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ÁGRIP 
 

Á fyrri hluta 20. aldar voru tvísköttunarsamningar nær óþekktir í heiminum. Upp úr miðri 

öldinni eða árið 1963 leit fyrsta samningsfyrirmynd Efnahags- og framfarastofnunarinnar 

OECD dagsins ljós, sem jafnframt er ein útbreiddasta fyrirmynd tvísköttunarsamninga í 

heiminum í dag. Þörfin fyrir samræmda fyrirmynd var orðin tímabær þar sem efnahagsleg 

viðskipti á milli ríkja höfðu færst mjög í aukana. 

 

Áður fyrr var sjaldgæft að slíkir samningar væru gerðir enda þörfin fyrr á tímum ekki í 

neinum takti við það sem við búum við í dag. Tvísköttunarsamningar ríkja heimsins eru í dag 

æði margir og hafa aukist jafnt og þétt allt frá síðari heimsstyrjöldinni. 

 

Eftir að Ísland gerðist aðili að Fríverslunarsamtökum Evrópu
1
 árið 1970 jókst þörf Íslendinga 

fyrir tvísköttunarsamninga. Ástæðan var sú að með tilkomu EFTA og vegna aðildar okkar að 

fríverslunarsamtökunum, efldist milliríkjaverslun Íslendinga til mikilla muna vegna þess 

frjálsræðis sem það hafði í för með sér. Enda var megin tilgangur samtakanna að stuðla að 

frjálsri verslun milli landanna, ásamt því að veita Evrópubandalaginu
2
 ákveðið mótvægi. 

 

Í ritgerðinni mun ég fjalla ítarlega um 5. gr. OECD samningsfyrirmyndarinnar með það að 

markmiði að skilgreina hugtakið „föst atvinnustöð“, ásamt því að gera grein fyrir túlkun þess 

en hugtakið er eitt af meginhugtökum OECD samningsfyrirmyndarinnar og hefur áunnið sér 

fastan sess í alþjóðlegum skattarétti. Einnig verður fjallað um alþjóðlegan skattarétt og  

samspil hans og innlends skattaréttar, með megin áherslu á 5. gr. OECD, sem höfundur mun 

reyna að skýra með dæmum og dómum. Túlkun 5. gr. OECD á sér langa sögu og er henni 

hvergi lokið. Til að mynda hefur tilkoma veraldarvefsins og viðskipti á vefnum, kallað á 

endurskoðun samræmdrar túlkunar 5. gr. OECD. 

 

  

                                                 
1
 Hér eftir nefnd EFTA 

2
 Þá skammstafað EB, nú Evrópusambandið, hér eftir nefnt ESB 
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FORMÁLI 
 

Áhuga minn á því sviði sem þessi ritgerð fjallar um má rekja til þess er ég stundaði grunnnám 

við Syddansk universitet í Danmörku á árunum 2004 til 2007, en þar stundaði ég nám í 

viðskiptalögfræði, með skatt sem sérsvið. Þegar kom að því að velja efni í meistararitgerð í 

námi mínu við Háskólann á Bifröst, stóð hugur minn til að skrifa um eitthvað sem ekki hafði 

verið mikið skrifað um hér á landi. Skattarétturinn togaði fast í mig og ég setti mig í samband 

við Elísabetu Guðbjörnsdóttur, hdl. Elísabet sem er leiðbeinandi minn í þessu verkefni tók vel 

í þá hugmynd að ég skrifaði um hugtakið „föst atvinnustöð“. Niðurstaðan varð því sú, að 

skrifa á sviði skattaréttar. Ég lagði upp með að skrifa um 5. gr. OECD 

samningsfyrirmyndarinnar þar sem einnig yrði gerð grein fyrir samningsfyrirmyndinni sjálfri, 

alþjóðlegum skattarétti og samspil þess réttar við innlendan rétt. 

