar [..]. 

Margvíslegar ástæður geta þess vegna legið því að baki að samstæðufélög láni 

fjármuni sín á milli. Sumar þeirra geta verið eðlilegar, t.d. ef dótturfélag hyggst 

fjárfesta í tímabundnu verkefni en hefur ekki nægjanlegt eigið fé til umráða.
29

  

Í slíkum tilfellum getur verið gagnlegt, þótt ekki sé það óskeikult, að spyrja hvernig 

óháður aðili myndi bregðast við ef mjög stórt hlutfall fjármagns í fyrirtæki væri í formi 

                                                 
27

 Marjaana Helminen. (1999).  Bls. 255 
28

 OECD Model Convention april 2000 R (4) -34 paragraph 75 
29

 Stefán Má Stefánsson.  (2003). Bls. 81 
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láns? Hvernig myndi banki bregðast við? En jafnvel þó svo sé er engan vegin víst að hinir 

vísustu fjármálamenn (fárfestar) hefðu þá þekkingu á innviðum fyrirtækisins sem 

móðurfyrirtækið hefur. Því getur oft verið erfitt að dæma um forsendurnar að baki 

miklum lánveitingum.  

Svo eru önnur tilvik þar sem lánveitingin er einvörðungu gerð til þess að forðast 

skattlagningu, gerð í skattasniðgöngusjónarmiði sbr. mynd að neðan. 

Mynd 1                            

 

Mynd 1 

Myndin sýnir móðurfélag í landi A sem á dótturfélag í landi B. Gefið að land B hafi í 

tekjuskattslögum sínum skattalegt samrunaákvæði sambærilega 51. gr tskl. 90/2003. 

Einnig að vaxtakostnaður sé frádráttarbær í landi B.  Atburðarrásin er eftirfarandi 

Móðurfélagið stofnar eignarhaldsfélag í landi B og lánar því fjármagn til þess að geta 

keypt dótturfélagið í landi B með samruna. Móðurfélagið nær þannig skattfrjálsum arði 

með því að krefja eignahaldsfélagið um vexti fyrir kaupunum. 

3.3. Mismunandi afstaða löggjafans til fjárframlags 

Almennt má segja að löggjafinn leggi ekki sömu sjónarmið til grundvallar lagasetningu 

þegar réttur hluthafans er borinn saman við rétt lántakandans. Fjármagnið sem kemur frá 

hvorum aðila er ætlað sama grundsvallar hlutverk, að skapa fyrirtækinu hagnað sbr. 

Mooij.
30

  Mooij segir það rökleysu út frá hagfræðilegu sjónarmiði að gera upp á milli 

                                                 
30

Ruud A. de Mooij.  (2011).  The original rationale to allow a deduction for only debt―namely, that 

interest is a cost of doing business and equity returns reflect business income―makes no sense 

economically. That idea is also reflected in international accounting principles, which view interest but not 

equity returns as a cost to the firm. In economic terms, both payments represent a return to capital and there 

is no a priori reason to tax one differently from the other.  
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fjármagns í tekjuskattslögum sem og í alþjóðlegum bókhaldsstöðlum, eftir því hvort það 

er tekið að láni eða lagt fram sem eigið fé. Mismunandi reglur gilda um vaxtakostnað og 

um arð en hvort tveggja er afrakstur rekstrarins. 

Um þetta gilda mismunandi lög annars vegar um lán (kröfuréttur) og hins vegar um 

hlutafé (félagaréttur). Réttarstaðan er mismunandi.  

Eigandinn (hluthafinn) sem leggur fram fé tekur yfirleitt meiri áhættu, er yfirleitt tengdari 

félaginu en sá sem lánar því. Eigandi getur átt setu í stjórn og ákvarðað um starfsemi 

félagsins, á rétt til setu á aðalfundi,. Sá sem lætur fé af hendi í formi hlutafjár eða 

framlags á yfirleitt rétt á hlutdeild í hagnaði fyrirtækisins, honum er ekki tryggður réttur á 

því að fá höfuðstól sinn til baka, nema að fyrirtækið væri leyst upp, gæti tapað öllu við 

gjaldþrot þess. Hann getur hins vegar selt hlut sinn ef um almennt hlutafélag er að ræða 

hvenær sem er. Hér gildir félagaréttur 

Lánveitandanum eru hins vegar tryggðar endurgreiðslur oftast í formi jafnra afborgana 

ásamt með greiðslu vaxta. Hér gildir kröfuréttur.  

Lánveitandi og hlutafjáreigandi eiga hins vegar báðir hættu á að tapa öllu sínu. 

Þá eru efnahagslegar forsendur fyrirtækis mismunandi eftir því hvort um eigið fé er að 

ræða eða lánsfé.  

Stjórn félags getur ákveðið að nýta hagnað til frekari uppbyggingar eða athafna félagsins 

og frestað því að greiða eigendum arð en hvað lán varðar hefur fyrirtækið ekkert val, 

lánið verður að endurgreiða á fyrirfram ákveðnum tíma ásamt áföllnum kostnaði.
31

 

Í skattalögum eru lán almennt skilgreind sem framleiðsluþáttur sem ekki er í eigu 

fyrirtækisins og því eru vextir, sem hin almenna regla, skilgreindir sem kostnaður við 

rekstur og því frádráttarbærir við ákvörðun um skattstofn. Er þá til grundvallar lagður sá 

skilningur að ef fyrirtæki greiðir fyrir framleiðsluþátt sem ekki er í þess eigu og það notar 

til rekstrarins, þá skiptir ekki máli hvort um er að ræða fasteign, tæki, hugverk eða lán, 

eigi endurgreiðslan fyrir afnot framleiðsluþáttarins að skilgreinast sem frádráttarbær 

kostnaður, sbr.  31. gr. tskl.  lög 90/2003.
32

  

Segja má að mismunur á afstöðu skattayfirvalda til þess hvort kostnaður sé vegna framleiðslu 

þáttar eða arðgreiðslna komi fram í Hrd. dómi 321/2005 efnisatriði málsins voru þau að á 

hluthafafundi í Sundagörðum hf. var ákveðið að hækka og lækka síðan aftur hlutafé í 

félaginu. Í kjölfarið ákvað stjórn félagsins að lækkunarfjárhæðin yrði greidd hluthöfunum, 

                                                 
31

 OECD, Issues in International Taxations No2 , Thin Capitalisation, OECD, Paris 1987, bls. 8 
32

 Frá tekjum lögaðila og þeim tekjum manna sem stafa af atvinnurekstri eða sjálfstæri starfsemi eða eru 

tengdar slíkum rekstri má draga 1. Rekstrarkostnað, það er þau gjöld sem eiga á árinu að ganga til að afla 

teknanna, tryggja þær og halda þeim við, þar á meðal vexti af skuldum,.... 
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sem allir tengdust fjölskylduböndum. Var þetta gert með því að gefa út skuldabréf, sem voru 

vaxta- og afborgunarlaus til 12 ára. Árleg afföll bréfanna voru síðan gjaldfærð í 

rekstrarreikningi félagsins auk þess sem þau voru skuldfærð í ársreikningum félagsins. 

Skattstjóri byggði meðal annars á því í úrskurði sínum að að afföll vegan 

skuldabréfaúrtgáfunnar teldust ekki til þess konar gjalda sem lýst er í 1. tölulið 1. mgr. 31. gr. 

laga nr. 75/1981. Heimildin takmarkast við að gjöldin gangi til þess að afla, viðhalda og 

tryggja tekjur í atvinnurekstri. Segir einnig að afföllin af skuldabréfunum geti ekki talist til 

kostnaðar við að afla eða ávaxta fé í rekstri hans, heldur sé um að ræða útgjöld sem leiðir af 

því að losa fé til hluthafanna. Umrædd afföll falla því utan þeirrar heimildar, sem felst í 

lagaákvæðinu um frádráttarbæran kostnað. 

Hér má glöggt greina að greiðslur til hlutahafa eru ekki frádráttarbærar sem kostnaður í 

rekstri. 

Þannig líta flest lönd svo á (ekki þó öll t.d. leyfa Belgía, Brasilía og Litháen að arður sem 

nemur vöxtum af hlutafé sé frádráttarbær samkvæmt vissum reglum) að arður sem 

fyrirtæki greiðir hluthöfum sínum sé ekki frádráttarbær sem rekstrarkostnaður. 

Framkvæmdin byggir á þeirri skilgreiningu að eigið fé sé hluti eigna fyrirtækisins og því 

sé arður sem greiddur er hluthöfum ekki sambærilegur kostnaðarliður og endurgreiðsla 

fyrir framleiðsluþátt sem ekki er í eigu fyrirtækisins. Hrd. nr. 321/2005 staðfestir þetta 

sjónarmið. 

Vegna afstöðu löggjafans til eigin fjár þ.e. að eigið fé teljist eign fyrirtækisins og þar með 

eigenda þess sem lögðu fé til, er rökrétt að álykta sem svo að skattlagning þess ætti ekki 

að eiga sér stað fyrr en að arðurinn væri í höndum eiganda og þess vegna ætti arður að 

vera frádrátarbær frá tekjuskattsstofni. Allflest lönd kjósa þó þá leið að skattleggja 

fyrirtækin og nota til þess aðferð sem felst í því að skattleggja hagnað fyrirtækja áður en 

kemur að arðgreiðslu.
33

  

Arður er því ekki frádráttarbær sem kostnaður og skattaður sérstaklega. Er þetta gert til 

einföldunar og aðskilnaðar milli fyrirtækja og einstaklinga.
34

 Þeir sem tala fyrir því að 

skattleggja hagnað fyrirtækja benda á að í því felist félagsleg viðurkenning á stöðu 

lögaðila til þjóðfélagsins, fyrirtækin vilji með því taka þátt í og greiða fyrir margvíslega 

                                                 
33

 Eistland hefur frá 2007 enga skattlagningu á hagnað fyrirtækja en leggur flatan 21% skatt á greiddan arð. 

Sjá Intereconomics, May/june 2007 „Flat tax does one rate fit all?“Table 1. Flat taxes on Peronal income 

in the World. 
34

 OECD 2001; OECD 2007; „Arguably the main policy reason for imposing corporate income tax is that 

this tax plays an important witholding function, acting as a „backstop“ to the personal income tax system. 

In particular, corporate-level taxation effectively taxes individual shareholders (residennt and nonresident) 

on income from capital that is retained at the corporate level and thereby escapes shareholders level 

income or witholding tax. Bls.. 15. OECD 2001 No. 4 
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samfélagslega þjónustu sem gagnist þeim við rekstur og ekki síður hinum almenna 

borgara og auki þannig á velferð og velmegun í viðkomandi samfélagi. 

3.4. Fyrirtækjasamstæður 

Ekkert ákvæði er að finna í íslenskum skattalögum um samtæður (d. koncern). Í lögum 

um ársreikninga lög nr. 3/2006 er í 5. tölul. 2. gr. er móðurfélag skilgreint sem félag er 

eigi meirihluta atkvæða í öðru félagi, eða er félagsaðili að öðru félagi og hefur rétt til að 

tilnefna eða víkja frá meirihluta stjórnar eð framkvæmdrstjórn þess, eða er félagsaðili eða 

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

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

öðru félagi og ræður yfir meirihluta atkvæða í því á grundvell samnings við aðra hluthafa, 

eða á eignarhlut í öðru félagi og hefur ákvörðunarvald um fjárhagslega stjórn þess og 

rekstur. 

Samkvæmt 6. tölul. 2. gr. laganna telst dótturfélag vera félag sem er undir yfirráðum 

annars félags eins og lýst er í 5. tölul. 2. gr. laganna. Samstæða telst samkvæmt 7. tölul. 2. 

gr. sömulaga vera móðurélag og dótturfélag þess. 

Ýmisar ástæður valda því að hagkvæmt er fyrir fyrirtæki að þau taki upp samstarf eða að 

fyrirtæki kjósi að stofna nýtt fyrirtæki sem ætlað er ákveðið hlutverk. Fer það eftir eðli 

tengslanna hversu náin þau eru hvernig samskiptunum er háttað. Þegar þessum skilyrðum 

er fullnægt vakna upp sérstakar reglur um samstæðuna sem þýðir að fjallað er um félög 

innan hennar sem eina heild. sbr. t.d. 1. mgr. 69. gr. laga. nr. 2/1995 um hlutafélög sem 

kveður á um tilkynningarskyldu móðurfélags gagnvart dótturfélagi.
35

  

Rekstrarfræðilega hafa fyrirtækjasamstæður margvíslega kosti umfram önnur fyrirtæki.  

Einn helsti rekstarfræðilegi kostur samstæðna er að þau losna við svo kallaðan 

milliliðakostnað (e. transaction cost).  

Dæmi um slíkt er almenn bankaþjónusta þar sem lagalegir skilmálar sem ganga þarf frá 

við lántöku eru til staðar og gagnast mörgum og kostnaður vegna lántöku lámarkaður 

ólíkt því sem gerðist ef einstakir eigendur fjármagns ætluðu persónulega að greiða fyrir 

slíka lögfræðiþjónustu í hvert og eitt skipti. Bankar hafa slíkan samning (samninga) 

tiltækan og geta þar af leiðandi gengið frá láni þannig að það uppfylli öll skilyrði laga án 

mikils kostnaðar, hinn s.k. milliliðakostnaður er þannig lámarkaður. Margt annað má 

tiltaka svo sem eins og ófullkomleika hins frjálsa markaðar þ.e. módelið um eiginleika 

                                                 
35

 Ragnheiður Snorradóttir. (2008). Bls. 116 
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hins frjálsa markaðar gerir ráð fyrir því að allar upplýsingar séu til staðar. Það er langt í 

frá að svo sé, kostnaður við að afla sér upplýsinga, leita samninga og gera þá getur orðið 

ærinn. Þennan kostnað losna fyrirtækjasamstæður við. Hagkvæmnin felst m.a. í þessu 

fyrir samstæðuna.  

En fleira kemur til, samstæðan getur hagað verðlagningu milli móðurfyrirtækis og 

dótturfyrirtækis þannig að hagkvæmast sé og aðgerðin kölluð milliverðlagning (e.transfer 

pricing).  

Milliverðlagningu má skilgreina sem „það verð sem aðili selur, efnislega eða óefnislega 

eign eða veitir þjónustu, til tengds aðila.“ eða með öðrum orðum  verð sem tengdir aðilar 

koma sér saman um að gildi í viðskiptum sínum. Talið er að allt að 70% af viðskiptum 

yfir landamæri séu milli skyldra fyrirtækja.
36

 Slík viðskipti þurfa ekki að vera í samræmi 

við verðlag á almennum markaði.  

Fyrir alþjóðleg fyrirtæki sem skattalög fleiri en eins lands gilda um, er unnt að lækka 

skatta fyrirtækjasamstæðunnar með því að verðleggja viðskipti þannig að sem mest 

skattlagning eigi sér stað á hagstæðu skattasvæði. OECD hefur tekist á við þann vanda 

sem að milliverðlagningunni snýr með samræmdum aðgerðum 
37

 og beitt við það s.k. 

armslengdarreglu.
38

 Nú nýlega samþykktu fulltrúar 90 landa að einfalda reglurnar, 

sérstaklega hvað varðar óefnisleg gæði sem og að bæta ferli úrlausna vegan ágreinings.
39

 

Ákvörðun um milliverðlagningu sem byggir á hagsmunum fyrirtækjanna kann að vera 

óháð skattlagningu en kann einnig að vera hluti af skattahagræðingu eða alfarið vegna 

hennar. Það er þekkt í rekstarhagfræði að frádráttur sem minnkar skattgreiðslur eykur 

verðmæti fyrirtækis (fyrirtækja).   

Í einföldu máli má segja að við mat á verðmæti fyrirtækis jafngildi verðmæti eigin fjár að 

viðbættu skattalegri hagræðingu að frádregnum kostnaði við gjaldþrot. 

 

 

 

                                                 
36

 Transfer pricing 1999 Global Survey; Ernst& Young International Ltd (1999) 
37

 Transfer pricing Guidelines for Multinational Enterprices, Paris 1995. 
38

 Grein 9(1) í OECD fyrirmyndinni frá 2003  Articles of the model Convention with respect to Taxes on Income 

and on Capital.[ as they read on 28 January 2003] „Where (...) condition are made or imposed between two 

enterprices in their commercial or financial relations which differ from those which would be made beween 

independent enterprices, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the 

enterprices, may be included in the profits of the enterprice and taxed accordingly. 
39

 28/03/2012 - Meeting at OECD’s first Global Forum on Transfer Pricing, tax officials from 90 countries 

agreed on the need to simplify transfer pricing rules, strengthen the guidelines on intangible issues and 

improve the efficiency of dispute resolution. 
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3.5. Þunn eiginfjármögnun 

Hugtakið þunn eiginfjármögnun er ekki til í íslenskum lögum. Almennt má segja að 

hugtakið þunn eiginfjármögnun í skattalegu tilliti taki til þess þáttar þegar lán er notað til  

lækkunar á hagnaði í þeim tilgangi að lækka skattgreiðslur.  

 

Ragnheiður Snorradóttir skilgreinir hugtakið sem svo „þunn eiginfjármögnun eru  

óvenjulegar lánveitingar milli tengdra aðila.“
40

   

 

Fredrik Zimmer skilgreinir hugtakið svo „Detta er en betegnelse på tilfeller der et selskap 

i et konsern finansieres med påfallende mye lån og tilsvarene lite egenkapital.”
41

 

 

OECD velur þá leið þegar ætla má að fyrirtæki sé skuldsett af skattalegum ástæðum, að 

nefna það „falda eiginfjármögnun“(e. hidden capitalization).
42

 

 

Munur er á skilgreiningunum. Þannig notar Ragnheiður orðið óvenjulegar lánveitingar. 

Óvenjulegar lánveitingar eru tæpast skýrrar merkingar svo vísað sé til orða Sigurðar  

Líndals um skilgreiningu orða í lagatexta. 

 

Fredrik hins vegar ræðir um hátt hlutfall láns en lágt eiginfjáframlag. Þetta er ekki alveg 

skýrt en ríki hafa notað þennan grunn og brugðið á það ráð að tölusetja þetta hlutfall og 

þá verður það skýrrar merkingar.  

OECD notar falin eiginfjármögnun til þess að lýsa skattalegu hagræði vegna hás hlutfals 

láns af eigin fé. Sú skilgreining getur tæpast heldur talist skýrrar merkingar. 

Rekstrarfræðilega má segja að um sé að ræða óeðlilega lágt hlutfall eigin fjármagns 

í efnahagsreikningi fyrirtækis.  

Ein aðferð væri að skilgreina þunna eiginfjármögnun sem lán að formi til, veitt til þess að 

ná fram skattahagræðingu, en er efnislega, í raun, eigið fé.  