Elísabetu Guðbjörnsdóttur vil ég þakka fyrir samstarfið og skemmtilega viðkynningu. Þá vil 

ég þakka eiginmanni mínum og börnum fyrir einstakan stuðning og þolinmæði. Eiginmanni 

mínum, Pétri Ottesen þakka ég góðar ábendingar er snúa að málfari. Sérstakar þakkir færi ég 

yfirmanni mínum Guðlaugu B. Ólafsdóttur vil ég þakka fyrir þann skilning, aðstoð og 

svigrúm sem mér hefur verið veitt á meðan á meistaranámi mínu stóð. Mágkonu minni, Láru 

Ottesen sem og foreldrum mínum vil ég þakka fyrir að létta undir með börnin á mestu 

álagstímum námsins. Öðrum sem standa mér nærri, þakka ég fyrir þann stuðning sem mér var 

veittur, þegar álag og aðstæður kölluðu á utanaðkomandi aðstoð. 

 

Akranesi, 31. júlí 2012 

 

_______________________________ 

Berglind Helgadóttir  
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1 Inngangur 
 

Vegna aukinnar alþjóðavæðingar undanfarinna ára og áratuga hafa margar nýjar spurningar 

vaknað er varða skattlagningu einstaklinga og fyrirtækja. Fjölmörg fyrirtæki hafa nú á tímum 

mörg útibú og/eða verksmiðjur á sínum snærum, jafnvel í fjölda landa samtímis. 

Einstaklingar flytja á milli landa, margir hverjir vinna í tveimur eða fleiri löndum, sumir að 

jafnaði en aðrir tímabundið. Við þessar aðstæður geta komið upp álitamál þegar að 

skattlagningu kemur. Spurningar á borð við: Hvaða tekjur og eða eignir ber að skattleggja og 

hvernig skal skattlagningu háttað? Hvaða ríki á skattlagningarréttinn? Þessar spurningar eru 

algengar í því alþjóðlega vinnuumhverfi sem atvinnulífið býr við nú á dögum. Oft er óljóst 

hvernig skuli farið með skattaívilnanir og hvar heimild fyrir slíkum ívilnunum er að finna. 

Það er því full ástæða til að velta því upp hvaða leiðir hafa verið notaðar til að komast hjá 

tvískattlagningu og hvaða sjónarmið skuli styðjast við þegar ákvörðun er tekin um, hvernig 

og hvar aðilar skuli skattlagðir. 

 

Höfundur mun reyna að varpa ljósi við hvaða aðstæður skera þarf  úr um, hvenær 

raunverulega sé um „fasta atvinnustöð“ að ræða og hvaða álitaefnum þurfi að svara til að 

hægt sé að taka rökstudda ákvörðun. Einnig verður farið yfir skilgreiningu helstu hugtaka 

sem taka þarf tillit til þegar ákvörðun um hvort um „fasta atvinnustöð“ sé að ræða, aukin 

heldur verður leitast við að skilgreina þessi hugtök, þó mis ítarlega. 

 

Í ritgerðinni verður að mestu lagt upp úr hugtakinu „föst atvinnustöð“
3
 því gerð skil, það 

rannsakað og aðallega gerð grein fyrir skilgreiningu hugtaksins að íslenskum rétti og 

samningsfyrirmynd OECD.
4
 Farið verður markvisst yfir dæmi sem eru að finna í 

athugasemdum með samningsfyrirmyndinni, til að varpa ljósi á þær aðferðir sem hafa með 

stöðugri þróun fest sig í sessi. Hugtök sem tengjast túlkun „fastrar atvinnustöðvar“ verða því 

til viðbótar gerð skil í einhverjum mæli. Í þessu samhengi verður leitast við að gera grein 

fyrir túlkun yfirvalda og dómstóla á því hvað sé haft til hliðsjónar, þegar metið er hvort um 

„fasta atvinnustöð“ sé að ræða eður ei. 

 

                                                 
3
 d. fast driftssted“, e. permanent establishment, PE  

4
 e. Organization for Economic Co-operation and Development; hér eftir skammstafað OECD 
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Ritgerðinni er skipt niður í sjö kafla. Meginuppistaða ritgerðarinnar eru annar til sjötti kafli 

auk þess sem niðurstöður verða dregnar saman í lokin í sjöunda kafla. 