Fjármögnun móður á dótturfyrirtæki með tilliti til skattahagræðis þar sem annað er 

staðsett í lágskattalandi en hitt í háskattalandi getur orðið með eftirfarandi hætti sbr. 

mynd 2.  

                                                 
40

Ragnheiður Snorradóttir. (2008). Bls. 113 
41

Frederik Zimmer. (2007 ). Bls. 51 
42

OECD „Thin Capitalisation, adopted by the OECD Council on 26 November 1986) April 2000 OECD 

R(4)-6”  
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Mynd 2                                        Eigið fjárframlag 

Óeðlilega hátt eiginfjárframlag.                         Óeðlilega lágt eiginfjárframlag 

 

        Mynd 2                                        

Skattahagræði fellst í því þegar dótturfyrirtækið sem staðsett er í láskattalandi og er 

fjármagnað af móðurfélaginu með háu eiginfjárframlagi en móðurfyrirtækið er staðsett í 

háskattalandi. Hagnaðurinn (verður meiri þar eð vaxtakostnaður er enginn) skattast í 

láskattalandi arðurinn verður því hámarkaður og flyst þannig til móðurfélagsins sem 

láskattaður arður. Ef móðurfélagið er staðsett í láskattalandi en dótturfyrirtækið í 

háskattalandi þá felst skattaskipulagningin í því að móðurfélagið lánar dótturfyrirtækinu, 

vaxtakostnaðurinn verður mikill, færist sem kostnaður við rekstur dótturfyrirtækisins í 

háskattalandi og því frádráttarbær kostnaður til lækkunar á tekjuskattsstofni fyrirtækisins 

og hagnaðurinn því lítill í háskattalandinu en vaxtakostnaður dótturfyrirtækisins færist 

sem tekjur hjá móðurfyrirtækinu í láskattalandi. Teikningin er einföldun í raun gilda um 

greiðslu arðs nokkuð mismunandi reglur um skattlagningu.  

Tengd fyrirtæki geta með því að hagræða viðskiptum sín í milli stjórnað hvar hagnaður 

eða tap fyrirtækisins myndast. Milliverðlagning getur því haft mikil áhrif á skattstofn 

ríkja. Til þess að bregðast við þessu hafa ríki sett í löggjöf sína ákvæði sem heimila 

skattayfirvöldum að gera leiðréttingar á skattskilum aðila þegar milliverðlagning er 

frábrugðin því sem ætla má að samið hefði verið um í viðskiptum óháðra aðila. Til þess 

að meta hvort viðskipti milli aðila hafi verið í samræmi við viðskipti milli óháðra aðila er 

notuð svo kölluð armslengdarregla. Einfaldlega má segja að reglan feli í sér að bera 

saman viðskipti tengdra aðila og sambærilegra viðskipta ótengdra aðila.  

 

  

Móðurfélag

Móðurfélag

Dótturfélag

Dótturfélag

Háskattaland

Láskattaland

Framlag

Arður Lán

Vaxtatekjur
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3.6. Skattlagning erlends eignarhalds á láskattasvæðum 

Til þess að ráða betur við fyrirtækjasamsteypur sem starfsemi hafa í öðrum löndum hafa 

ríki sett sér vissar reglur s.k. CFC reglur (skattlagning erlens eignarhalds á 

láskattasvæðum) (e.Controll Foreign Companies rules).  

Reglurnar um þunna eiginfjármögnun eru hluti þeirra reglna. Það á þó ekki við hinar nýju 

íslensku CFC reglur sem er að finna  í lögum nr. 46/2009, lög um breytingu á lögum nr. 

90/2003, um tekjuskatt. Þar er m.a. að finna nýja málsgrein 57. gr. a sem heitir 

Skattlagning vegna erlends eignarhalds á lágskattasvæðum.  

Greinin tekur til aðila sem á beint eða óbeint hlut í hvers kyns félagi, sjóði eða stofnun 

sem telst heimilisföst í láskattaríki og er viðkomandi gert að greiða tekjuskatt af hagnaði í 

hlutfalli við eignarhluta án tillits til úthlutunar.  Ríki tels vera lágskattaríki ef tekjuskattur 

af hagnaði sem um ræðir er lægri en tveir þriðju hlutar af þeim tekjuskatti sem lagður 

hefði verið á hérlendis. 

Ákvæðið á ekki við ef um tvísköttunarsamning er að ræða sem uppfyllir viss skilyrði sem 

og ef tekjurnar koma frá lögaðila stofnsettum eða skráðum í EES ríki.  

Þess er sérstaklega getið að greinin sé sniðin eftir norskum lögum.  

Segja má að með CFC  reglum sé komið á þvingaðri samsköttun í þeim tilgangi að sporna 

gegn þeirri röskun sem orðið hefur á grunnreglum skattlagningar sem byggist á því að 

ríki skattleggur aðeins tekjur sem tengjast með ákveðnum hætti lögsögu þess. Röskunin 

sem um ræðir hefur orðið vegna vaxandi alþjóðavæðingar með frjálsum 

fjármagnsflutningum þar sem tilhneigingin hefur verið sú að færa tekjustofna til 

láskattaríkis frá háskattaríki.   

Á  Íslandi hefur verið talið að í 57. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt, sé að finna 

almenna milliverðsreglu sem byggir á armslengdarreglunni. Milliverðsreglur er einnig að 

finna í öllum tvísköttunarsamningum sem Ísland er aðili að. Verður ítarlegar fjallað um 

það síðar í ritgerðinni. 

Þróunarlönd sem og lönd sem háð eru erlendri fjárfestingu og þar af leiðandi háð því að 

hin erlendu fyrirtæki borgi skatt af fjárfestingunni eru sérstaklega viðkvæm skatttekjulega 

gagnvart þunnri eiginfjármögnun.
43
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 Francesca Burmeister. (2007). Bls. 2 
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3.7. Skattahugtakið 

„Skattur er greiðsla, venjulega peningagreiðsla, sem tilteknir hópar einstaklinga eða 

lögaðila verða að gjalda til hins opinbera samkvæmt einhliða ákvörðun 

ríkisvaldsins eftir almennum, efnislegum mælikvarða og án sérgreinds endurgjalds 

frá hinu opinbera“.
44

 Eftir almennum efnislegum mælikvarða (s. 

„skatteförmågeprinsippet“ „Envar skal betala skatt efter sin förmåga“) og vissri 

jafnræðisreglu er átt við að þeim sem eins er ástatt um í efnahagslegu tilliti megi 

ekki mismuna. 

Reglan kveður á um að tilteknir hópar einstaklinga eða lögaðila verði ekki teknir úr og 

skattlagðir sérstaklega ef aðrir aðilar sem eins eða svipað er ástatt um sleppa við slíka 

skattlagningu. Reyndi á þetta í Hrd 1953.142: 

Reifun: Um var að ræða sérstakan stóreignaskatt sem samvinnu- og hlutafélögum var gert að 

greiða skv. 9. gr. laga nr 22/1950. Í lögunum var kveðið á um að félögin skyldu ekki greiða 

eignarskatt en þeim eftir sem áður gert að greiða stóreignaskatt af eign eigenda (hluthafa). 

Mismununin sem um ræðir er vegna þess að skatturinn sem um ræðir var  ekki lagður á eignir 

félaganna eða miðaður við þær. Heldur var skatturinn lagður á eftir efnahag þátttakenda í 

félögunum. Þetta hafi það í för með sér að tvö félög sem voru fjárhagslega jafnsett, þurftu 

ekki að greiða sama skatt. Fjárhæð skattsins eða hvort þau þurftu nokkurn skatt að greiða, fór 

að mestu eftir því, hvernig  fjárhag þátttakenda í félögunum var varið, efnahagur félagana 

sjálfra skipti ekki megin máli. Ranglætið komi skýrast fram er varðar hlutafélög. Hlutafélög 

eru sjálfstæð að lögum, sem eigi eignir og geti tekið á sig skuldbindingar. Hinir einstöku 

hluthafar eigi þar enga aðild. Þeir eigi hins vegar hlutabréfin, sem veittu þeim rétt til áhrifa á 

stjórn hlutafélagsins. Skatturinn hins vegar lagður á félögin miðað við eignir hluthafanna. 

Eign eins aðila var þannig notuð til að skatleggja eign annars aðila. Lögin og framkvæmd 

þeirra hafi lagt megin þunga skattgjaldsins á hlutafélg og þátttakendur þeirra. Hins vegar 

sleppi samvinnufélög og þátttakendur þeirra svo að segja alveg við skattgreiðslu.  

Ályktun af dóminu: 

Hæstiréttur kemst að þeirri niðurstöðu það brjóti ekki í bága við eignarréttarákvæði 

stjórnarskrárinnar að skattleggja á þann hátt sem fram kemur í dóminum. Þar sem 

löggjafinn hafði ekki tekið ákveðin félög fyrirfram út úr  til þess að gera hlut þeirra lakari 

en annarra. 

Tekist var á um það að verðmat hluta væri óraunhæft og því ætti að vísa málinu frá dómi 

á það féllst meirihluti dómsins ekki en taldi hins vegar ekki rétt að telja viðskiptavild 

„good will“ til eignar. 
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Þetta er þó ekki algilt því opinberir aðilar eru almennt unanþegnir greiðslu tekjuskatts í 1. 

tl. 4. gr. tskl. Með lögum nr. 50/2005 um skattskyldu orkufyrirtækja en skv. 1. gr. laganna 

eru öll orkufyrirtæki skv. 2. gr. laganna skattskyld skv. 2. gr. tskl. þrátt fyrir 

undanþáguákvæði 4. gr. tskl.  Þegar frumvarpið var lagt fram á Alþingi
45

 var sérstaklega 

vísað til laga nr. 65/2003 Raforkulaga en í frumvarpi þeirra laga
46

 var í athugasemdum 

frumvarpsis vísað til ákvæða í EES rétti.47
   

3.7.1. Skattlagningarvald ríkisins. 

Fræðikerfi lögfræðinnar greinist annars vegar í Ríkisrétt og hinsvegar í Þjóðarétt. 

Ríkisréttur skiptist í Opinberan rétt og Einkarétt.
 

 Fræðikerfinu er vel lýst með 

teikningunni hér að neðan.
48

 Skattaréttur telst til Opinbers réttar og er þar fjallað um 

réttarreglur sem gilda um skatta og skattlagningu. 

 

Mynd 3   Fræðikerfi lögfræðinnar: 

 

Mynd 3 

3.7.2. Lögmætisregla skattaréttar. 

„Amennt má segja að reglur opinbers réttar hafi í meiri og minni mæli þann tilgang að 

afmarka hlutverk ríkisvaldsins og vernda borgarana gagnvart ónauðsynlegum og 

                                                 
45

 131. Löggjafarþing 2004-2005 þskj. 419-364.mál 
46

 128. Löggjafarþing 2002-2003 þskj. 700-462. mál 
47

 Í ríkjum Evrópusambandsins hefur þróunin almennt grundvallast á tilskipun 96/92/EB um innri markað      

 raforku. Með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar 168/1999 frá 26. nóvember 1999 um breytingu á          

viðauka IV við EES-samninginn varð tilskipunin hluti af EES-samningnum. Ísland átti að innleiða efni   

tilskipunarinnar í íslenska löggjöf fyrir 1. júlí 2002. 
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 Ingibjörg Þorsteinsdóttir. (2011). Bls. 15 
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handahófskenndum afskiptum þess. Af þessum sökum eru ýmis grunnsjónarmið sem 

ganga í gegnum fleiri fræðigreinar á sviði opinbers réttar og hafa áhrif á túlkun laga á því 

sviði. Sem dæmi má nefna lögmætisreglu refsiréttar [..] Lík regla er til á sviði skattaréttar 

sem takmarkar heimildir löggjafans til að láta stjórnvöldum eftir að taka ákvarðanir um 

skatta. Slík regla (lagaáskilaðarregla) er tengd lögmætisreglunni en gerir strangari kröfur 

til löggjafar á því sviði og hefur talsverð áhrif á túlkun ákvæða skattalaga.“
49

 

Stundum er haft á orði að lögmætisreglan helgist af því að stjórnvöld megi aðeins gera 

það sem þeim hefur beinlínis verið heimilað í lögum. Hins vegar er þetta ekki algilt en „á 

sumum sviðum er sértök nauðsyn til að lög séu skýr og aðgengileg. Þetta á framar öðru 

við ef leggja á byrðar eða kvaðir á þjóðfélagsþegnana,....
50

  

Almennt er litið svo á að skattalög og önnur lög sem leggja greiðsluskyldu á þegnana beri 

að skýra þröngt.
51

  Með þröngri lögskýringu er átt við að efni lagaákvæðis sé ekki 

ákvarðað rýmra en orð þess gefa til kynna.
52

  

Lögmætisregla skattalaga er bundin í 40. og 77. grein stjórnarskrárinnar lög nr. 

33/1944.
53

 

Engan skatt má á leggja né breyta né af taka nema með lögum sbr. 40. gr. stjskr. Þá er í 

77. gr. stjskr. kveðið á um að skattamálum skal skipað með lögum. Ekki má  fela 

stjórnvöldum ákvörðun um hvort leggja skuli á skatt, breyta honum eða afnema hann.
54

 

Seinni málsliður 77. gr. er efnislega skyldur 1. ml. 40. gr., þar  er leitast við að taka af 

skarið með miklu ákveðnari hætti en þar er gert þess efnis að löggjafinn megi ekki 

framselja til framkvæmdarvaldsins ákvörðunarvald um fyrrgreind atriði heldur verði að 

taka afstöðu til þeirra í settum lögum.
55

 Með seinni málslið 77. gr. er skýrt að skattur 

verður ekki afturvirkur. 

Dómi Hæstaréttar 1999.3780  (nr. 64/1999. Framleiðsluráð landbúnaðarins) fjallar 

um gildar sköttunarheimildir.   

Dómurinn fjallaði um búnaðarmálasjóðsgjald. Framleiðandi kindakjöts var krafinn um 

greiðslu þess. Framleiðandinn vísaði til þess að í 25. gr. l. nr. 99/1993 Um framleiðslu, 
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 Sami bls. 16 og 17. 
50

 Sigurður Líndal. (2003). Bls. 81 
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 Davíð Þór Björgvnsson. (1996). Bls 100 
52

 Sami bls. 97, Ingibjörg Þorsteinsdóttir. (2011). Bls. 56. 
53

 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands 
54

 Seinni málsliður 1. mgr. 77. gr. kom inn 1995 með stjskl. nr. 97/1995 
55

Sbr. Hrd. 1999:3780. „Með 15. gr. stjórnskipunarlaga nr. 97/1995 var aukið við þann áskilnað 77. gr.  

stjórnarskrárinnar, að skattamálum skyldi skipað með lögum, að ekki mætti fela stjórnvöldum ákvörðun um 

það, hvort leggja skyldi á skatt, breyta honum eða afnema hann. Verður að líta svo á, að með þessu hafi 

stjórnarskrárgjafinn viljað árétta þá grunnreglu 40. gr. stjórnarskrárinnar, að engan skatt megi á leggja né 

breyta né af taka nema með lögum.“  



32 

 

verðlagningu og sölu á búvörum samrýmdist ekki 40. og 77. gr. stjórnarskrárinnar þar sem 

greinin gerði ráð fyrir að ráðherra væri heimilað að kveða á um innheimtu gjaldsins og mátti 

gjaldið vera mishátt eftir tegunudum búvara. Í dómnum er vísað til þess að með 

stjórnskipunarlögum nr. 95/1995 hafi sköttunarheimildarreglan verið sérstaklega áréttuð og 

gerð skýrari. Með því hafi verið leitast við að taka af skarið með miklu ákveðnari hætti  um 

að löggjafinn megi ekki framselja til framkvæmdarvaldsins ákvörðunarrétt um fyrrnefnd 

atriði, heldur verði að taka afstöðu til þeirra í settum lögum. Hins vegar væri með ákvæðinu 

tekin upp regla um almennt bann við afturvirkni skattalaga. 

Ályktun af dóminum er að það þarf að finnast gild sköttunarheimild, framsal 

skattlagningarvalds til stjórnvalda er bannað, einföld lagaheimild er ekki nóg, mæla þarf 

fyrir um skattinn í settum lögum þar sem kveðið er á um skattskyldu, skattstofn, reglur 

um ákvörðun skatts o.s.frv. 

Almennt má segja að 1. ml. 40. gr. stjskr. og 1. mgr. 77. gr. stjskr. séu formkröfur. Sama 

má segja um 2. mgr. 78. gr.
56

  

Þar sem skattar eru ákveðnir af stjórnvöldum gilda stjórnsýslulög nr. 37/1993 og reglur 

stjórnsýsluréttar þegar skattar eru lagðir á við meðferð mála, eftir því sem við á. 

Lögmætisreglunni hefur að jafnaði verið skipt í tvo grundvallar þætti. Annars vegar er þar 

um að ræða formþátt lögmætisreglunnar sem felur í sér að ákvarðanir stjórnvalda mega 

ekki vera andstæðar lögum. Hins vegar hefur reglan að geyma ákveðinn heimildarþátt en 

samkvæmt honum verða stjórnvöld að hafa heimild í lögum til þess að taka bindandi 

ákvarðanir um réttindi og skyldur borgaranna 

 Lögmætisreglan er ekki einungis efnisregla heldur felur hún í sér mikilsvert 

lögskýringarsjónarmið. Gildi þessa sjónarmiðs lýsir sér best í því að almennt beri að gera 

ríkari kröfur til skýrleika lagaheimildar eftir því sem fyrirmæli, ákvarðanir eða athafnir 

stjórnvalda eru meira íþyngjandi fyrir borgarana.
57

 

3.8. Eignarskerðingarákvæði stjórnarskrárinnar 

Í stjórnarskránni er ekki kveðið á um heimild löggjafans til að leggja skatt á aðila og 

skerða þannig eignir án bóta. Í fyrstu  mgr. 72. gr. stjskr. er keðið á um að 

„Eignarrétturinn er friðhelgur. Engan má skylda til að láta af hendi eign sína nema 

almenningsþörf krefji. Þarf til þess lagafyrirmæli og komi fullt verð fyrir.” 

                                                 
56

 Tekjustofnar sveitarfélaga skulu ákveðnir með lögum, svo og réttur þeirra til að ákveða hvort og hvernig 

þeir eru nýttir sbr. lög nr. 56/1991. 27. gr. 
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Í greininni „Ættarmark álögunnar“ í afmælisriti Gunnars G. Schram  telur Gylfi Knútsen 

að „fræðimenn virðast sakna sérstaks ákvæðis , sem undanþiggur eignarskerðingar vegna 

skattlagningar eignarnámsákvæðum stjórnarskráa, þegar þeir velta því fyrir sér hvort 

eignarnámsákvæðið eigi við um skatta.” 
58

.  

Málið fjallaði um lögmæti þess að innheimta 1%  álag á söluvörur landbúnaðarins sem renna 

átti til Stofnlánadeildar landbúnaðarins. Bændasamtökin höfðu mótmælt gjaldinu og talið það 

algjört neyðarúrræði. Þá var því borið við að gjaldið rynni ekki til ríkisins heldur til 

ákveðinnar deildar í Búnaðarbanka Íslands.                                                                         

Þá var því borið við að gjaldið væri á skjön við alla hagfræði ekkert tillit væri tekið til 

efnahags né aðstæðna gjaldaanda, sem og var á það bent að til væru bændur sem með 

ráðdeild eða hjálp annara hefðu  komið málum sínum þanni fyrir að þeir þyrftu ekki að leita 

til Stofnlánadeildarinnar eftir lansfjármagni og  þess vegna væri ekki rétt að skattleggja þá. 

Fræðimenn hafa svarað þessu svo að 40. og 77. gr stjórnarskrárinnar geri ráð fyrir 

bótalausri skerðingu skatta.
59

  Dómur Hrd. 1965.424  fjalllar m.a. um þetta: 

Niðurstaða dómsins var sú að eignarréttar ákvæði stjórnarskrárinnar kæmi ekki í veg fyrir 

hefðhelguðum rétti hins almenna löggjafa til að setja eignarréttinum almenn og 

reglubundin mörk. Ekki verður annað lesið úr dómnum en að sumir (löggjafinn) hafi til 

þess vald samkvæt lögum að ákvarða hvað sé í þessu tilfelli bændum fyrir bestu 

eignarráttarákvæði stjórnarskrárinnar verði að víkja fyrir vitra manna dómi. Og janvel þó 

sumir nytu teknanna aldrei þá bæri þeim samt að greiða gjaldið. 

Ekki verður betur séð en að dómurinn gefi ákvæði Mannréttindasáttmálanum langt nef en 

í 1. gr. samningsviðauka laga nr. 62/1994 (MSE) segir  öllum mönnum og lögaðilum ber 

réttur til að njóta eigna sinna í friði. Skal engan svipta eign sinni, nema hagur almennings 

bjóði og gætt sé ákvæða í lögum og almennra meginreglna þjóðréttar. Eigi skulu ákvæði 

undanfarandi mgr. á nokkurn hátt rýra rétt ríkis ... til þess að tryggja greiðslu skatta eða 

annarra opinberra gjalda... 

3.9. Þjóðréttarsamningar 

Tvær megin kenningar eru um gildi þjóðréttarsamninga. Eineðliskenningin gerir ráð fyrir 

því að þjóðréttur sé hluti landsréttar, verði sjálfkrafa að landsrétti við fullgildingu og 

gangi framar ákvæðum landslaga. „Í hefðbundnum fræðikenninngum er sagt að á Íslandi 

sé við lýði kenningin um tvíeðli þjóðréttar og landsréttar. Samkvæmt tvíeðliskenningunni 
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er þjóðréttur sjálfstætt réttarkerfi sem lýtur að samskiptum milli ríkja og verður ekki 

sjálfkrafa hluti af landsrétti heldur þurfi að taka reglur þjóðréttar upp í landsrétt með 

öðrum hætti, þ.e. með því að festa ákvæði alþjóðlegra samninga í lög eða stjórnarskrá eða 

eftir atvikum að breyta ákvæðum laga til samræmis við efni þeirra.
60

  

Með auknu alþjóðlegu samstari hefur reynt á tvíeðliskenninguna, svo sem hvað varðar 

ákvæði Mannréttindanendar Evrópu og EES samstarfið. Til að mynda í máli      Hrd. 

1990.2   Í því máli var tekist á um það hvort rétt væri að sami aðili rannsakaði mál og 

dæmdi í því. Taldi rétturinn að þótt ekki væri ástæða til að ætla að um óhlutdrægni væri 

að ræða þá væri rétt að taka alllan vafa af að svo gæti orðið og því rétt að fara að 

tilmælum Mannréttindanefndarinnar um að einn og sami maðurinn ætti ekki bæði að 

rannsaka mál og dæma í því. 

En um þetta er tekist á eins og sjá má í máli Héraðsdóms Reykjavíkur 16. febrúar í máli 

nr. E-3994/2006 hvar segir m.a. “ 

Samkvæmt fordæmum Hæstaréttar ber að skýra framangreind ákvæði stjórnarskrár á þá leið 

að það sé fortakslaust bannað að hinn almenni löggjafi heimili stjórnvöldum að ákveða hvort 

leggja skuli á skatt, breyta honum eða afnema, sbr. einkum í máli nr. 64/1999. Felst í þessu 

að óheimilt er að fela stjórnvöldum ótakmarkað vald til þess að fella niður og endurgreiða 

skatta með almennum hætti. Leiðir jafnframt af þessum fordæmum að úrlausnir dómstóla 

fyrir setningu stjórnarskipunarlaga nr. 97/1995 hafa takmarkaða þýðingu við umfjöllun um 

stjórnskipulegt gildi skattlagningarheimilda. Umrædd ákvæði stjórnarskrár og fordæmi 

Hæstaréttar eru reist á þeirri forsendu að það sé stjórnskipuleg skylda löggjafans að taka 

afstöðu til þess hvort og með hvaða nánari hætti menn eigi að greiða skatta til íslenska 

ríkisins og annarra opinberra aðila hér á landi. Af þessu leiðir að þótt það samræmist vel 

stjórnarskránni að veita ríkisstjórn heimild til að skuldbinda íslenska ríkið að þjóðarétti með 

gerð tvísköttunarsamninga, verður löggjafinn sjálfur að ákveða hvort og hvernig þessa 

samninga skuli leiða í íslensk lög. Styðst sú niðurstaða raunar einnig við 2. gr. 

stjórnarskrárinnar og almennar  reglur íslensks réttar um samband lands- og þjóðarréttar.   

3.10. EES Samningurinn og áhrif hans á skatta 

Hvað varðar samspil Evrópusambandsréttar og EES réttar þá kemur það skýrt fram í 1. 

gr. EES samningsins að tilgangurinn er að búa til einsleitt efnahagssvæði (e. a 

homogeneous European Economic Area) sem grundvallist m.a. á sameiginlegum reglum, 

sömu samkeppnisskilyrðum, tryggri dómaframkvæmd og jafnrétti svo nokkuð sé nefnt.   
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Samningsaðilar hafi einnig einsett sér að frelsi til vöruflutninga, fólksflutninga 

þjónustustarfsemi og fjármagnsflutninga verði sem víðtækast á öllu svæðinu.  

Samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið ásamt bókunum og viðaukum við hann var 

lögfestur  í heild með lögum nr. 2/1993 “ því þarf ekki að velkjast í vafa um gildi þeirra 

reglna sem skýrt koma fram í samningnum sjálfum, svo sem vera kynni ef samningurinn 

væri ólögfest þjóðréttarskuldbinding. Ákvæði samningsins hafa því að þessu leyti sömu 

stöðu sem réttarheimild og önnur sett lög, sem hefur m.a. þá þýðingu að einstaklingar 

geta byggt rétt sinn á ákvæðum samningsins.”
61

  

Þá hafa fræðmenn bent á að samningsaðilar að EES samningnum hafi í 3. gr. samningsins 

skuldbundið sig til þess að gera allt sem í þeirra valdi stæði til þess að efna samninginn. 

sbr. „(e. A further basis for state liabilty was found of the article 3 of the EEA agreement 

under which the contracting parties are required to take all appropriate mesuares whether 

general or particular, to ensure fulfilment of their obligations under the Agreement.)”
62

  

Grein 3 EEA er sögð spegla 3. málslið 4. gr. sáttmála Evrópusambandsins (e. Official 

Journal of the European Union 2010/C 83/01 EB ). „(e. Member states shall take all 

appropriate measures whether general or particular, to ensure fulfilment of the obligations 

arising out of this Traty or resulting from action taken by the institutions of the 

Comunity. They shall facilitate the achievement of the Community´s tasks. They shall 

abstain from any measure which could jeopardise the attainment of the objectives of this 

Treaty.)  

Þessi speglun er augljós í máli E-7/97 þar sem segir
63

 „the Court notes that Article 3 of 

the EEA Agreement imposes upon the Contracting Parties two general obligation. There 

is a positive obligation for the Contracting Parties to „take all appropriate measures” [..] 

There is correspondingly, a negative obligation to „abstain from any measure which.....“ 

These fundamental legal obligations require loyal cooperation and assistance.
64

 

 

Þetta kemur einnig vel fram í dómum Hæstaréttar Íslands sbr. Hrd.  1998.4429 nr.
65

 -  

„Hafa íslendingar skuldbundið sig til að gera allar viðeigandi ráðstafanir til að 

stuðla að þessum markmiðum”, sbr. 3. gr EES samningsins. Af þessu leiðir að 
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íslenskir dómstólar eiga að hafa hliðsjón af ráðgefandi áliti EFTA- dómstólsins við 

skýringar á efni ákvæða EES- samningsins“. 

Í Hrd. 1999.4916 
66

 segir: 

Í 3. gr. samningsins sjálfs skuldbinda samningsaðilar sig til að gera allar viðeigandi almennar 

eða sérstakar ráðstafanir til að tryggja að staðið verði við þær skuldbindingar sem af 

samningnum leiðir. Íslenska ríkið var þannig skuldbundið samningsaðilum sínum eftir 7. gr. 

EES-samningsins til þess að laga íslenskan rétt að tilskipun nr. 80/987/EBE svo að efnislegt 

samræmi yrði á milli íslenskra réttarreglna og ákvæða tilskipunarinnar [...] Samkvæmt 2. gr. 

stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 er það hins vegar í valdi íslenskra dómstóla að 

skera úr um hvort bótaábyrgð aðaláfrýjanda njóti fullnægjandi lagastoðar að íslenskum rétti.” 

Um áhrif Evrópuréttar á lögmætisregluna í dönskum rétti segir Jon Andersen.
67

  

“d. Især EU´s regler har en meget direkte betydning for legalitetsprincippet. Dele af EU 

reglerne er umiddelbart anvendelige, dvs. Skal anvendes af de nationale myndigheder i deres 

umiddelbare skikkelse. Dele af traktaterne om Det Europæiske Fællesskab den Europæiske 

Union er umiddelbart anvendelige i dansk ret og har gildighet over for alle, jf. EF-

Domstolens dom i van Gent en Loos, sag 26/62 
68

 

Máli van Gent en Loos var um ágreining  innflutningsaðila við hollensk tollyfirvöld, reyndi þar í 

fyrsta sinn á hvort einstaklingar gætu sótt rétt sinn til sáttmála Evrópusambandsins. Komst 

dómurinn að því að samningurinn væri nýrrar gerðar þar sem ríkin hefðu takmarkað vald sitt á 

vissum sviðum jafnt til hagsbóta fyrir ríkið sem og einstaka þegna þeirra (e.The european 

Economic Community constitutes a new legal order of international law for the benefit of which 

the states have limited their sovereign rights, albeit within limited fields, and subjects of which 

comprise not only the member states but also their nationals.“).  

Ekki eru allir á einu máli um að þetta gildi um EES samninginn. 

Í stjórnvísindum er m.a.fjallað um fjölþjóðakenninguna.
69

 Þar sem átt er við (e. diffuse) 

stofnanir dreifðar um alla veröldina sem einkennast af mörgum áhrifavöldum þar sem 

ríkin eru meðal þeirra, en ekki þeir einu. Yfirþjóðlegar einingar, ásamt með alþjóðlegum 

fyrirtækjum, fjölþjóðlegum hagsmunasamtökum og hagsmunasamtökum einstakra ríkja 

eru öll áhrifavaldar í mótun hins alþjóðlega umhvefis. Starfsemi þessara eininga gera 

mörkin óskýr milli hins þjóðlega og þess alþjóðlega hvað varðar stefnumörkun ríkja á 

sviði erlendrar samvinnu. 
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Á vegum Evrópusambandsins var við gerð síðasta sáttmála, sem kenndur er við Lissabon, 

frá 13. desember 2007 (OJ C 115, 9.5.2008) 
70

 reynt að afmarka þau svið sem sambandinu er 

ætlað að einbeita sér að frá þeim sem ríkin eru hæfari til að sinna.
71

 

Af því sem að framan greinir verður ekki hjá því komist að álykta sem svo að hætta sé á 

að túlkun innlends réttar kunni að stangast á við alþjóðasamninga „Þróun undanfarinna 

ára er augljóslega sú að skattareglur teljast, í viðtækari mæli en áður, brjóta í bága við 

ákvæði alþjóðasamninga sem leggja bann við mismunun og kveða á um skyldu ríkja til 

að gæta jafnræðis. Ekki síst gætir þessarar þróunar á sviði Evrópuréttar, þ.e. réttar 

Evrópusambandsins og EES-réttar, svo sem nánar er fjalla um í þessari grein.
72

  

 

Skattaréttur er ekki hluti af EES samningnum og því hefur afleidd löggjöf á sviði EB  

réttar ekki verið tekin upp í samninginn. 

Hins vegar hefur dómstóll sambandsins fellt dóma sem varða skattamál einstaklinga og 

fyrirtækja þar sem fjallað er um ákvæði er varðar fjórfrelsisreglurnar svo kölluðu sem og 

samkeppnis og ríkisstyrkja reglurnar sem snerta ákvæði EES –samningsins. 

Á sviði óbeinna skatta er EB-rétturinn tiltölulega skýr, það á hins vegar ekki við á sviði 

beinna skatta. Sem fyrr segir eru ríkin treg til að afsala sér því valdi. Evrópusambandið 

hefur notast við heimildarákvæði sem varðar samræmingu reglna sem hafa bein áhrif á 

starfsemi hins sameiginlega markaðar. Til þess að slíkar reglur öðlist gildi þarf einróma 

samþykkt allra aðila. Evrópudómstólinn hefur í dómum sínum talið að löggjöf 

aðildarríkja á sviði skattalaga teljist anstæð EB-samningnum (EES-samningnum) ef 

reglurnar mismuni eða takmarki með einhverjum hætti möguleika einstaklinga og 

fyrirtækja til þess að nýta sér grundvallareglur fjórfrelsisins sem og aðrar  

grundvallarreglur hans. 

Evrópusambandið hefur sett nokkrar tilskipanir er taka til beinna skatta. Þær eru Móður-

dótturfélagatilskipunin 94/435/EC (e.Parent Subsidiary Directive), fjallar um 

skattlagningu arðs sem greiddur er frá dótturfélagi til móðurfélags sem eru heimilisföst í 

sitthvoru aðilarríki innan Evrópusambandsins.  
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Samrunatilskipunin 90/434/EC (e. Cross-boarder Mergers) tilgangur þeirrar 

tilskipunar er að greiða fyrir samrun og skiptingu félaga, til þess gerð að tryggja 

virkni markaðarins. 

Gerðardómssamningurinn 90/436/EC, til þess gerður að afnema tvískattlagningu 

tekna í tengslum við leiðréttingu á hagnaði félagasamstæðna.  

Vaxta- og þókunartilskipunin 2003/49/EC (e. Interest and Royalty payments) um 

sameiginlegt kerfi skattlagningar vegna vaxta og þóknana milli tengdra fyrirtkja í 

mismunandi aðildarríkjum  

Sparnaðartilskpunin 2003/48/EC megin efni hennar er upplýsingaskylda. 
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4 Ákvæði 1. mgr. 57. gr. tskl. (Skattasniðgöngureglan) 

 

Ákvæðið kveður á um heimild til handa skattayfirvöldum að taka á skiptum í fjármálum 

skildra aðila, sem eru verulega frábrugðin því sem almennt gerist. Hér verður einkum 

horft til greinarinnar almennt og skoðaðir dómar, álit og úrskurðir skattayfirvalda sem 

fallið hafa og taka til hennar en einnig horft til atvika er varða það hvort skattayfirvöldum 

sé heimilt að endurskilgreina vaxtagjöld af lánum sem veitt eru milli tengdra aðila og 

hafna frádráttarbærni gjaldanna þegar félög teljast vera fjármögnuð með óhóflegu 

lánsfjármagni, hvort til eru dæmi þess að ákvæðinu hafi verið beitt um þunna 

eiginfjármögnun.  

Ákvæðið 1. mgr. 57 gr. hljóðar svo: Ef skattaðilar semja um skipti sín í fjármálum á hátt 

sem er verulega frábrugðinn því sem almennt gerist í slíkum viðskipum skulu verðmætin, 

sem án slíkra samninga hefðu runnið til annars skattaðilans en gera það ekki vegna 

samningsins, teljast honum til tekna. 

4.1. Tilurð greinarinnar – víðtækar heimildir 

Upphaf þessarar greinar má rekja til dóms Hæstaréttaréttar frá 1964.887. Fjallaði sá 

dómur um heimild skattayfirvalda til þess að ákveða skipstjórnarmanni laun þar sem hann 

þótti hafa reiknað sér of lág laun með því að reikna sér laun háseta en kjarasamningar 

kváðu á um að stjórnendur fiskiskipa mættu reikna sér tvöföld hásetalaun, Hæstiréttur 

hafnaði því að skattayfirvöldum væri þetta heimilt þar sem ekki væri kveðið á um það í 

lögum.  

Í frumvarpi til laga sem lagt var fram í neðri deild Alþingis á 91. löggjafarþingi 1970-71 

208. mál nr. 357 um breytingar á lögum nr. 90 7. október 1965, um tekjuskatt og 

eignarskatt, lögum 78 29. desember 1967 og lögum nr. 48 12. maí, um breytingar á þeim 

lögum segir í athugasemdum við  18. grein frumvarpsins:  

„Greinin felur í sér algjört nýmæli og gerir ráð fyrir, að ný málsgrein bætist við 18. gr. 

laganna þess efnis, að í þeim tilvikum, að skattþegnar, einstaklingar eða félög, sem tengdir 

eru sifjaréttarlegum eða með einhverjum hætti fjárhagslega, semja eða ákveða skilmála um 

samskipti sín í milli í fjármálum á þann hátt, sem verulega eru frábrugðin því, sem vera 

mundi, ef ekki væru nein tengsl milli samningsaðila, skulu verðmæti, sem án þessa samnings 

eða skilmála hefðu runnið til annars skattþegnsins, en gera það ekki vegna samningsins eða 

skilmálanna, teljast honum til tekna. Hér er gagngert verið að koma í veg fyrir undandrátt 

tekna frá skatti með þeim hætti, sem nokkuð hefur tíðkazt. Dæmi má nefna að maður eigi að 

verulegu leyti eða reki stórt fyrirtæki og telji sig hafa þar lítil laun. Hins vegar greiðir 
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fyrirtækið í viðskiptareikning allan byggingarkostnað íbúðarhúss fyrir manninn. Hann fær 

síðan vexti af þessari skuld við fyrirtækið viðurkenndan samkvæmt lögum til frádráttar 

tekjum sínu, en þarf að forminu til aldrei að hafa tekjur til að greiða neinn hluta þess húss, 

sem hann býr í og því kemur ekki til neinnar skattlagninga í því sambandi. Annað dæmi af 

sama tagi er fólgið í því að skipstóri er á skipi, sem ef til vill er í eigu fyrirtækis eða 

einstaklings, sem skipstjórinn er á einhverjum hætti tengdur. Skipstjórinn telur sig hafa 

óverulegar mánaðartekjur, en safnar skuldum sem nema hundruðum þúsunda við 

útgerðarfyrirtækið á ári hverju. 