 

Í öðrum kafla verður fjallað almennt um Efnahags- og framfarastofnunina OECD, sögu 

stofnunarinnar og tilgang. Farið verður yfir uppbyggingu samningsfyrirmyndar OECD
5
 og 

útgefnar athugsemdir með samningsfyrirmyndinni. Gerð verður grein fyrir því hvað 

tvísköttunarsamningar eru, hvaða lagalegt gildi þeir hafa og hvaða tilgangi þeir þjóna. 

 

Í þriðja kafla ritgerðarinnar hefst svo umfjöllun um aðalviðfangsefni þessarar ritgerðar, 

hugtakið „föst atvinnustöð“ sem er að finna í 5. gr. OECD samningsfyrirmyndarinnar. Saga 

hugtaksins, í skilningi samningsfyrirmyndarinnar verður rakin. Greininni verða gerð góð skil 

með þeim hætti að leitast verður við að fara yfir hverja málsgrein fyrir sig, með tilheyrandi 

fyrirliggjandi fordæmum og dómum. Þá verða tekin dæmi úr athugasemdum með 

samningsfyrirmyndinni til frekari útskýringa. 

 

Í fjórða kafla verður gerð grein fyrir því hvað alþjóðlegur skattaréttur er og hverjar helstu 

meginreglur og markmið hans eru. Í kaflanum verður túlkun „fastrar atvinnustöðvar“ 

skilgreind og farið yfir dómaframkvæmd í einhverjum mæli. 

 

Í fimmta kafla verður farið stuttlega yfir það hvernig hugtakið tengist Evrópurétti. 

Evrópudómstóllinn kynntur og gefin dæmi um hvernig dómstóllinn tekur á málum sem 

tengjast hugtakinu „föst atvinnustöð“. 

 

Í sjötta kafla verður hugtakið „föst atvinnustöð“ skilgreint samkvæmt íslenskri skattalöggjöf. 

Farið verður yfir hvað ótakmörkuð og takmörkuð skattskylda felur í sér út frá 

tekjuskattslögum nr. 90/2003.
6
 Hugtakið „föst atvinnustöð“ samkvæmt dönskum skattalögum 

er borið saman við beitingu hugtaksins samkvæmt íslensku lögum. Gerð er grein fyrir túlkun 

nokkurra fræðimanna og að lokum reynt að varpa ljósi á innlenda framkvæmd, með 

úrskurðum og dómum. 

 

                                                 
5
 Stuðst verður við nýjustu útgáfu fyrirmyndarinnar frá 22. júlí 2010. Norðurlandasamningurinn verður einnig til 

stuðnings þar sem sjálf fyrirmynd OECD er ekki til á íslensku. 
6
 Hér eftir skammstafað tsl. 
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Í sjöunda og síðasta kafla ritgerðarinnar verður gerð grein fyrir helstu efnistökum og 

niðurstaða höfundar kynnt. 

 

2 Efnahags- og framfarastofnunin, OECD 

2.1 Hvað er OECD 

 

Efnahags- og framfarastofnunin, OECD er alþjóðastofnun 34 þróaðra ríkja sem aðhyllast 

fulltrúalýðræði og markaðshagkerfi. Hún var stofnuð árið 1947 sem stofnun um 

efnahagssamstarf Evrópuríkja (OEEC)
7
 til að aðstoða við framkvæmd 

Marshalláætlunarinnar
8
 í Evrópu að lokinni síðari heimstyrjöldinni.

910
 OECD tók formlega 

gildi síðla árs 1961 í þeirri mynd sem hún er í dag en þá var þjóðum utan Evrópu boðin 

aðild.
11

 

Megintilgangur stofnunarinnar er að tryggja stöðugan hagvöxt í aðildarríkjunum og koma 

fram með sameiginlega stefnu þeirra. Það er gert með því að bera saman stefnumótun 

stjórnvalda aðildarríkja.
12

 Þetta er m.a. gert með því að koma á viðmiðunarreglum í 

samskiptum ríkjanna.
13

 Þessi vinna fer fram í gegnum nefndir á vegum OECD. Sérfræðingar 

stofnunarinnar fara með reglubundnum hætti á milli aðildarríkja til að kanna framvindu 

efnahagsmála þar. Í kjölfarið er svo gefin út skýrsla um það hvernig stofnunin metur stöðu 

efnahagsmála aðildarríkja hverju sinni.
14

 Stofnunin skapar þannig samræðugrundvöll þar sem 

aðildarríki geta komið sínum hugmyndum á framfæri með umræðu og gagnrýni sem leitt 

getur til stefnubreytingar.
15

 