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

framhjá formi gerninga af þessu tagi og telja aðilum þeim til tekna þau raunverulegu 

verðmæti, sem þeir fá til ráðstöfunar með þessum sérstöku samningum eða skilmálum. Að 

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 

ríkisskattanefndar,  hvernig með skuli fara ákvæðið að öðru leyti. 

 „Bersýnilegt er að kjarni ákvæðisins eru samningar milli einstaklinga eða félaga, sem 

tengdir eru sifjaréttarlega eða félagslega.
73

  

Það er skýrt í athugasemdum með frumvarpinu að skattayfirvöldum var veitt tiltekið 

úrræði til þess að bregðast við óvenjulegum fjármálagjörningum milli aðila, líta framhjá 

formi gerninga og leiðrétta skattframtal á þann hátt að færa hin raunverulegu verðmæti til 

tekna. Ákvæðið hefur víðtækt gildissvið því það tekur til fjármálalegra gerninga en ekki 

aðeins til kaupa og sölu eigna eins og 2. mgr. 57. gr. tskl.gerir.  

4.2.  Efni umfram form 

Þá er ljóst að ákvæðið er um skattalega leiðréttingu svokallaða ráðstöfunarleiðréttingu og 

skattayfirvöldum gert að láta ekki samningsákvæði aðila liggja til grundvallar 

skattaálagningu. 

 Efni umfram form. 

Megin skilyrðið er hins vegar að skiptin verða að vera frábrugðin því sem almennt gerist í 

sambærilegum viðskiptum sem og skipta tengsl aðila miklu máli þau þurfa að vera  

annað hvort sifjaréttarlegs eða fjárhagslegs eðli. 

 

 

 

 

                                                 
73

 Ragnheiður Snorradóttir.  (2008). Bls. 134 



41 

 

4.3.  Dómaframkvæmd 

Skattayfirvöld og dómstólar hafa fjallað um ákvæði 57 gr. en aldrei sem þunna 

eignfjármögnun. Þannig reyndi á málamyndgjörning í Hdr. 1997.385 
74

  nr. 3/1997 og 

vísar dómurinn til þess að um óvenjuleg viðskipti milli aðila hafi verið um að ræða. 

Málið fjallaði um yfirfæranlegt rekstrartap. Verksmiðjan Vífilfell hf. var ætlað að nota 

uppsafnað tap á Fargi hf og Gamla Álafossi hf. Hin keyptu félög átt svo að hafa verið í skuld 

við Framsóknarflokkinn og Framkvæmdasjóð Íslands. Taldi dómurinn að um 

málamyndagjörning væri um að ræða enda hefði ekki verið um það að ræða að fjármunirnir 

hefðu verið notaðir til rekstrarins.  

Annað dæmi um málamyndargjörning er að finna í úrskurði yfirskattanefndar nr. 11/2010, 

þar sem kærandi lætur skattayfirvöldum ekki í té fullnægjandi gögn, er þar vísað til 

samstæðu félaga. Í þessum úrskurði yfirskattanefndar er gerð krafa um sönnun á því að 

félög á Kýpur og Bresku Jómfrúeyjum séu ekki samstæðufélög og að um sýndarveruleika 

væri um að ræða. 

Ber að árétta að hér er um samstæðu félaga að ræða þar sem óumdeilt er að kæranda fer með 

full eignarráð yfir móðurfélaginu, M Ltd. á Kýpur og það félag á að öllu leyti Z Ltd. á Bresku 

Jómfrúreyjum sem hefur full eignarráð yfir M Ltd. á Bresku Jómfrúreyjum og M Ltd. S.a.r.l. 

í Lúxemborg. Ber að hafa í huga að samkvæmt almennum reglum félagaréttar fer 

hluthafafundur með æðsta vald í málefnum hlutafélaga og einkahlutafélaga. Þar sem kærandi 

hefur þannig skirrst við að láta í té umbeðnar upplýsingar og gögn varðandi þýðingarmikil 

atriði verður hann að bera hallan af því [… ] Ítrekaði ríkisskattstjóri sjónarmið sín um 

sýndarveruleika og sniðgönguráðstafanir, sbr. og 1. mgr. 57. gr. laga nr. 90/2003. Samkvæmt 

öllu framansögðu væri skattlagningunni beint að kæranda sjálfum sem hinum eiginlega 

eiganda eignarhlutarins í X ehf., sbr. tilkynningu Æ hf., dags. ... 2005, til Kauphallar 

Íslands..........Ríkisskattstjóri tók fram að ástæða þess að embættið teldi sig knúið til að beita 

1. mgr. 57. gr. laga nr. 90/2003 og skattleggja söluhagnaðinn hjá raunverulegum eiganda 

hlutafjárins væri sá mikli sniðgönguvilji sem kærandi hefði sýnt af sér, m.a. með því að 

leggja ekki fram upplýsingar og starfrækja skipulegt eignarhald á íslensku félagi innan þess 

sýndarveruleika sem viðgengist á Bresku Jómfrúreyjum. Þaðan væri engra upplýsinga unnt 

að afla og þar fyrirfyndust engin skattyfirvöld, enda færi engin starfsemi þar fram. Einu 

sýnilegu verksummerkin um tilvist félaganna þar væru nafn, pósthólf og skráningarnúmer. 

Taldi ríkisskattstjóri að sú fullyrðing umboðsmanns kæranda, að engin tekjumyndum hefði 

orðið við flutninginn, væri slitin úr samhengi við forsendur ríkisskattstjóra því að það væri sú 

verðhækkun, sem orðið hefði á eignarhlutnum í X ehf. frá því að hlutaféð hafði verið keypt 

og þar til það var afhent til Lúxemborgar sem væri andlag skattlagningarinnar. Sú 

verðhækkun hefði verið staðfest með þeim sölusamningi sem gerður hafði verið, þegar 
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eignarhluturinn í X ehf. hefði verið seldur frá Lúxemborg til X ehf. fyrir 6,8 milljarða króna. 

Benti ríkisskattstjóri á að hvergi hefðu komið fram upplýsingar úr ársreikningi M Ltd. á 

Bresku Jómfrúreyjum, hvorki í gögnum frá kæranda né í skráningarskjölum M Ltd. í 

Lúxemborg, þannig að unnt væri að fullyrða að efnislega væri um sama félagið að ræða og 

upphaflega hefði verið skráð á Bresku Jómfrúreyjum. Taldi ríkisskattstjóri að í ljósi alls þessa 

væri með öllu óeðlilegt að fallast á að flutningur félags úr einni lögsögu í aðra gæti átt sér 

stað án nokkurra breytinga á réttindum og skyldum. Af því leiddi að flutningurinn á 

eignarhlutnum teldist sala í skattalegu tilliti, eins og almennt gerðist þegar eignir væru fluttar 

frá einu félagi til annars. 

Máli þessu svipar um margt til Daily mail málsins C-81/87 27.
 75

  Sept. 1988  

Það mál fjallaði að formi til um stofnsetningarrétt. Breskt fyrirtæki ætlaði að flytja lögheimili 

sitt frá Bretlandi til Hollands og nýta þannig skattalegt hagræði, en halda starfseminni áfram í 

Bretlandi. Félagið vildi meina að skattayfirvöld í Bretlandi gætu ekki komið í veg fyrir það, 

enda bryti það í bága við freslisreglurnar. Evrópudómstóllinn taldi að félagið gæti ekki fært 

lögheimili sitt án þess að gera upp skatta við bresk skattayfirvöld sem fylgdu slíkum 

lögaðilaskiptum.  

Í raun var því um að ræða skattadóm. 

Nokkuð víst má telja að hin mikla sönnunarkrafa sem ríkisskattstjóri og yfirskattanefnd 

gera til aðila í framangreindu máli eigi stoð í dómi Hdr.2005.1578
76

  þar sem dómurinn 

taldi að skattayfirvöld hefðu ekki getað sannað að um málamyndagjörning hefði verið um 

að ræða. Ekki er óeðlilegt að spyrja þeirrar spurningar hvort Hæstiréttur sé með þessum 

dómi að þrengja túlkun 57. gr. skattalaga? Þá má einnig spyrja hvers vegna Hæstiréttur 

kemst að þessari niðurstöðu getur verið að þar gæti áhrifa frá löggjafanum? Geir Haarde, 

þáverandi fjármálaráðherra sagði í framsöguræðu sinni á Alþingi um skýrslu starfshóps til 

að meta umfang skattsvika á Íslandi þann 3. febrúar 2005 „Þá kemur fram í skýrslunni að 

57. gr. tekjuskattslagana sem beitt sé gagnvart skattsniðgöngu sé mjög almennt orðuð. 

Reglan megi vera skýrari og taka af öll tvímæli um að í skattalegu tilliti beri að taka efni 

gjörninga umfram form þeirra. 

„Stefndi reisir kröfu sína á því að hann hafi keypt umrædda fasteign 30. desember 1994 af 

Þóri Hinrikssyni og að samningurinn hafi verið efndur. Hafi það verið sannað með 

framlagningu ýmissa gagna og framburði vitna. Ríkisskattstjóri vefengir að umrædd kaup 

hafi verið gerð. Bendir hann á að um hafi verið að ræða viðskipti tengdra aðila og að virða 

beri samning þeirra sem annars konar ráðstöfun en kaup, sem ætlað hafi verið það eitt að ná 

fram hagstæðari skattalegri niðurstöðu en ella hefði orðið. Beri að virða ætlaðan 
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kaupsamning sem málamyndagerning eða þannig að í honum felist svokölluð 

skattasniðganga, sem leiði til skattalegrar meðferðar í samræmi við ákvæði 58. gr. laga nr. 

75/1981, sbr. nú 57. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt og eignarskatt. Ber áfrýjandi fyrir sig 

að framlagður kaupsamningur um eignina hafi verið gerður síðar en dagsetning hans hljóðar 

um. Málsástæður aðilanna eru nánar raktar í héraðsdómi. Með vísan til forsendna héraðsdóms 

verður staðfest sú niðurstaða hans að fram sé komin næg sönnun fyrir því að kaupsamningur 

hafi verið gerður um Mjallargötu 6 á þeim tíma, sem stefndi heldur fram. Dómurinn hafnaði 

því að um málamyndagjörning væri um að ræða.  

Af dóminum má ráða að þrátt fyrir að ráðherra tæki sérstaklega fram í framsögu sinni á 

Alþingi þegar hann mældi fyrir frumvarpinu árið 1970 að skattayfirvöldum væru með 

lagagreininni veittar víðtækar heimildir til að líta framhjá formi gerninga af þessu tagi, 

yrði að gera strangar kröfur til sönnunar skattayfirvalda í málum sínum.   

Um óvenjuleg skipti í fjármálum má t.d. sjá í úrskurði yfirskattanefndar  296/2006 þar 

sem segir: 

„Skattstjóri tók fram að almennt séð veittu hluthafar einkahlutafélögum ekki lán með þeim 

hætti sem hér um ræddi. Meginreglan væri að einkahlutafélög létu hluthöfum sínum í té 

verðmæti við úthlutun á arði. Með verðmæti væri átt við peninga eða peningalegar eignir. 

Þegar engin slík úthlutun ætti sér stað, heldur væri úthlutuninni slegið á frest með útgáfu 

skuldabréfs með einni afborgun eftir fleiri ár, og verulegir vextir reiknaðir af slíkri skuld, 

mætti telja víst að ekki hefði í raun verið ætlunin að úthluta neinum verðmætum til hluthafa 

sem arði, heldur ná fram skattalegu hagræði sem fælist í gjaldfærslu vaxta af arðsskuldinni. 

Þegar einkahlutafélög í rekstri öfluðu sér fjár væri venjan sú að leita eftir slíku hjá hluthöfum 

með útgáfu nýrra hlutabréfa eða með lántöku á almennum peningamarkaði, aðallega hjá 

bankastofnunum. Telja yrði að til að vaxtagjöld af láni væru frádráttarbær kostnaður í 

skattskilum hjá einkahlutafélagi yrði skuld að vera tilkomin með eðlilegum og venjulegum 

hætti. Sú skuldsetning sem hér um ræddi væri ekki tilkomin vegna fjárfestinga eða vegna 

rekstrarfjárþarfa, heldur væri eingöngu um að ræða áðurnefnda nafnbreytingu á hluta af 

óráðstöfuðu eigin fé, eins og það var orðað. Að reikna vexti af skuld sem myndaðist við 

aðalhluthafa af framangreindum ástæðum og gjaldfæra í skattskilum einkahlutafélags þætti 

mega telja til óvenjulegra ráðstafana í fjármálum sem um væri fjallað í 1. mgr. 57. gr. laga nr. 

90/2003, sbr. áður 1. mgr. 58. gr. laga nr. 75/1981. 

Það er því ljóst að skattayfirvöld verða samkvæmt reglunni að sýna fram á 

hagsmunasamband, að skiptin séu óvenjuleg í samanburði við eðlilega ráðstöfun af 

markaðslegum toga og að hin óvenjulegu skipti séu afleiðing hagsmunatengsla. Þá má 

einnig benda á úrskurð yfirskattanendar 89/2002 þar felldi yfirskattanefnd ákvörðun 

Ríkisskatttsjóra úr gildi þar eð honum hafði ekki tekist að sýna fram á að um óvenjuleg 

skipti milli aðila væri að ræða 
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Um sýndargjörning á færslu vaxtagjalda til frádráttar á rekstrarkostnaði til lækkunar á 

skattstofni má benda á úrskurð Yfirskattanefndar 296/2006.  

Skattstjóri tók fram að kærandi væri alfarið í eigu B og því ekki um óskylda viðsemjendur að 

ræða. Sá háttur, sem hafður hefði verið á varðandi arðgreiðslu til B, þætti óvenjulegur og yrði 

ekki annað séð en að ætlunin hefði verið að ná með þessum ráðstöfunum fram sérstöku 

skattalegu hagræði, enda hefði gjaldfærsla vaxta af skuldabréfi, sem gefið hefði verið út, leitt 

til verulegrar skattspörunar fyrir félagið og aðalhluthafa þess þar sem sá síðarnefndi hefði 

með því að „búa til skuld utan um arðgreiðsluna“ gert kæranda kleift að gjaldfæra vexti af 

arðgreiðslunni sem að lokum myndi jafnvel nema hærri fjárhæð en arðgreiðslan sjálf. Yrði að 

telja að 1. mgr. 57. gr. laga nr. 90/2003, sbr. og grunnreglu ákvæðisins, tæki til þessara 

fjármálaviðskipta, enda yrði ekki talið að í 31. gr. laganna fælist heimild til frádráttar af þessu 

tagi, þ.e. gjaldfærslu vaxta af hluta óráðstafaðs eigin fjár „með því að úthluta arði til hluthafa 

einungis að nafninu til“, eins og það var orðað [..] „Þá taldi ríkisskattstjóri að umrædd 

viðskipti kæranda og H Ltd. teldust til óvenjulegra skipta í fjármálum í skilningi 1. mgr. 58. 

gr. laga nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt, sbr. nú 1. mgr. 57. gr. laga nr. 90/2003, um 

tekjuskatt, þar sem viðskiptin væru verulega frábrugðin því sem almennt gerðist í slíkum 

viðskiptum milli ótengdra aðila. Taldi ríkisskattstjóri að söluverð hlutabréfanna í viðskiptum 

kæranda og hins erlenda félags hefði verið langt undir markaðsverðmæti þeirra á þeim tíma 

þegar salan fór fram og að eini tilgangur með viðskiptunum hefði verið sá að komast hjá 

skattlagningu söluhagnað 

4.4.  Raunveruleikareglan 

Leiðréttingareglur skattaréttarins eru tvenns konar annars vegar er um að ræða 

raunveruleikaregluna og hins vegar milliverðlagsregluna. Raunveruleikareglan  heimilar 

ráðstöfunarleiðréttingu þ.e. heimild skattayfirvalda til þess að horfa framhjá sýndargerningum 

og ákvarða raunveruleikann. Skattlagning er því byggð á raunverulegum ráðstöfunum en 

verður ekki byggð á grundvelli þess búnings sem skattaðilar færðu þær í. Reglan byggir á 

mati á því hvaða skilmálar eru raunverulega fjárhagslegir, viðskiptalegir og rekstrarlegir.  

(e. Substance over form). 

 

Þegar skattyfirvöld beita raunveruleikareglunni fer í rauninni fram prófun á því hvort tiltekin 

atvikalýsing falli undir efnisatriði tiltekins skattalagaákvæðis. Skattayfirvöld verða þá að 

sanna  hagsmunatengsl aðila og að ráðstöfunin hafi verið óvenjuleg í samanburði við 

sambærilegar aðstæður óskyldra aðila og að ráðstöfunina megi rekja til tengsla aðila. 

4.4.1. Milli óskildra aðila. 

 Hrd. 9. febrúar 2006 (321/2005) (Íslenska ríkið gegn Sundagörðum hf.) 
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Í því máli var á hluthafafundi S hf var ákveðið að hækka og síðan lækka hlutaféð í félaginu. 

Lækkunarfjárhæðin var svo greidd hluthöfum sem allir tengdust fjölskylduböndum með 

útgáfu skuldabréfa sem voru vaxta- og afborgunarlaus til 12 ára. Afföllin voru svo gjaldfærð 

árlega í rekstrarreikningi félagsins auk þess að vera skuldfærð. Deilt var um hvort meðferðin 

stæðist ákvæði skattalaga. Um þetta sagði Hæstaréttur m.a.:   

„Ákvæðið heimilar skattyfirvöldum að skerast í leikinn þegar skattaðilar hafa samið um 

skipti sín í fjármálum á þann hátt, sem er verulega frábrugðinn því sem almennt gerist í 

slíkum viðskiptum ...... Skuldabréfin sem um ræðir, voru til langs tíma, vaxtalaus, 

óverðtryggð og án nokkurra trygginga eða heimildar til uppsagnar allan lánstímann af hálfu 

kröfuhafa. Kjör og önnur ákvæði í skuldabréfunum voru þannig án vafa bæði ólík því, sem 

almennt gerist í lánsviðskiptum og afhending slíkra bréfa frábrugðin þeim greiðslumáta sem 

almennt var viðhafður við greiðslu verðmæta til hluthafa vegna lækkunar hlutafjár í 

félögum..... Eins og málið liggur fyrir verður að telja ljóst að tilgangur stefnda með hinum 

umdeildu ráðstöfunum á árinu 1993 hafi fyrst og fremst verið skattalegur ávinningur og þá 

um leið farið á svig við reglur um takmarkaða heimild hlutafélaga til gjaldfærslu 

arðgreiðslna, sbr. 8. tölul. 1. mgr. 31. gr. laga nr. 75/1981. Engar haldbærar skýringar komu 

fram hjá stefnda þegar málið var til athugunar hjá skattyfirvöldum um rekstrarlegar ástæður 

fyrir lántöku af þessu tagi hjá hluthöfunum sem allir voru í nánum sifjaréttarlegum tengslum. 

Slíkar skýringar hafa heldur ekki komið fram við meðferð málsins fyrir dómi. Eru ekki efni 

til að draga í efa að umrædd tengsl hafi ráðið úrslitum um hvernig þeim ráðstöfunum var 

hagað sem deila málsaðila snýst um. Í ljósi alls þessa voru þær verulega frábrugðnar því, sem 

almennt gerist í slíkum viðskiptum, og engin ástæða til að ætla að til þeirra hefði komið milli 

óskyldra aðila. 

Var skattstjóra því rétt að lækka gjaldfærðan rekstrarkostnað stefnda og skuldfærslu með 

þeim hætti sem hann gerði. 

4.5.  Milliverðlagsreglan (transfer pricing) 

Milliverðlagsreglan felur í sér skilmálaleiðréttingu. Eins og áður hefur verið getið hafa 

alþjóðleg viðskipti vaxið hratt á síðustu áratugum. Stórhluti þeirra viðskipta er á milli tengdra 

aðila svo sem móður- og dótturfélaga. Verðlagning á vöru og þjónustu milli tengdra aðila ber 

heitið milliverðlagning (transfer pricing). Fredrik Zimmer telur að það megi flokka 

milliverðlagsreglur í þrjá megin flokka.  

Í fyrsta flokknum er um að ræða vöru eða þjónustukaup sem og lána og tryggingasamninga 

milli tveggja fyrirtækja.  

Í annan stað er um að ræða dreifingu kostnaðar innan fyrirtækjasamstæðu 

(rannsóknarkostnaður sem kemur öllum aðilum fyrirtækjasamstæðunnar  til góða). 



46 

 

Og í þriðja lagi er um að ræða svo nefnda þunna eiginfjármögnun þ.e. sambandið milli 

eiginfjá og skulda í fjármögnun samstæða  

„Den tredje gruppen gjelder såkalt „tynd kapitalisering“ dvs. Forholdet mellom gjeld og  

egenkapital ved finansierin av konsernselskap.“77  

Milliverðlagsreglur byggjast oftast á armslengdarsjónarmiðum þ.e. lagaákvæði sem heimila 

skattyfirvöldum að gera leiðréttingu á skattskilum tengdra aðila þegar milliverðlagning er 

frábrugðin því sem ætla má að samið hefði verið um í sambærilegum viðskiptum óháðra 

aðila. 

Almennt er talið að til þess að unnt sé að koma að leiðréttingu á grundvelli 

armslengdarreglunnar er að viðkomandi ráðstöfun sé yfirhöfuð gild í skattaréttarlegum 

skilningi. Milliverðlagsreglur má sjá í 7. 9. og 25. gr. tskl. sem og 8. og 9. gr. 

virðisaukaskattslaga. 

4.6.  Armslengdarreglan 

Armslengdarreglan byggir á 9. gr. samningsfyrirmyndar OECD
78

. Með reglunni er lagt 

mat á samskipti tengdra aðila
79

 með því að skoða hvernig sambærilegum viðskiptum væri 

hagað á milli ótengdra aðila. Viðskipti teljast sambærileg ef allir þættir viðskiptanna sem 

máli skipta eru eins. Armslengdarreglan grundvallast á samanburði við þau viðskiptakjör 

sem eðlileg þykja á frjálsum makaði.  Í skattarétti má því segja að reglan byggi á 

skattaréttarlegum gildum ráðstöfunum en felur venjulega í sér heimild til að víkja 

skilmálum til hliðar í skattalegu tilliti, ef ósamræmi er á milli uppgefinna skilmála 

tengdra aðila og þeirra markaðsskilmála sem stuðst er við mat á því hvernig skilmálarnir 

myndu vera milli tveggja sjálfstæra aðila. Reglunni er einkum beitt við mat á ákvæðum 

57. gr. nr. 90/2003 tskl. sem og í tvísköttunarsamningum. 

 

4.6.1.  Armslengarreglan og úrskurður Yfirskattanefndar. 

Byggt er á armslengdarreglunni í úrskurði yfirskattanefndar nr. 150/2006 
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„Þá taldi ríkisskattstjóri að umrædd viðskipti kæranda og H Ltd. teldust til óvenjulegra skipta 

í fjármálum í skilningi 1. mgr. 58. gr. laga nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt, sbr. nú 

1. mgr. 57. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, þar sem viðskiptin væru verulega frábrugðin 

því sem almennt gerðist í slíkum viðskiptum milli ótengdra aðila. Taldi ríkisskattstjóri að 

söluverð hlutabréfanna í viðskiptum kæranda og hins erlenda félags hefði verið langt undir 

markaðsverðmæti þeirra á þeim tíma þegar salan fór fram og að eini tilgangur með 

viðskiptunum hefði verið sá að komast hjá skattlagningu söluhagnaðar.  

Nokkrar aðferðir eru viðhafðar við mat á armslengdarreglunni sú sem OECD mælir með 

er  aðferð sambærilegs óháðs verðs þar sem gerður er samanburður á verði vöru og 

þjónustu milli tengdra aðila borið saman við viðskipti fyrirtækisins við ótengdan aðila 

(innri aðferð) eða sambærileg viðskipti milli óháðra aðila (ytri aðferð). Ef einhver munur 

er á þessum tveimur verðum, gæti það verið vísbending um að viðskiptaleg og 

fjárhagsleg samskipti hinna tengdu fyrirtækja séu ekki í samræmi við 

armslengdarregluna. 

4.6.2.  Armslengdarreglan og þunn eiginfjármögnun. 

Reglur um þunna eiginfjármögnun fjalla um þá spurningu hvort viðkomandi greiðsla sé 

vegna láns
80

  Árið 1987 gaf OECD út skýrslu um þunna eiginfjármögnun sem fjallar um 

með hvaða hætti megi nota 9. gr samningsfyrirmyndarinnar um þunna eiginfjármögnun.  

Reglan fjallar um Samstæður (e. Associated Enterprices) Skilgreiningin á samstæðu er 

frekar rúm  

e. a. An enterprice of a Contracting State participates directly or indirectly in the 

management, control or capitl of an enterprice of the other Contracting State or b. The same 

person participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprice 

of a Contracting State and an enterprice of the other contracting State. 

Hugtökin „management, control og capital“ eru ekki skilgreind sérstaklega en þegar þau 

eru sett í samhengi við hugtakið „participation“ gefur það þeim víða merkingu. 

Í greininn er að finna leiðbeinandi aðferð um það hvernig skilgreina megi lán sem 

hlutafjárframlag og þá vaxtagjöld sem arðgreiðslur. Þar er einnig fjallað um það hvort 

tvísköttunarsamningar takmarki eða komi í veg fyrir rétt samningsríkja til að setja lög um 

þunna eiginfjármögnun. Vandinn við armslengdarregluna er mat á aðstæðum. Þar kemur 

til álita að skoða hvernig hlutfall skulda var fyrir og eftir lántökuna, var lánið til þess að 

fjármagna langtímalánsfjárþörf lántökufyrirtækisins, var lánið bundið við verðmæti 
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hlutafjár, var lánið veitt til þess að fjármagna mikið tap, var lánið háð árangri í rekstri, 

hagnaði, má endurgreiða lánið sem hlutafé, er lánið víkjandi fyrir öðrum skuldum, á 

endurgreiðsla lánsins að fara fram á ákveðnum tíma eða háð hagnaði. Atriði þau sem hér 

eru upptalin þurfa ekki endilega að útiloka þunna eiginfjármögnun í skattasniðgöngu 

sjónarmiði. Hins vegar eftir því sem atriðunum fjölgar þá aukast líkurnar á að svo sé.  

Við aðstæður eins þær sem hér er lýst getur verið gagnlegt að spyrja hvort óháður aðili 

hefði fallist á gjörðina, mögulega mætti sýna fram á að slíkur aðili væri ánægðari með 

fastar vaxtagreiðslur af láni fremur en að áhættu af vafasömum rekstri. Eins mætti sýna 

fram á að ekki væri unnt að finna óháðan aðila sem veita mundi slíkt lán.
81

 

Niðurstaða samningsfyrirmyndarinnar er að gr. 9 fullnægi skilyrðum um þunna 

eiginfjármögnun.  

Reglan bannar ekki að einstök ríki bindi ákvæði um þunna eiginfjármögnun í innlend                     

lög sem heimili leiðréttingu á hagnaði lánveitanda til samræmis við það sem reglan um  

armslengd kveður á um.
82

  

Þá  gildir gr. 9 ekki aðeins um það hvort vextirnir séu í samræmi við armslengdarregluna 

heldur hvort lánið skuli ákvarðað sem annars konar greiðsla, framlag á eigin fé.
83

   

Beiting reglunar á ekki að leiða til hækkunar á hagnaði fyrirtækisins sem í hlut á umfram  

það sem armslengdarreglan kvæði á um.
84

Í 3. mgr. 10. greinar samningsfyrirmyndarinnar 

er arðsfyrirkomulagið skilgreint og í 3. mgr. 11 greinar er hugtakið vextir skilgreint. 

Þegar leiðrétting er gerð á greiðslum samstæðna þannig að hagnaður fyrirtækis í landi A 

er hækkaður og skattlagt samkvæmt því þá leiðir það til aukinna skatta hjá A. Hafi 

fyrirtæki B í landi B verið skattlagt fyrir þeirri aukningu þarf að gera leiðréttingu þar á til 

að forðast tvísköttun. Það þarf þó ekki að þýða skilyrðislausa leiðréttingu af hálfu B sem 

getur beitt fyrir sig að leiðréttingin samsvari skiptum eins og þau hefðu orðið samkvæmt 

armslengdarreglunni að eigin mati. 
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4.7.  Skuldahlutfallið Debt/ Equity  

OECD telur að um tvær megin aðferðir sé að ræða við ákvörðun á því hvort skipti 

tengdra félaga séu þess eðlis að þau verði skilgreind annað hvort sem vextir eða arður. 

Báðar aðferðirnar eru þess eðlis að þau setja vaxtakostnaði vegna skulda til frádráttar við 

ákvörðun tekjuskattsstofns ákveðin mörk. Önnur aðferðin felst í því að ákveða svokallað 

skuldahlutfall  (debt/equity radio). Ef fyrirtækið sem ynnir greiðsluna af hendi hefur 

skuldahlutfall umfram ákveðið mark skuli það teljast þunn eiginfjármögnun, vextirnir 

ekki frádráttarbærir og tap af þeim sökum ekki yfirfæranlegt. Kostir reglunar eru þeir að 

fyrirtækin vita fyrirfram hvert hlutfallið má vera. Ef reglan er hugsuð sem „örugg höfn“ 

(safe haven rule ) sem felur í sér að fyrirtækið geti sýnt fram á að hlutafallið sé 

raunverulegt skuldahlutfall  fyrirtækisins þá sé það í samræmi við armslengdarregluna. 

Hér átt við að skuldahlutfall getur verið misjafnt eftir atvinnugreinum sbr. skýrslu 

Samkeppnisstofnunar.
85

 

4.8. Tekjupróf 

Hin megin reglan er að setja ákveði EBITDA eða tekjur fyrir skatt, afskriftir og 

niðurfærslu eigna, eða nettó vaxtagreiðsum. Þær vaxtagreiðslur sem ekki eru 

frádráttarbærar á árinu verða frádráttarbærar síðar. Óvissa um heimilaðan vaxtafrádrátt er 

hér meiri en ef skuldahlutfallið er ljóst fyrirfram því ekki er vitað hver frádrátturinn 

verður fyrr en tekjurnar eru ljósar. 

4.9. Sænskir dómar 

Svíar hafa ekki haft sérsakt ákvæði í sínum lögum er tekur til þunnrar eiginfjármyndunar. 

Þeir hafa eins og Íslendingar sérstaka leiðréttingarreglu
86

 (s. korringeringsregeln). Tveir 

sænskir dómar hafa fallið þar sem Hæstiréttur Svíþjóðar sneri við álagningu 

ríkisskatttstjóra Svíþjóðar. Sá fyrri RÅ 1991 ref. 107 og sá síðari RÅ 2004 ref. 13.  
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korrigeringsregeln föreskrevs följande. Har näringsidkares inkomst blivit lägre till följd av att villkor 

avtalats som avviker från vad som skulle ha avtalats mellan sinsemellan oberoende näringsidkare, skall 

inkomsten beräknas till det belopp som den skulle ha uppgått till om sådana villkor inte förekommit, under 

förutsättning att a) den som på grund av avtalsvillkoren tillförts inkomst inte skall beskattas för denna här i 

riket,b) det finns sannolika skäl att anta att ekonomisk intressegemenskap föreligger mellan näringsidkaren 

och den med vilken avtalet träffats ochc) det inte av omständigheterna framgår att villkoren tillkommit av 

andra skäl än ekonomisk intressegemenskap. 
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Fyrri dómurinn var um AB Svenska Shell og fjallaði um það að sænska Shell gerði 

þjónustusamning við Shell Int. Petroleum Co “Service Company”. Þá átti sænska Shell 

dótturfyrirtækið Shell Raffinaderi AB sem var olíuhreinsunarfyrirtæki í Gautaborg sem átti 

50% hlut í Pol Transport AB, dreifingarfyrirtæki. Fjallaði málið um það hvort greiðslur til 

breska fyrirtækisins væru óeðlilega miklar og samstæðan með því móti að komast hjá 

skattlagningu í Svíþjóð. Skattayfrvöld í Svíþjóð vildu meina að AB Svenska Shell hefði með 

óvenjulegum verðlagsreglum komist hjá því að telja sér til tekna 47 milljarða sænskra króna 

vegn hráolíu sölu og 151 milljarð skr. vegna flutningstekna. 

Dómurinn komst að því að ekki væri hægt að færa sönnur á að armslengdarreglan gilti í 

málinu, taldi og að þar sem AB Svenska hefið allt sitt a þurru væri ekki óeðlilegt að erlenda 

dótturfyrirtækið  nyti þess í hárri verðlagningu að það tæki alla áhættu sölu- og markaðslega. 

Þá taldi dómurinn einnig að erfitt væri að meta “markaðsaðstæður” á olíumarkaði hann væri 

þess eðlis að um hann gilti ekki skilgreining um armslengdarregluna. 

Seinna málið var um Volvo samstæðuna sem hafði fyrirtæki í nokkrum löndum efnisatriðin  

þau sömu, greiðslur til félaga í samstæðunni erlendis óeðlilegar og í því skyni gerðar að 

komast hjá skattgreiðslum.  

Í síðara málinu komst dómurinn og að því að ekki væri óeðlilg að jafna mætti tap fyrri ára 

með því að gjalda hærra verð önnur ár og því bæri skattayfirvöldum að skoða verðlagningu í 

því ljósi. Vísaði til fyrra dóms í þeim síðari.  

Það er því nokkuð ljóst að leiðréttingareglan hjá Svíum gerir miklar kröfur um  

sönnunarfærslu á armslengdarreglunni. 
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5. Þjóðréttarlegar skuldbindingar  

Eins og að frama greinir á skattlagning uppruna sinn í þörf einstakra ríkja í þeim tilgangi 

að fjármagna samneyslu og eða að stýra velferð og beina fjármagni til arðbæra verka. 

Ríkin litu og líta á það sem hluta sjálfsákvörðunarréttar að ráða fyrirkomulagi 

skattlagningar. Íslendingar höfðu almennt ekki fjárfest erlendis né var um erlenda 

fjárfestingu að ræða hérlendis lengi fram eftir síðustu öld, þá var frelsi til að flytja 

fjármagn úr landi þröngur stakkur skorinn breytist það ekki að ráði fyrr en með með EES 

samningnum.  

Vegna örrar tækniþróunar, aukinnar alþjóðlegrar samvinnu hefur mjög reynt á rétt ríkja til 

að ráða skattlagningu. Ríkin reyna að halda í skattareglur sínar og skattleggja eins og áður 

eftir sambands – og tengslaviðmiðun, en breytileiki alheimsviðskipa reynir sannarlega á 

þennan áður óskoraða rétt ríkjanna. 

5.1.  Einkenni alþjóðlegs skattaréttar 

„Alþjóðlegum skattarétti má skipa í tvo hluta. Er fyrri hlutinn innlendur og fjallar hann 

annars vegar um afmörkun á skattlagningarvaldi ríkisins gagnvart erlendis búsettum 

skattaðilum, og hins vegar um það hvaða aðferðum beitt er samkvæmt lögum viðkomandi 

lands til að draga úr eða minnka tvísköttun eigna og tekna. Síðari hlutinn fjallar aftur á móti 

um tvísköttunarsamninga, sem alþjóðlega aðferð sem beitt er til að komast hjá tvísköttun 

tekna og eigna. 
87

  

Sem áður segir gera íslensk tekjuskattslög ráð fyrir ótakmarkaðri skattskyldu sbr. 1 og 2. 

gr. tekjuskattslaga sem byggir annars vegar á svo kallaðri alheimsskattlagningu sem gerir 

ráð fyrir því að allar tekjur einstaklings myndi stofn til skattlagningar, óháð því hvar í 

heiminum þeirra er aflað eða þær staðsettar og hins vegar upprunalandskattlagningu en 

þar ræður að álagningin byggir á því hvar tekjurnar myndast, andlagið,  sem ráða en í 

alheimsskattlagningunni er það búsetan.  Rökin fyrir alheimsskattlagningunni eru þau að 

skattlagningin sé í betra samræmi við gjaldþol skattaðila. Með upprunareglunni er hins 

vegar sanngirnis sjónarmiði beitt, ríkin þar sem tekjurnar verði til eigi að njóta 

skattteknanna. 

Íslenskur skattaréttur byggir á báðum aðferðunum.  

Þeir sem ekki dvelja hérlendis að staðaldri né hafa varaleg tengsl við landið bera 

takmarkaða skattskyldu sbr. 3. gr. l. 90/2003.  
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„Lögaðili hefur heimili hér á landi ef hann er skráður hér á landi, telur heimili sitt hér á landi 

samkvæmt samþykktum sínum eða ef raunveruleg framkvæmdastjórn hans er hér á land.“
88

 

Með tvísköttun er eins og áður hefur verið greint frá átt við álagningu sambærilegra 

skatta í tveimur eða fleiri ríkjum á sama skattaðila, á sama skattstofn og á sama tímabili. 