                                                 
7
 e. Organisation for European Economic Co-operation 

8
 Marshalláætlunin, einnig nefnd Marshallaðstoðin, var áætlun á eftirstríðsárunum 1948-53, skipulögð af 

bandaríska utanríkisráðuneytinu og átti að stuðla að efnahagslegum uppgangi í löndum Evrópu og auka 

samvinnu þeirra á milli eftir eyðileggingu seinni heimstyrjaldarinnar. Áætlunin var einnig liður í að sporna 

gegn útbreiðslu kommúnismans og áhrifa Sovétríkjanna. 
9
 Síðari heimsstyrjöldinni lauk með Yaltafundinum í febrúar 1945 og friðarviðræðunum í París 1947. Winston 

Churchill, þáverandi forsætisráðherra Breta flutti á þeim fundi fræga ræðu 5. mars 1946 þar sem hann nefndi 

það Járntjald (e. „iron curtain“) sem skildi að lýðræðisríki Evrópu frá kommúnistaríkjum Sovétríkjanna. 
10

 Heimasíða OECD. Sótt 9. júlí 2012 af 

http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_36734052_36761863_1_1_1_1_1,00.html 
11

 Heimasíða OECD. Sótt 9. júlí 2012 af 

http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_36734052_36761863_1_1_1_1_1,00.html  
12

 Dóra Hafsteinsdóttir og Sigríður Harðardóttir, (1990), Íslenska alfræðiorðabókin, bls. 322, bók 1 
13

 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson (2011) Þjóðaréttur, bls. 72 
14 

Heimasíða Seðlabanka Íslands. Sótt 21. júlí 2012 af http://www.sedlabanki.is/sedlabankinn/althjodlegt-

samstarf/efnahags--og-framfarastofnunin-oecd/ 
15

 Frjálsa alfræðiritið Wikipedia. Sótt 9. júlí 2012 af http://is.wikipedia.org/wiki/Efnahags-

_og_framfarastofnunin  

http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_36734052_36761863_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_36734052_36761863_1_1_1_1_1,00.html
http://www.sedlabanki.is/sedlabankinn/althjodlegt-samstarf/efnahags--og-framfarastofnunin-oecd/
http://www.sedlabanki.is/sedlabankinn/althjodlegt-samstarf/efnahags--og-framfarastofnunin-oecd/
http://is.wikipedia.org/wiki/Efnahags-_og_framfarastofnunin
http://is.wikipedia.org/wiki/Efnahags-_og_framfarastofnunin
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2.1.1 Samningsfyrirmynd OECD 

 

Árið 1963 kom fram fyrsta samningsfyrirmynd OECD.
16

 Hugmyndin var að allir gætu byggt 

sína tvísköttunarsamninga á sömu samningsfyrirmynd sem væri eins skýr og nákvæm og 

mögulegt væri. Markmiðið var að þróun í alþjóðlegri skattlagningu yrði samræmd og til 

staðar væri almennt viðurkennd fyrirmynd sem ríki gætu horft til í þróun skattamála sinna.
17

 

Með þessu átti að koma í veg fyrir að hvert ríki fyrir sig mótaði sínar eigin reglur með 

mismunandi hætti, vegna mismunandi skattalaga í hverju ríki fyrir sig. Reglur OECD 

samningsfyrirmyndarinnar voru upphaflega mótaðar af iðnríkjum með þeirra hagsmuni í 

fyrirrúmi.
18

 Megintilgangurinn var að koma í veg fyrir að tekjur og eignir aðila væru 

skattlagðar í tvígang eða að þær væru jafnvel ekki skattlagðar. 