Þessi skilgreining er jafnan lögð til grundvallar en án þess að fara nákvæmlega í einstök 

atriði þá má almennt segja að orðið sambærilegra á við erlenda skatta sem sambærilegir 

eru íslenskum tekju- og eignarsköttum. Sami skattaðili getur og stundum vafist fyrir 

mönnum en hér er átt við að þrátt fyrir að sömu tekjurnar séu skattlagðar t.d. tvisvar þá 

verður það að vera sami aðilinn sem geldur en ekki einhver annar t.d. við úthlutun arðs. 

5.2. Tvísköttunarsamningar 

Til þess að ráða bót á tvísköttunarvandamálum hafa ríki gert með sér 

tvísköttunarsamninga.
89

 Tvísköttunarsamningum er ætlað að koma í veg fyrir mismunun, 

tryggja ríkjunum sanngjarna skiptingu skatttekna og tryggja upplýsingagjöf milli ríkja. 

Þetta á að nást með eftirgjöf á skattlagningu í einu eða báðum ríkjunum með skiptingu á 

skattlagningarréttinum og upplýsingagjöf. 

Tvísköttunarsamningar og miðlun upplýsinga er einnig ætlað að vinna gegn 

skattasniðgöngu en ein afleiðing alþjóðavæðingar er aukin skattaskipulagning alþjóðlegra 

fyrirtækja.  

„Begrepet internasjonal skatteflukt omfatter imelertid også skatteomgåelse, typskt i form av 

skatteplanering som tar sikte på at oppnå at inntekt henføres til stater med lav eller ingen 

skatt.“
90

 

Tvísköttunarsamningar eru þjóðréttarsamningar gerðir með heimild í lögum. Almennt 

gildir að slíkum samningum er beitt eins og þeir hafi lagagildi enda séu þeir ekki 

andstæðir lögum þannig er í framkvæmd gengið út frá því að tvísköttunarsamningar séu 

hluti af íslenskum álagningarreglum. Tvísköttunarsamningar eru ekki sjálfstæðar 

skattlagningar heimildir sbr. áður nefndan dóm Héraðsdóms Reykjavíkur frá febrúar 

2007
91

 þar segir m.a.  

„Samkvæmt framangreindu er það álit dómara að þeir tvísköttunarsamningar sem vísað hefur 

verið til í málinu hafi ekki verið leiddir í íslensk lög með fullnægjandi hætti.“ 
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Samningsfyrirmynd Íslands er að mestu leyti sniðin eftir samningsfyrirmynd Efnahags- 

og framfarastofnunarinnar í París (OECD).
92

  Tvísköttunarfyrirmynd Sameinuðu 

þjóðanna er minna  notuð af aðildarríkjum OECD þar eð hún tekur á samningi við 

þróunarríki. Helst munar á samningsformunum að mismunun gætir í skattlagningu tekna í 

upprunalandinu þar sem tekið er tillit til kostnaðar við öflun þeirra fremur en í OECD 

fyrirmyndinni.
93

 

5.3. Samningsfyrirmynd OECD 

„Ríkisstjórninni er heimilt að gera samninga við stjórnir annarra ríkja um gagnkvæmar 

ívilnanir á sköttum erlendra og íslenskra skattaðila sem eftir gildandi skattalöggjöf ríkjanna 

eiga að greiða skatt af sama skattstofni bæði á Íslandi og erlendis.“  

Svo hljóðar 119 gr. tskl. Fjármálaráðherra hefur fyrir hönd ríkisstjórnarinnar gert fjölda 

tvísköttunarsamninga. Segja má að tvísköttunarsamningar fjalli um það þegar 

sambærilegur skattur er lagður á skattaðila í tveimur eða fleiri ríkjum vegna samsvarandi 

skattstofns og tímabils. Um vandkvæði tvísköttunar eru menn almennt sammála. 

Tvísköttun hamlar viðskiptum milli landa og á þann hátt úr þeirri hagkvæmni sem fellst í 

alþjóðlegum viðskiptum.
94

 

Upphaf tvísköttunarfyrirmyndar má rekja til nefndar Þjóðarbandalagsins  (e. Financial 

Commities of the League of Nations) og síðar Fiscal Committiee of the the Organisation 

for European Economic Cooperatipon (OECD) og the Fiscal Committiee of the OECD 

sem stofnuð var 1956. Upphafleg útgáfa er frá 1963 og síðan hefur hún verið uppfærð 

nokkrum sinnum og nýjasta útgáfan er frá 2010.
95

 Um tilgang samningsfyrirmyndarinnar 

segir:  

„the main purpose of the OECD model tax convention on income and capital is to clarify, 

standardize and confirm the fiscal situation of taxpayers in each Member country who are 

engaged in commercial, industrial, financial or any other activities in other Member countries 

through the application of a common solution to idential cases of double taxation by all 

Member countries.“ 

Með samningsfyrirmyndinni eru athugasemdir sem teljast til svonefndra „soft laws“ það 

er hún er ekki bindandi hvorki alþjóðlega né á þjóðlegum grundvelli. Klaus Vogel segir: 
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„although the OECD Commentary may not be binding upon the OECD MS, they constitute a 

„soft obligation“ and that the Recommendation „generates a loose legal duty, but a legal duty 

nontheless“
96

  

Í  Hrd. nr. 523/2006 
97

 er vísað til athugasemda við samningsfyrirmynd OECD við 

skýringu á 15. gr. tvísköttunarsamnings Íslands og Portúgals og ljóst að 

athugasemdirnar höfðu almenna þýðingu við úrlausn málsins. Hér má því segja að 

verulega reyni á Tvíeðliskenninguna. 

Fyrirmynd OECD lýsir tveimur aðferðum sem hægt er að velja á milli til að koma í veg 

fyrir tvísköttun, undanþáguaðferðinni og frádráttaraðferðinni. Undanþáguaðferðin felur í 

sér að tekjur sem eru upprunnar í öðru samningsríki eru undanþegnar skattlagningu í hinu 

samningsríkinu. Frádráttaraðferðin felst í því að fullur skattur er reiknaður á allar tekjur 

skattgreiðanda en reiknaður skattur síðan lækkaður um fjárhæð jafna því sem viðkomandi 

hefur greitt í skatta í hinu ríkinu. Í samningsfyrirmynd Íslands er stuðst við 

frádráttaraðferðina.  

Almennt gildir að samkvæmt samningsfyrirmynd OECD að heimalandið á 

skattlagningarréttinn. Upprunalandið getur aðeins skattlagt tekjur sem taldar eru upp í gr. 

6-21. Hins vegar getur heimalandið að meginstefnu til skattlagt skv. reglunni um 

alheimsskattlagningu, en verður vegna þess að skattlagningarrétturinn er hjá 

upprunalandinu að gefa eftir skattlagningarréttinn sem þeim skattgreiðslum nemur. Þegar 

upprunalandi samnings er veittur skattlagningarrétturinn er beitt þeirri aðferðarfræði að 

tala um að upprunalandið geti skattlagt eða að upprunalandið geti aðeins skattlagt. 

Eftirgjöf í heimlandi kemur aðeins til greina, þegar í ákvæðum 6– 21 er ákveðið að 

upprunaland samningsins geti eða geti aðeins skattlagt þ.e.a.s , þegar 

skattlagningarétturinn er veittur upprunalandi samningsins. Ef upprunalandi  samningsins 

hefur engan skattlagningarrétt skv. gr. 6 – 21, þá skal heimalandið með öðrum orðum   

ekki takmarka skattlagningarrétt sinn.  

Undantekning frá þessu er í 10 og 11 gr. samningsfyrirmyndarinnar um arð og vexti þar 

er að finna takmörkun, sem hefur í för með sér, að upprunaland samningsins geti aðeins 

skattlagt upp að vissu marki af brúttótekjunum.  
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5.3.1.  Arður skv. 10. gr. OECD. 

Arð sem greiddur er af félagi sem er heimilisfast í öðru hvoru samningsríki, til 

einstaklings, sem er heimilisfastur í hinu samningsríkinu, er heimilt að skattleggja í því 

ríki (heimlandinu). Arð má einnig skattleggja í því ríki sem félagið sem greiðir út arðinn 

er heimilisfast í og samkvæmt löggjöf þess ríkis, en ef réttmætur eigandi arðsins er 

heimilisfastur í hinu samningsríkinu (samningsríki geta þó samið um, að arður með 

vissum takmörkunum geti einnig skattlagst í því ríki, þar sem félagið er heimilisfast), þá 

má skattlagningin ekki fara yfir  5% af brúttóarðinum, ef réttmætur móttakandi er félag 

sem á a.m.k. 25% eignarhlutdeild í því félagi sem greiðir út arðinn;- annars 15%. 

Í íslenskri löggjöf er hugtakið arður notað yfir þá fjármuni hlutafélags sem heimilt er að 

úthluta til hluthafa þegar tiltekin skilyrði eru fyrir hendi, þ.e. einkum að til staðar sé hagnaður 

félags samkvæmt samþykktum ársreikningi síðasta reikningsárs, yfirfærður hagnaður frá fyrri 

árum og / eða sjóðir.
98

 

Hugtakið arður er skilgreint í 3. mgr. 10 gr. samningsfyrirmyndar OECD Með arði er átt við 

tekjur af hlutabréfum, stofnbréfum og öðrum réttindum sem ekki eru skuldakröfur, en veita 

rétt til hlutdeildar í hagnaði.
99

 

Samningsfyrirmynd OECD og flestir tvísköttunarsamningar sem Ísland er aðili að, gera 

ráð fyrir því að réttinum til að skattleggja arð sé skipt milli samningsríkjanna, en einnig 

má skattleggja arð í báðum rikjunum, þó þannig að í upprunalandinu megi aðeins 

skattleggja arðinn upp að vissu marki OECD setur mörkin við 15% sem er það sem 

tvísamningurinn milli Norðurlandanna kveður á um. 

Samkvæmt lögum nr 164/2010 5 gr. greiða lögaðilar nú 20% skatt af tekjum skv. 70. og 

71. gr. l. 90/2003. Í 9. tölul. 31. gr.  tskl. segir um arðgreiðslur: 

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

2. …
4)

 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]
4)

 …
5)

 [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]
6)

 hafa fengið greidda í arð.]
7)

 [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.]
4)

 Frádráttur samkvæmt [3. málsl.]
7)

 er bundinn því skilyrði að það skatthlutfall sem 

lagt er á hagnað hins erlenda félags sé eigi lægra en almennt skatthlutfall í einhverju 
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aðildarríkja Efnahags- og framfarastofnunarinnar í París (OECD) [eða aðildarríkja Evrópska 

efnahagssvæðisins]
8)

 [eða aðildarríkja stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu eða í 

Færeyjum].
3)

 [Ráðherra]
2)

 skal setja nánari reglur
9)

 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.
10)

]
6)  

Þar eð alþjóðlegar fjárfestingar fara að verulegu leyti fram með aðstoð dótturfélaga sem 

greiða arð til móðurfélaga skipta reglur um skattlagningu arðs í tvísköttunarsamningum 

verulegu máli. 

Sérstakt ákvæði er um fastastarfstöð en þar gildir ákvæði 7. gr samningsfyrirmyndar 

OECD  um skattlagningarheimild þess lands þar sem hin fasta strfstöð er. Það land má 

skattleggja allan arðinn, heimaland eigandans verður þá að gefa frádrátt vegna skattsins. 

5.3.2. Vextir skv. 11.gr. OECD 

Með vöxtum er átt við endurgjald fyrir lán á peningum eða hreyfanlegum eignum. Meta 

þarf einstakt tilfelli hvort fjármagnstekjur teljist vextir. Einstaklingar og lögaðilar með 

ótakmarkaða skattskyldu á Íslandi eru skattskyldir af þeim vaxtatekjum sem þeir fá 

greiddar frá innlendum sem erlendum aðilum. 

 Meginreglu OECD um vexti er að finna í 1. mgr. 11. gr. Hún gerir ráð fyrir að vextir sem 

eru upprunir í samningsríki megi skattleggja í heimalandi móttakanda. Upprunalandið 

getur þó einnig skattlagt þá en þó aldrei meira en 10% af brúttófjárhæð vaxtanna. 

Heimalandinu ber að lækka skattana samkvæmt frádráttaraðferðinni. 

Sérstakt ákvæði er að finna í 6. mgr. 11. gr. sem tekur til armslengdarreglunnar þar sem 

gert er ráð fyrir leiðréttinarreglu. Skal þá skattleggja fjárhæðina sem umfram er 

samkvæmt löggjöf viðkomandi samningsríkis. 

Í samningum við önnur ríki semur Ísland um að vextir skattleggjast í heimaríkinu á því 

eru þó undantekningar sbr. tvísköttunarsamninga Íslands annars vegar og Lettlands og  

svo Litháens hins vegar. 

5.4. Beinir skattar og EES –EB samningar 

Evrópubandalagið var stofnað til þess að varðveita frið í Evrópu og drifkraftur þess er 

samvinna á sviði efnahagsmála. Samvinna á sviði efnahagsmála hefur þróast frá því að 

vera sameiginlegur markaður (e. common market ) yfir í s.k. innri markað sem bendir til 
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þróunar í átt að einni efnahagslegri einingu Evrópubandalags, nú Evrópusambands 

(ESB). Skilgreining innri markaðar felst í frelsisreglunum þ.e. óhindruðum flutningi vöru, 

þjónustu, vinnuafli og fjármagni innan svæðisins. Til þess að tryggja gildi 

frelsisákvæðanna leitar dómstólinn í ákvæði þeirra og afleidda löggjöf sem og reglna á 

sviði samkeppnislaga og laga um ólögmætan ríkisstuðning.  

Segja má um dómstóll Evrópusambandsins (hér eftir ECJ, European Court of Justice) að 

hann knýi samrunaferlið áfram í dómum sínum með vísan í sáttmála EB
100

. Um sumt má 

segja að í dómum sínum leitist dómsstólinn eftir því að móta reglur sem tryggi framgang 

markmiða samningsins um einsleitt efnahagssvæði. Gildir það einnig á sviði beinn skatta.  

Evrópubandalagið er eins og segir í dómi EFTA dómstólsins
101

 „suis generis“
102

 

landssamtök. 

5.4.1 EES – samningurinn. 

EES- samningurinn fjallar ekki með beinum hætti um skattlagningu og afleidd löggjöf 

Evrópusambandsins sem varðar beina skatta var hvorki tekin upp í innlenda löggjöf við 

upphaflega gerð samningsins né síðar.
103

 

Þessu til staðfestingar má benda á mál E-6/98 Norway V.  EFTA Surveillance Authority: 

The court notes first that, as a general rule, a tax system of an EEA/EFTA State is not 

covered by EEA Agreement. In certain cases, however, such a system may have 

consequences that would bring it within the scope of application of Article 61(1) EEA. It is 

established case law of the ECJ that the fiscal nature of a measure does not shield it from the 

application of Article 92EC  (now after modificaton Article 87EC) Nor does Artile 92EC 

distinguish between the measures of State intervention by reference to their causes and aims 

but rather defines them in relation to their effects (see Case 173/73 Italy v Commission, cited 

above, at paragraph 13.
104

 (34.gr dómsins) 

5.5. Umhugsunarefni 

Fullvalda ríki eru ekki til þess búin að semja frá sér skattlagningarréttinn. Hagsmunir 

hvers ríkis til þess að skapa þegnum sínum þau skilyrði sem þeir kjósa með því að velja 
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fulltrúa sína til löggjafar felast ekki síst í því að hafa frelsi í skattamálum. Um þetta segir 

„Advocat General“ Geeloged í áliti sínu í máli ACT Group Litigation: 

It is the lates in line- the most recent example of which is the important Marks & Spencer 

judgement – enjoining the Court to explore the boundaries of the application of the Treaty 

free movement provisins in the field of corporate direct taxation, which remains 

predominantly Member States competence. This is an area which the Court, faced with 

increasingly complicated factual and legislative context and arguments seeking to test the 

limits of the Treaty, has developed a subsatantial body of rather complex case-law. It is also 

an area where predictability and legal certainty are crucially important, so Membe States can 

plan their budget and design their corporate tax system on the basis of relatively reliable 

revenue predictions.
105

 

Segja má að þessi sjónarmið komi fram í Fokus bank‐málinu
106

 

Málið snerist í grundvallaratriðum um hvort heimilt væri með norskum lögum að veita 

hluthöfum sem búsettir væru í Noregi tilekin skattafslátt af arði sem greiddur væri til þeirra af 

norskum fyrirtækjum þó að hluthafar sem búsettir væru utan Noregs nytu ekki slíks afsláttar. 

Í málinu reyndi á 40 gr. EES-samninsins sem fjallar um frjáls fjármagnsflutninga 

Í því máli tekur dómurinn fram að þótt skattkerfi falli að meginstefnu utan sviðs 

samningsins verði aðildarríki engu að síður að beita skattlagningarrétti sínum í samræmi 

við almennar reglur samningsins.
107

 

Þessi niðurstaða EFTA‐dómstólsins er í samræmi við margstaðfesta afstöðu 

Evrópudómstólsins.
108

  

Skattamál tengjast því Evrópurétti í meiri mæli gegnum túlkun á ákvæðum fjórfrelsis, 

samkeppni og ríkisstyrkja en það sem kveðið er á um í sáttmála Evrópusambandsins 

(ESB). Reglur um beina skatta eru settar með heimild í 115. gr. ESB. Til þess að þær 

öðlist gildi þarf einróma samþykki allra aðildarríkja.  

Nefndir hafa verið skipaðar
109

 til þess að samræma skattlagningu beina skatta en 

árangurinn lítill. Evrópusambandið ásamt með OECD hefur reynt að samræma reglur sem 

taka til óvenjulegra skipta má þar benda á samninginn milli Evrópusambandsríkjanna um 

gerðardóm í málum er varða milliverðlagningu 90/436/EEC og samning um gagnkvæm 

skipti á upplýsingum sbr. 2004/56/EC.  
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Samruni sá sem EES-samningurinn mælir fyrir um gengur ekki eins langt og er ekki eins 

víðtækur eins og samruni sá sem Rómarsamningurinn stefnir að. Hins vegar ganga 

markmið samningsins lengra og gildissvið hans er víðtækara en venjulegt er um 

þjóðréttarsamninga.  

Í formála EES samningsins segir: 

Hafa einsett sér að beita sér fyrir því að frelsi til vöruflutninga, fólksflutninga, 

þjónustuflutninga, þjónustustarfsemi og fjármagnsflutninga verði sem víðtækast á öllu 

Evrópska efnahagssvæðinu, svo og að styrkja og auka samvinnu í jaðarmalum og tengdum 

málum;  -Stefna að því, með fullri virðingu fyrir sjálfstæði dómstólanna, að ná fram og halda 

sig við samræmda túlkun og beitingu samnings þessa og þeirra ákvæða í löggjöf bandalagsins 

sem tekin eru efnislega upp í samning þennan, svo og að koma sér saman um jafnræði 

gagnvart einstaklingum og aðilum í atvinnurekstri að því er varðar fjórþætta frelsið og 

samkeppnisskilyrði. 

 Markmið EES-samningsins samkvæmt 1. gr. laga nr. 2/1993 er að stuðla að myndun einsleits  

Evrópsks efnahagssvæðis. 

Til að ná þessu markmiði um einsleitni verða því að gilda sambærilegar reglur innan 

aðildarríkjanna um fjórfrelsið og mega þau ekki setja reglur sem brjóta í bága við 

fjórfrelsisákvæðin, né reglur sem mismuna á grundvelli þjóðernis. Frekari ákvæði til að 

tryggja einsleitni eru í 6. gr. EES-samningsins og 2. mgr. 3. gr. samningsins um stofnun 

eftirlitsstofnunar og dómstóls.110  

31. gr  EES samningsins er ætlað að tryggja að ríkisborgarar aðildarríkja Evrópska 

efnahagsvæðisins geti óhindrað stofnað fyrirtæki eða rekið sjálfstæða atvinnustarfsemi.                        

5.6. Vinnulag við athugun á réttarheimildum vegna EES samningsins 

Þegar kannað skal hvort ákvörðun íslenskra skattayfirvalda stríðir gegn EES samningnum 

gildir að fara „yfir brýrnar“ í réttri röð. Í fyrsta lagi ber að kanna hvort ákvæði reglna og 

tilskipana (secondary law til aðgreindar frá aðildarsáttmálum sem primary law), um 

frelsisákvæðin taki til efnisins, sé svo þá ber að kanna hvort þær hafi verið leiddar í EES 

samninginn. Ef svo er ber ríkjunum samkvæmt 3. gr. samningsins að skýra lög og reglur 

til samræmis við ákvæði EES samningsins við þá athugun er rétt að kanna hvort ECJ eða 

EFTA dómstólinn hefur mótað afstöðu í sambærilegu máli sem og ber að skoða hvort 
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fyrir liggi álit frá Eftirlitsstofnun EFTA eða framkvæmdastjórn EB. Þessi aðferðarfræði 

er ónauðsynleg ef fyrir liggur afstaða íslenskra dómstóla í málinu.  

Í frumvarpi til laga nr. 2/1993 segir  

Í 3. gr. felst m.a. að innlend lög sem eiga stoð í EES- samningnum verði jafnan túlkuð sem 

sérreglur laga gagnvart ósamræmanlegum yngri lögum, að því leyti að yngri lög víki þeim 

ekki ef þau stangast á, nema löggjafinn taki það sérstaklega fram.
111

  

Samkvæmt 34. gr. EES – samningsins er íslenskum dómstólum heimilt að leita 

ráðgefandi álits EFTA-dómstólsins. Á þetta hefur reynt í nokkrum málum sbr. dóm 

Hæstaréttar frá 18. nóvember 1999 í máli nr. 169/1998 (Fagtún) 

 Álit EFTA- dómstólsins eru ekki bindandi að íslenskum rétti, sbr. 1. gr. laga nr. 21/1994, en 

heimildir íslenskra dómstóla til að leita slíks álits eru til þess veittar að stuðla að samkvæmni 

og einsleitni í skýringum á samræmdri framkvæmd samningsins á öllu hinu Evrópska 

efnahagssvæði, en það er eitt af markmiðum samningsins, eins og meðal annars er kveðið á 

um í 1. þætti 3. kafla hans.
112

 

5.7. Frelsisreglurnar og EES samningurinn 

Hvað beina skatta varðar hefur eins og áður er greint einkum reynt á ákvæði samningsins 

um staðfesturétt þ.e. rétt fyrirtækja og félaga til stofnsetningar  ( 43 og 48. gr. EB) sem og 

frelsi til flutninga fjármagns. ( 56. gr. EB). Einnig hefur reynt á ákvæði 12 gr. EB þar sem 

kveðið er á um bann við mismunun sem og á regluna um bann við ríkisstyrkjum ( 87 og 

88 gr. EB).  

5.7.1. „The Rule of Reason“ 

Segja má að einkum reyni á tvær grundvallar reglur við úrlausn á dómum ECJ í 

fjórfrelsismálum Önnur er svokölluð „Dassonville formula“: 

All trading rules enacted by Member States which are capable of hindering, directly or 

indirectly, actually or potentially, intra-community trade are to be considered as measure 

having an effect equivalent to quantitative restrictions. 

(C-8/74). Hin reglan sem leidd er af Dassonville reglunni er kölluð „Cassis de Dijon test 

eða Rule of Reason
113

 Þar beitti dómurinn Dassonvill reglunni en bætti svo við: 

Obstacles to movement within the Community resulting from disparities between the national 

laws relating to the merketing of the products in question must be accepted insofar as those 
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provision may be recognised as being neccessary in order to satisfy mandatory requirements 

relating in particular to the effectiveness of fiscal supervision, the protection of public health, 

the fairness of commercial transactions and the defence of the consumer.
114

 

5.7.2. Gebhard aðferðin. 

ECJ mótðaði í dómnum  C-55/94 s.k. Gebhard reglu
115

 sem dómstóllinn hefur síðan oft 

vísað til. Reglan er um það þegar hindrun getur talist lögmæt. Til þess að svo sé verða 

fjögur atriði að vera uppfyllt. Reglurnar sem orsökuðu hindrun mættu ekki fela í sér 

mismunun, þær yrðu að vera rökstuddar og til brýnna almannahagsmuna, þær yrðu að 

vera til þess fallnar að ná markmiði því sem að væri stefnt og þær mættu ekki ganga 

lengra en nauðsynleg væri. 

5.7.3.Bann við beinni og óbeinni mismunun. 

Bann við mismunun á grundvelli ríkisfangs er grunvallar atriði í EES rétti sem og EB rétti 

Avoir fiscal
116

var stefnumarkandi dómur þar sem segja má að reglan um bann við 

mismunun hafi mótast þ.e. að sambærileg atriði hafi fengið mismunandi afgreiðslu án 

gildra efnisraka eða að ósambærileg atriði hafi hlotið sömu afgreiðslu án gildra efnisraka. 

Það eru því efnisrökin sem liggja til grundvallar tiltekinni ákvörðun en ekki form hennar.  

Í sama dómi er vísað til tvísköttunarsamnings sem frakkar beittu fyrir sig í málinu um það 

segir dómurinn: 

The rights conferred by article 52 of the Treaty are unconditional and a Member State cannot 

make respect for them subject to the contents of an agreement concluded with another State. 

117
 

Hvað fyrirtæki varðar er átt við það hvar fyrirtækið hefur skráða skrifstofu eða eftir 

atvikum var yfirstjórn þess eða aðalstöðvar eru staðsettar, sbr. 34. gr. EES samningsins. 

Gott dæmi hér um er dómur í svokölluðu Centros máli
118

 þar sem dómurinn telur ekki 

athugavert þó danskt fyrirtæki skrásetti sig í Englandi af hagkvæmnisástæðum þar sem 

skrásetning var mun dýrari  í Danmörku.
119

  

Dómstólinn hefur ekki einskorðað dómaframkvæmd sína um mismunun við beina 

mismunun heldur beitt henni einnig á óbeina eða dulda mismunun þ.e. þegar aðildarríki 

meðhöndlar erlendan aðila með búsetu í öðru landi á annan hátt en innlendan aðila.  Í 
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 Josephine Steiner & Lorna Woods. (2001)  Bls. 155 - 157 
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  C-55/94 EU-Retten  Karsten Ensig Sørensen Poul Runge Nielsen. (2008).  Bls -565 -566 
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 Avoir fiscal, C- 270/83 , 28. janúar 1986 
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 Sbr. 26 greinina 
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 Centros C- 212/97 
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 Spurninng hvernig þetta kemur heim og samn við Marks & Spencerdóminn sbr. næstu neðanmálsgrein. 
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skattrétti felst samanburðurinn í því að bera saman tvö tilfelli (aðila) í sambærilegri stöðu 

og kann hvort landsréttur mismuni þeim. Þó hefur dómstólinn bent á að nauðsynlegt er að 

gæta vel að og kanna sérhvert mál, þannig er í Marks & Spencer málinu komist að þeirri 

niðurstöðu að heimilisfesti aðila geti haft áhrif á skattskyldu en meta verði það útfrá 

hlutlægum þáttum.
120

 

Almennt má segja að ef um beina eða óbeina mismunun sé að ræða verða takmarkanir á 

frelsisákvæðum bandalagsréttar og EES réttar einungis réttlættar með skírskotun í þau 

undantekningar  ákvæði sem koma fram í sáttmála ríkjanna og samningnum um EES um 

þessi réttarsvið.  

Þegar hvorki er um beina né óbeina mismunun að ræða gildir bann við innlendum reglum 

eða stjórnvaldsákvörðunum sem fela í sér skerðingu eða takmörkun á 

frelsisákvörðunum.
121

 

5.7.4. Virkt skattaeftirlit og innra samræmi. 

Mál Futura Participations fjallaði um það að fyrirtækið (franskt) sem átti samkvæmt 

samningi Frakklands og Lúxemborgar að greiða skatt af tekjum sínum í Lúxemborg til 

Lúxemborga en fékk ekki að nota tap undangengina ára nema færa sjálfstætt bókhald 

fyrir fyrirtækið í Lúxemborg, þetta ákvæði gilti aðeins um yfir færanlegt tap að öðru leiti 

voru erlend fyrirtæki ekki bókhaldsskyld í Lúxemborg. Skattayfirvöld báru fyrir sig að 

þetta væri gert til þess að starfrækja virkt skattaeftirlit. Því hafnaði dómstólinn. 

Dómstólinn (ECJ)  hefur látið það álit í ljós að  aðildarríkjunum sé heimilt að takmarka 

rétt til stofnsetningar fyrirtækja ef ríkin geti sýnt fram á að um hreinan 

málamyndagjörning sé að ræða í þeim tilgangi einum að komast undan landslögum 

viðkomandi ríkis. Hér reyndi á CFC reglur.
122

 Samkvæmt skattalögum Bretlands og 

Norður-Írlands verða félög sem hafa þar heimilisfestu að reikna skatt af heildartekjum 

sínum hvar svo sem þeirra er aflað (s.k. þvinguð skattlagning). Deilan snerist um tvö 

dótturfélög á Írlandi sem veittu móðurfélaginu ýmiskonar fjármálaþjónustu. Á Írlandi er 

skatthlutfall fyrirtækja lægra en í Bretlandi. Málið snerist því m.a. um það hvort nota 

mætti réttinn til stofnunar til þess að fá hagstæða skattameðferð. Svar dómsins var 
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 C-446/03 Bresk skattalög kváðu á um bann við því að bresk móðurfélög gætu hagnýtt sér tap á rekstri 

dótturfélaga sinna í aðildarríkjum bandalagsins utan Bretlands. Enn fremur lá fyrir að móðurfélagið var 

skattlagt í Bretlandi af öllum tekjum samstæðunnar. Dómstólinn taldi að um hindrun væri að ræða en að 

hana mætti réttlæta, hins vegar taldi dómurinn að umrædd löggjöf gengi of langt það hefði mátt ná sömu 

niðurstöðu með öðrum léttvægari hætti. 
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 Sbr mál C-250/50 Futur Participation SA Þar sem skrifræðisreglur í Luxemburg gerðu aðrar kröfur til 

bókhalds en gerðar voru til innlendra fyrirtækja, þótti það brjóta í bága við freslisákvæðin. 
122

 C- 196/04 (Cadbury). 
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jákvætt við þeirri spurningu þar eð um var að ræða hindrun gegn stofnunarréttinum. En 

svo segir síðar í dóminum: 

 On the other hand, a national measure restricting freedom of establisment may be justified 

where it specially relates to wholly artificial arrangements aimed at circumventing the 

applicaton of the legislation of Member State concerned 

 En í þessu máli: 

Accordingly, such a tax measure must not be applied where it is proven, on the basis of 

objective factors which are ascertainable by third parties, that despite the existence of tax 

motives that CFC is actually established in host Member State and carries on genuine 

economic activities there. 

Takmarkanir á fjórfrelsinu eru ekki heimilaðar til að koma í veg fyrir að ríki verði af 

skatttekjum. Í máli C-436/00, X&Y báru sænsk skattayfirvöld því fyrir sig að reglur sem 

heimiluðu ekki frestun á skattlagningu söluhagnaðar hlutabréfa sem seljandi átti beint eða 

óbeint hlut í eða til sænsks hlutafélags sem erlent hlutafélag ætti hlut í. Rökin fyrir 

reglunni voru þau að þar með væri komið í veg fyrir undanskot frá skatti. 

Evrópudómstóllinn taldi að slíkar reglur réttlættu ekki takmarkanir á frelsisákvæðunum, 

þær samrýmdust ekki meðalhófsreglunni og væru of víðtækar. 

5.8. Dómar Evrópudómstólsins um magra eiginfjármögnun: Mál C-324/00  

Langhorst-Hohorst Gmbh V Finanzamt Steinfurt 

5.8.1.  Reglur landsréttar. 

Þýsk tekjuskattalög fyrirtækja (Körerschaftsteuergesetz) grein 8a(1) kváðu á um að ef 

þýskt fyrirtæki í erlendri eigu þægi lán frá eiganda og ef lánsupphæðin var hærri en sem 

nam þrefaldri hlutafjáreign þá skyldi skoða lánið sem dulinn arð. Samkvæmt 51. grein 

sömu laga skyldu þeir sem svo háttaði til um ekki vera undanþegnir tekjuskatti. Hér er 

um að ræða lög til varnar skattasniðgöngu, lög um þunna eiginfjármögnun þ.e. í stað þess 

að móðurfélagið fái arðgreiðslu frá dótturfélagi vegna eiginfjárframlags þá reynir 

móðurfélagið að telja fjárframlagið sem lán og vaxtakostnaðinn sem frádráttabæran 

kostnað.   

Samkvæmt þýsku tekjuskattslögunum gilti sama um opinber fyrirtæki, þ.e. þau voru ekki 

undanþegin skatti af arði og gátu því tæknilega uppfyllt skilyrði skattasniðgöngulaganna. 
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Þýski dómstólinn taldi ekki að um óbeina mismunun væri að ræða sbr. (Biel)
123

 og 

rökstyður það með því að til séu þýsk fyrirtæki sem sama gildi um. Þau fyrirtæki eru 

opinber fyrirtæki í almanna þágu ekki hlutafélög.  

Sem áður segir er þunn eiginfjármögnun skilgreind, að um hana gildi þegar fjármögnun 

dótturfyrirtækis er með óeðlilega háu lánsfárhlutfalli. Tvennt ræður því að fyrirtæki kjósa 

að hafa slíkan hátt á við fjármögnun dótturfyrirtækja. Annars vegar að vextirnir fást þá 

frádráttabærir sem kostnaður og hins vegar að ef til gjaldþrota kemur þá gengur lán 

framar sem krafa en ef um hlutafé væri að ræða. 

5.8.2.  OECD módelið. 

Samkvæmt OECD módelinu þá gildir svokölluð armslengdarregla um tilfelli eins og 

þunna eiginfjármögnun þ.e. reglan felur það í sér að leggja mat á samskipti tengdra aðila 

með því að skoða hvernig sambærilegum viðskiptum væri hagað milli ótengdra aðila. 

5.8.3.  Atvik máls og álitaefni. 

Langhorst-Hohorst GmbH (hlutafélag) (héðan í frá LH) stofnað samkvæmt þýskum 

lögum, skráð í Rínardalnum, fyrirtækið selur búnað vegna vatnaíþrótta, búnað í báta, 

fatnað og þess háttar vörur. Eigandi félagsins er Langhorts-Hohorst BV skráð í Hollandi í 

Sneek. Eigandi þess fálags er Langhorts Taselaar BV skráð í Lelystad í Hollandi. 

Samkvæmt samningi sem dagsettur er 1. desember 1996 lánar Langhorst Taselaar LH 

3.000.000 mörk. Lánið skyldi endurgreiða á 10 árum með breytilegum vöxtum sem námu 

4,5% árið 1997. Greiðslur áttu að fara fram einu sinni á ári í lok árs. Lánið var hugsað 

sem endurfjármögnun en að það gjaldfélli ef lánadrottnar gengju að LH. 

Lánið notaði fyrirtækið til greiðslu skuldar hjá AMRO bankanum í Münster í Þýskalandi 

og lækkaði skuld sína þar úr DEM  (þýsk mörk) 3.702.453 í DEM  911.170. Vegna taps 

árin 1996, 1997 og 1998 var eigið fé fyrirtækisins orðið neikvætt. 

Vegna armslengdarreglunnar hélt LH því fram að enginn aðili á markaði hefði verið 

tilbúinn að lána félaginu við þessar aðstæður. 

5.8.4. Undir hvaða reglu fellur málið. 
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 Biel C 175/88 Þýskur ríkisborgari, sem búsettur var í Lúxemborg á árunum 1973-1983 og starfaði þar. 

Launagreiðadi hélt eftir staðgreiðslu af launum hans. Samkvæmt lögum í Luxemborg var hægt að fá 

endurgreiðslu ef í ljós kom við endanlegt uppgjör við lok tekjuárs að gjaldandi hafði ofgreitt tekjuskatt. 

Rétt áttu aðeins þeir sem höfðu skattalega heimilisfesti í Lúxemburg allt tekjuárið. Hér var því um óbeina 

mismunun að ræða og því ekki heimilt að meðhöndla Biehl öðruvísi en þá sem bjuggu allt árið í 

Lúxemburg. 
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Þýski dómstóllinn ákveður að nota reglu 234 í stofnsáttmála Evrópusambandsins og óska 

eftir leiðbeinandi áliti dómstóls EB um það hvort ákvæði þýsku laganna um þunna 

eiginfjármögnun brjóti gegn 43. gr. EB sáttmálans, um stofnsetningarrétt og hvort þau 

samrýmist ekki 46. gr. EB þar sem kveðið er á um undanþágu frá 43. gr. EB 

5.8.5. Felur regla landsréttar í sér mismunun eða takmörkun á 43. 

greininni? 

EB dómstóllinn bendir á að þrátt fyrir að ákvarðanir á sviði beinna skatta séu á hendi 

einstakra aðildarríkja þá sé það viðurkennd réttarvenja dómstólsins að þeim beri að 

forðast að mismuna einstaklingum og fyrirtækjum á grundvelli þjóðernis ( sbr. mál C-

80/94 Wielock og C-107/94 Asscher
124

, C-311/97 Royal Bank of Scotland og C- 251/98 

Baars.) Einnig bendir dómurinn á að reglan gildi einnig um útibú og dótturfélög (sbr. mál 

C-270/83 Avoir fisical og C-311/97 Royal bank of Scotland).  