 

Upprunalegri samningsfyrirmynd OECD frá árinu 1963 hefur verið breytt nokkuð oft, ásamt 

því að nýjum ákvæðum hefur verið bætt við í takt við breytta tíma. Í tímaröð eru breytingar á 

samningsfyrirmyndinni eftirfarandi: Árið 1977, 1992, 1994, 1995, 1997, 2000, 2003, 2005, 

2008 og nú síðast 22. júlí 2010.
19

 Við athugasemdir samningsfyrirmyndarinnar frá 2010 er 

stuðst í þessari ritgerð. Breytingar sem gerðar eru á samningsfyrirmyndinni eru almennt 

gerðar í formi athugasemda sem er afrakstur samvinnu aðildarríkjanna. Þá eru athugasemdir 

með samningsfyrirmynd OECD jafnan taldar hafa mikla þýðingu bæði við gerð og túlkun 

tvísköttunarsamninga.
20

 

 

Samningsfyrirmyndin skiptist í 7 kafla auk athugasemda. Þrír þeirra snúa með einum eða 

öðrum hætti að leiðum til að komast hjá tvísköttun: Fyrsti kaflinn er um gildissvið 

samningsins. Annar kaflinn inniheldur mikilvægar skilgreiningar, þriðji kaflinn inniheldur 

tegundir tekna og hvernig þær skuli skiptast milli aðila samnings. Fjórði kaflinn er um 

skattlagningu eigna. Fimmti kaflinn inniheldur aðferðir við að komast hjá tvískattlagningu. 

Sjötti kaflinn geymir sérákvæði og sjöundi og síðasti kaflinn fjallar um lokaákvæði.
21

 

  

                                                 
16

 Samningsfyrirmynd OECD, (2010) liður 6, bls. 8 
17

 Garðar Valdimarsson, (1997) „Nýr Norðurlandasamningur“, bls. 292 
18

 Garðar Valdimarsson, (1997) „Nýr Norðurlandasamningur“, bls. 292 
19

 Anders Nørgaard Laursen, (2011) Fast drifssted, bls. 35 
20

 Garðar Valdimarsson, (1997) „Nýr Norðurlandasamningur“, bls. 292-293 
21

 Samningsfyrirmynd OECD,(2010) bls. 19-20 
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2.1.2 Athugasemdir með samningsfyrirmynd OECD 

 

Meginmarkmið athugasemda samningsfyrirmyndar OECD er að gefa glögga mynd af því 

hvernig ákvæði hennar skuli túlkuð.
22

 Í athugasemdum samningsfyrirmyndarinnar er að finna 

fjölda  dæma sem skýra hverja grein fyrir sig. Uppruni þeirra dæma sem athugasemdirnar 

hafa að geyma eru til komnar frá aðildarríkjunum sjálfum. Aðildarríkjunum er gefinn kostur á 

að koma að athugasemdum eða tillögum við hverja einstaka grein
23

 

Athugasemdir með samningsfyrirmynd OECD eru mjög yfirgripsmiklar og aðgengilegar en 

þær fylgja með samningsfyrirmyndinni. Talið er að mikið hagræði felist í því að gera 

breytingar á athugasemdunum í stað þess að vera sífellt að uppfæra samningsfyrirmyndina 

sjálfa. Vegna þeirrar stöðugu þróunar á viðskiptaháttum sem eiga sér stað í heiminum verður 

að telja nauðsynlegt að uppfærsla fari fram í takt við þá þróun. 

Við hverja uppfærslu athugasemdanna, sem gerðar eru nokkuð reglulega eins fram kom hér 

að framan, gefst öllum aðildarríkjum OECD kostur á að koma þeim tillögum að sem þau hafa 

til breytinga, sem og öðrum athugasemdum sem þau hafa.
24

 Hver grein 

samningsfyrirmyndarinnar er ítarlega útskýrð í þeim tilgangi að auðveldara sé að túlka hvert 

ákvæði fyrir sig. Vegna reglulegrar uppfærslu athugasemdanna er túlkun 

samningsfyrirmyndarinnar talin þurfa að vera „dynamisk”, eða lifandi.
25

 Ástæða þess er að 

nauðsynlegt er að framfylgja þeim breytingum sem eiga sér stað við hverja uppfærslu og með 

því auka líkurnar á samræmdri túlkun aðildarríkjanna.
26

 Með þessari aðferð er talið að hægt 

sé að fylgja straumum og stefnum ríkja heimsins. 