5.8.6. Svar við álitaefninu. 

Dómurinn var þeirrar skoðunar að ákvæði þýsku laganna um þunna eiginfjármögnun 

brytu í bága við 43. gr. EB um stofnsetningarrétt með því að mismuna fyrirtækjum eftir 

heimilisfesti og teldist því hindrun á því að erlend félög nýttu sér stofnsetningarréttinn.  

Dómurinn skoðaði hvort Þýskaland væri að tapa skatté og taldi að þótt svo væri þá 

réttlætti það ekki hindrunina (lægri skattar væru ekki afsökun).  

Dómstóllinn hefur viðurkennt að aðildarlöndunum sé heimilt að setja reglur skv. 46. 

greininni, sem takmarka að einhverju leiti fjórfrelsið í þeim tilgangi að koma í veg fyrir 

skattasniðgöngu. Þær reglur verða hinsvegar að uppfylla skynsemissjónarmiðin (þ.e. Rule 

of reason) þær mega ekki mismuna, brýnir almanna hagsmunir verða að liggja að baki, 

þær verða í raun að ná markmiðum sínum og mega ekki ganga lengra en nauðsynlegt er 

til þess að ná þeim markmiðum sem að er stefnt. Í því sambandi verða reglurnar að 

beinast að tilteknum tegundum ráðstafana og mega ekki vera of almennar.  
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Asscher C- 107/94 Hollenskur ríkisborgari bjó í Belgíu. Hann starfaði við eigin rekstur bæði í Belgíu og 

Hollandi. Samkvæmt tvísköttunarsamningi milli landanna voru launatekjur upprunnar í Hollandi 

undanþegnar skattlagningu en þó tekð tillit til þeirra við útreikning tekjuskattstofns þannig að skipting í 

skattþrep eftir tekjum samkvæmt hollenskum lögum héldist. Asscher féll undir almannatryggingakerfið í 

Belgíu en ekki í Hollandi. Árið 1990 voru gerðar þær breytingar á skattalögum í Hollandi að frádráttarbær 

iðgjöld til almnanatrygginga voru felld niður og þess í stað felld inn í skattkerfið. Þar sem frádráttur af 

iðgjaldinu glataðis við þetta voru skattar lækkaðir þannig að einstaklingar búsettir í Hollandi eða höfðu 

90% eða meira af tekjum sínum þaðan greiddu 13% tekjuskatt en þeir sem voru búsetir annarsstaðar 

25%.Þrátt fyrir að Asscher væri hollenskur ríkisborgari var talið að hann gæti beitt freslsisákvæðu 

sáttmálans fyrir dig. Var hann talinn vera í sambæri legri stöðu og belgískur ríkisborgari búsettur í Hollandi 

þar sem atvinnurekstur hans í Belgíu hafði haft þessi áhrif á skattlagningu tekna hans í Hollandi. 
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Dómstóllinn athugaði ekki sérstaklega þennan þátt að öðru leiti en því að hann sagði að 

það að fyrirtæki flytti starfsemi sína til annars lands sem byði lægri skatta væri ekki í 

andstöðu við ákvæði fjórfrelsisins, fullkomnlega löglegt að gera ráðstafanir þannig að 

skattlagningarétturinn falli til þess ríkis innan EES- svæðisins þar sem skattalöggjöf er 

hagfelldust fyrir skattgreiðandann. Taldi því að reglurnar gengju of langt. Meðalhófs ekki 

gætt. Þá taldi dómstóllinn að þýski dómstóllinn hefði ekki sýnt fram á að um 

skattasniðgöngu hefði verið að ræða.  

5.8.7. Áhrif dómsins á landsrétt. 

Fræðimenn greinir á um hvort telja skuli dóminn sem hindrun eða óbeina mismunun. 

Lögsögumaðurinn (Advocat General) Misco, telur að málið falli undir óbeina 

mismunun
125

 en dómurinn að um hindrun sé að ræða, ef dómurinn hefði látið reyna á það  

hvor reglan um þunna eiginfjármögnun stæðist t.d. með því að sanna að enginn 

lánveitandi hefði fundist sem væri tilbúinn að veita LH lán (armslengdarreglan) þá væri 

hægt að tala um óbeina mismunun, en dómstóllinn kaus að gera það ekki. Meðal 

fræðimanna
126

 er almennt viðurkennt að skynsemisreglan sé góð til þess að meta 

undanþágutilvik. Þeir átelja hins vegar dómstólinn fyrir að gera það ekki skilmerkilegar í 

tilfellum skattasniðgöngu og skýra betur hvenær undanþágurnar taka til 

skattasniðgöngusjónarmiða. Að vísu hefur dómstóllinn sagt að undanþágurnar gildi í 

skattasniðgöngumálum þegar augljóst sé að fyrirtækið er „pappírsfyrirtæki“ „Wholly 

artificical“ þ.e. greinilega stofnað í þeim tilgangi einum að stunda skattasniðgöngu. 

Fræðimenn benda á að í tilfellum sem þessu þ.e. LH málinu þá megi sanna að 

armslengdarreglan dugi ekki og því sé nauðsynlegt að finna reglu sem mæti því 

sjónarmiði.  

Aðildarlöndin eru mörg á því að nauðsynlegt sé að hafa reglur um þunna 

eiginfjármögnun. Til þess að forðast að lenda í því sama og Þýskaland í LH málinu hafa 

þau breytt löggjöf sinni í þá veru að þau ákvæði laganna taki ekki bara til dótturfyrirtækja 

sem eiga móðurfyrirtæki erlendis heldur einnig til innlendra fyrirtækja, jafnt til allra og 

feli því ekki í sér mismunun. Þannig breyttu Danir lögum sínum ( l.213 18/4 2007) á þann 

veg að lögin tækju til allra fyrirtækja bæði innlendra sem erlendra.  
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 Indirect discrimination“Provision affecting mainly company shareholders that era foreign parent 

companies. 
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5.9. Thin Cap Group Litigation 

Í kjölfar niðurstöðu Evrópudómstólsins í Lankhorst-Hohorst málinu ákváðu nokkur félög 

í Bretlandi, sem öll höfðu fengið lán frá móðurfélagi sem staðsett var í öðru ríki, að fara í 

mál við breska ríkið og krefjast endurupptöku og eða skaðabóta þar sem þeim hafði verið 

synjað um frádrátt af þeim vaxtagjöldum sem þau höfðu greitt til erlendu 

móðurfélaganna. Í  Bretlandi höfðu gilt á árunum 1995-2004 í reglur um þunna 

eiginfjármögnun, sem kváðu á um það að þegar lán veitt af félagi sem ekki væri 

heimilisfast í Bretlandi til dótturfélags sem væri heimilisfast í Bretlandi, ættu allir vextir 

að vera skilgreindir sem arðgreiðslur, ef vaxtagreiðslurnar væru ekki innan marka 

armslengdarreglunnar. Reglurnar giltu hins vegar ekki um félög sem voru með 

heimilisfesti í Bretlandi, né heldur ef félagið sem veitti lánið var heimilisfast í ríki sem 

Bretland hafði gert tvísköttunarsamning við. Bretland og Þýskaland báru því við að 

reglurnar væru í samræmi við regluna um þunna eiginfjármyndun félaga og í samræmi  

við fyrirmynd OECD.  Því gilti armslengdarreglan. 

Dómstóllinn hafnaði því að ríkin gættu beitt fyrir sig skattasniðgöngu sjónarmiðum (par 

62).  

Dómstólinn skoðaði ýmis fordæmi svo sem í máli Volvo samstæðunnar sem fyrr er getið 

benti einnig á mál Lankhorst – Hohorst og Cadbury Schweppes sbr. álit lögsögumannsins 

(Advocate General) , Geelhoed frá 29. Júní 2006
127

 og þá með hliðsjón af þeim hvort 

þessi löggjöf bryti í bága við stofnsetningarréttinn sem kveðið væri á um í 43. gr. EB og 

komst að þeirri niðurstöðu að löggjöfin var talin fela í sér ólögmæta mismunun og þar  

með hindrun á stofnsetningarréttinum.  

Bæði þýska og breska ríkið báru því við að reglurnar um takmörkun á þunnri 

eiginfjármögnun félaga samræmdust 9. gr. OECD. Félögin gátu sýnt fram á að lánin 

hefðu verið innan armslengdarreglunnar því gilti löggjöfin ekki. En dómstólinn hafnaði 

þeim rökum og sagði að þrátt fyrir að lögin væru í samræmi við 9. gr. OECD,  fælist í 

þeim bein mismunun með þeim hætti að félög nytu mismunandi skattafrádráttar eftir því í 

hvaða aðildarríki þau væru staðsett og það væri brot á stofnsetningarréttinum óháð því 

hvort gætt væri skilyrða armslengdarreglu 9. gr. OECD. 
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6. Niðurstöður 

 

Síðustu ár hefur umfjöllun um áhrif þunnrar eiginfjármyndunar aukist mjög bæði 

hérlendis sem erlendis..  

Samtök atvinnulífsins og Samtök verslunar og þjónustu létu helstu 

endurskoðunarfyrirtæki landsins vinna skýrslu sem ber nafnið „Skattkerfi atvinnulífsins“ 

Fjárfesting – Atvinna- Lífskjör sem birt var í september 2010.  Þar er lagt til að leiða í lög 

ákvæði um þunna eiginfjármögnun enda séu slík lög í gildi í velflestum samanburðar-  

löndum Íslands. 

Í skýrslu starfshóps um umfang skattsvika á Íslandi sem lögð var fyrir Alþingi af 

fjármálaráðherra á 131. löggjafarþingi 2004-2005 var þess getið að ákvæði 1. mgr. 57 gr. 

væri almennt orðað og á því þyrfti að ráða bót. Þá var þess og getið að Ísland væri gott 

dæmi um land þar sem þunn eiginfjármögnun alþjóðlegra fyrirtækja fengið notið sín 

sökum þess að hér væru vextir ekki skattlagðir úr landi. Fyrr í ritgerðinni hefur verið 

getið um hugsanleg áhrif skýrslunar vegna ræðu sem þáverandi fjármálaráðherra flutti við 

framlagningu hennar á Alþingi. 

Í skýrslu starfshóps sem Alþjóðagjaldeyrisvarasjóðurinn setti á fót til þess að kanna 

tekjumöguleika íslenska skattkerfisins sem opinberuð var í júní 2010 er fjallað um 

vandamál vegna þunnrar eiginfjármögnunar. Starfshóprurinn leggur þar til svo kallað  

introduction of a modified Allownce for Corporate Equity.  

Telur starfshópurinn að slíkt fyrirkomulag muni á afgerandi hátt draga úr vandamálum 

tengdri þunnri eiginfjármögnun þar eð slíkt fyrirkomulag leyfir að vextir og arður að 

vissu marki verði undanþegnir tekjuskatti fyrirtækja. Skýrsluhöfndar eru á því að 

skuldsetning íslenskra fyrirtækja megi rekja til skorts á reglum um þunna 

eiginfjármyndun. Skýrslan er prýðis heimild um hvernig helstu viðskiptalönd okkar leiða  

í löggjöf ákvæði tengdri þunnir eiginfjármyndun.  

Þar má einkum greina þrjá hópa. Í fyrsta hópnum eru ríki sem notast við 

armslengdarreglu, í þeim hópi eru m.a. Bretland, Finnland, Noregur og Svíþjóð, Annar 

hópur samanstendur af þeim sem nota skuldahlutfall, þar eru Danmörk Frakkland, 

Holland og Spánn. Þýskaland er eitt landa sem notar svo kallað tekjumódel. 

Starfshópurinn leggur til að settar verði reglur er taki á vandmálum við skattlagningu 

vegna þunnrar eiginfjármyndunar á Íslandi. Hópurinn mælir með að Ísland taki upp annað 
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hvort skuldhlutfallsaðferðina eða tekjuaðferðina en mælir þó frekar með tekjuaðferðinni 

sem hlutfalli af EBITDA, telur hana einfaldari í framkvæmd og árángursríkari í að hindra 

skattasniðgöngu. 

Greinargóð úttekt á þýsku reglunum er að finna BuR Business Reasearch Official Open 

Access Journal of VHB Volume 2 Issue 2 desember 2009,  niðurstaða höfunda er að 

þegar skattayfirvöld ákveða hvaða aðferð þau beiti þurfi að taka tillit til uppbyggingu 

skattkerfisins því margir þættir tekjuskattslaga hafa mismunandi áhrif efir því hvaða leið  

er valin og hvaða markmiðum skuli náð.  

 

Einnig er vert að benda á rit frá Alþjóðagjaldeyrisvarasjóðnum Tax Biases to Debt 

Finance: Assessing the problem, finding solutions, sem kom út 3. maí 2011. Þar er 

einkum fjallað um skuldsetningu fyrirtækja og félagslegan kostnað skuldsetningar. 

Höfundur greinarinnar  leggur þar til að í stað flókinna reglna til varnar þunnri 

eiginfjármyndun komi einföld regla um hámark vaxtaprósentu til útreiknings á 

frádráttarbærum vaxtakostnaði við ákvörðun á tekjuskattstofni. 

 

Leiðréttingaregla tekjuskattslaganna er ekki gömul regla en þegar hún var sett var 

umhverfi viðskipta allt annað en það er nú. Fyrirtækjasamstæður vart til og frelsi til 

viðskipta mjög takmarkað. Einstök ríki settu reglur að vild í þeim tilgangi að vernda 

innlenda framleiðslu sem leiddu til verulegra hindrana á frelsi yfir landamæri. Á þessu 

sviði hefur orðið gjörbylting síðustu áratugi bæði hvað varðar frelsi til viðskipta sem og 

áhrifa á aðra þætti eins og t.d. skattamál.  

Í upphafi ritgerðarinnr er gerð grein fyrir hugmyndum sem liggja að baki sköttum, því 

lýst hver breyting verður á þegar alþjóðlegar fyrirtækjasamstæður sem vegna stærðar 

sinnar njóta svo kallaðar stærðarhagkvæmni og í krafti mimunandi skattalöggjafar og 

skattahlutfalls haga skattlagningu sinni samkvæmt því. Út frá því er hugtakið þunn 

eiginfjármyndun skilgreint. 

Þá er einnig gerður samnburður á skattekjum á Íslandi og  nokkura annara ríkja.  

Skoðað er hvernig tekjuskattslögin heimla frádrátt vegna vaxtakostnaðar og hvort þar eru 

takmarkanir á. Þá er sérsaklega kannað hvort 1. mgr. 57. geinarinnar fullnægi þörf 

skattayfirvalda og dómstóla til varnar skattasniðgöngu, því hafa skattayfirvöld í raun 

svarað sbr. skattsvikaskýrsluna. Reglan er of almennt orðuð og í innlendum og erlendum 

dómum kemur greinilega í ljós að þegar stuðst er við armslengdarregluna. OECD og 

Evrópusambandið mæla með að armslengdarreglan verði lögð til grundvallar reglum um 
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þunna eiginfjármögnun þá eru gerðar miklar kröfur , viðskiptin verða að vera verulega 

frábrugðin því sem almennt gerist, sanna verður að aðilar séu tengdir, sönnunarbyrði 

skattayfirvalda mikil og hvert tilefni skoðað sérstaklega. Sænsku dómarnir styðja þetta 

enda gildir sama í Svíþjóð og á Íslandi skattayfirvöldum er gert að styðjast við 

leiðréttingarreglu þegar þau eiga við þunna eiginfjármögnun því í hvorugu landinu er að  

finna ákvæði í skattalögum um þunna eiginfjármögnun. 

Þar eð skattar eru íþyngjandi stjórnvaldákvörðun, um slíka ávarðanir gildir að túlka ber 

ákvæði laga þröngt og því mikilvægt fyrir löggjafann að hafa mekingu orða skýra. Það 

hefði því ugglaust leyst ýmsan vanda ef stjórnsýslulögin hefðu komið til áður en 1.mgr 

57. gr tskl. var leidd í lög þá er og næsta víst að skattayfirvöldum hefði ekki verið veitt 

eins víðtækt frelsi til túlkunar og jafnfram öruggt að dómdstólar landsins hefði verið gert 

kleyft að dæma í tilelli þunnrar eiginfjármyndunar. 

Það bætir svo ekki úr skák að samkvæmt skyldum dómstóla þá ber þeim að samræma 

dóma sína tilskipunum og dómum Eftirlitsstofnunar EFTA og EFTA dómstólsins og 

Evrópudómsstólsins ef við á. Það má því til sannsvegar færa að hin öra þróunn 

alheimsviðskipta reyni mjög á aðlögunarhæfni lögfræði sem fræðigreinar og það hlutverk 

og ábyrgð sem henni er ætlað að þjóna í síbreytilegum heimi. 

Þjóðréttarlegar skuldbindingar, ásamt með aðild okkar að Evrópska efnahagssvæðinu 

reyna því mjög á löggjafann, framkvæmdavaldið og ekki hvað síðst dómstóla þegar 

mismunandi sjónarmið um eineðlis- tvíeðliskenningu þjóðréttarskuldbindinga takast á.  

Dómar EFTA dómstólsins og  Evrópudómstólsins á sviði skattaréttar hafa breytt miklu í 

löggjöf aðildarríkjanna á það einnig við um þunna eiginfjármyndun sbr. dóminn í máli 

Lankhorst-Hohorst GmbH sem olli því að mörg aðildarríki urðu að aðlaga reglur sínar til 

samræmis við dóminn.  

  



71 

 

7. Lokaorð 

Ríki sem háð eru erlendri fjárfestingu (og tækniþekkingu), eins og Ísland,  munu með því 

setja reglur um þunna eiginfjármyndun draga úr  erlendri fjárfestingu, því skal ekki á móti 

mælt.  

Við höfum hins vegar sem þjóð orðið að súpa seiðið af mikilli skuldsettningu 

atvinnulífsins síðasta áratuginn. Við verðum að læra af því. Alþingi verður því að leiða í 

lög reglur um þunna eiginfjármyndun. Það er engin afsökun að fjármálakerfið íslenska 

nærist á skuldsetningu íslenskra fyrirtækja, þeirri skoðun verður að breyta annars siglir  

allt í sama farið aftur.  

Löggjafinn getur ekki ætlast til þess að dómstólarnir taki að sér að bregðast við örri þróun 

í alþjóðaviðskiptum og reyni að túlka innlenda löggjöf á sviði íþyngjandi réttar. Þess 

vegna er rétt og nauðsyn að leiða í lög ákvæði um þunna eiginfjármögnun. Hvernig það 

verður best gert er á ábyrgð þeirra sem hafa gleggstar upplýsingar og íslenskra 

stjórnmálamanna að útkljá, þar ræður markmiðssetning sem og uppbygging íslenskra 

tekjuskattslaga. 
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