 

Athugasemdirnar hafa ekki sama gildi og milliríkjasamningur eða lög. Þrátt fyrir það hafa 

þær í auknum mæli verið nýttar, til dæmis af skattyfirvöldum og dómstólum við túlkun og 

gerð tvísköttunarsamninga.
27

 Um nokkurs konar óskráða reglu er að ræða sem viðurkennd 

hefur verið á alþjóðlegum vettvangi, bæði fræðilega og í skatta- og dómaframkvæmd.
28

 

 

                                                 
22

 Niels Winter – Sørensen, (2000) Beskatning af international erhversindkomst, bls. 77 
23

 Niels Winter – Sørensen, (2000) Beskatning af international erhversindkomst, bls. 74 
24

 Niels Winter – Sørensen, (2000) Beskatning af international erhversindkomst, bls. 74 
25

 Anders Nørgaard Laursen, (2011) Fast drifssted, bls. 48 
26

 Niels Winter – Sørensen, (2000) Beskatning af international erhversindkomst, bls. 79 
27

 Niels Winter – Sørensen, (2000) Beskatning af international erhversindkomst, bls. 74 
28

 Niels Winter – Sørensen(2000) Beskatning af international erhversindkomst, bls. 78 



10 

 

2.1.3 Nýting athugasemda OECD samningsfyrirmyndarinnar 

 

Með hjálp athugsemda OECD samningsfyrirmyndarinnar og stuðnings annarra greina 

fyrirmyndarinnar er í langflestum tilfellum hægt að komast nærri réttri niðurstöðu þegar 

spurningar vakna um hvaða ríki eigi skattlagningarréttinn. Samkvæmt almennum 

túlkunarreglum 31. og 32. gr Vínarsáttmálans er ekki ætlunin að athugasemdir með OECD 

samningsfyrirmyndinni sé beitt við túlkun á tvísköttunarsamningum.
29

 Þrátt fyrir það eru 

mörg dæmi um að bæði skattyfirvöld og dómstólar nýti sér athugasemdir 

samningsfyrirmyndarinnar við úrlausn ágreiningsefna, ásamt því að dómstólar hafi vísað til 

þeirra í rökstuðningi sínum. Sem dæmi um þetta má finna leiðbeiningar sem danski skatturinn 

gaf út þann 17. desember 2009.
30

 Leiðbeiningarnar voru aðallega ætlaðar erlendum 

starfsmönnum sem störfuðu í Danmörku eða voru leigðir þangað til vinnu fyrir verktaka. 

Tekið var á helstu grundvallarhugtökum sem til staðar þurfa að vera til að um „fasta 

atvinnustöð“ sé að ræða. Einnig var farið yfir það sem helst þarf að hafa í huga hvað varðar 

skattlagningu útleigðra starfsmannanna til Danmerkur. Áhersla var lögð á dómaframkvæmd 

ásamt því að við skilgreiningu „fastrar atvinnustöðvar“ var fyrst og fremst vísað til skýringar 

og túlkunar á hugtakinu sem er að finna í athugasemdum OECD samningsfyrirmyndarinnar, 

sem reyndar er í samræmi við innlendan skattarétt Danmerkur. 

 

Í þriðju útgáfu þýska fræðimannsins Klaus Vogel
31

 um athugasemdirnar með OECD 

samningsfyrirmyndinni lagði hann sérstaka áherslu á það, að gæta skyldi að samræmdri 

túlkun (Entscheidungsharmonie). Benti hann á að í 31. gr. Vínarsáttmálans væri að finna 

almennar reglur um túlkun samninga þar sem áhersla er lögð á samræmda túlkun. Hann 

bendir á að samningar skuli túlkaðir á sanngjarnan hátt til að tilgangur og markmið þeirra 

verði uppfylltir, sérstaklega skuli túlka tvísköttunarsamninga eins í báðum samningsríkjum, 

ef ná á fram tilgangi og markmiði þeirra. Við þetta bætir hann að ef tvísköttunarsamningur 

leysi ekki úr ágreiningsefninu einn og sér og ekki fáist niðurstaða þá sé hægt að grípa til 

túlkunar með því að beita innlendum lagareglum er við eiga í innlendum rétti. Við túlkun á 

tvísköttunarsamningi skal ganga út frá þeirri skyldu samningsríkja að þau túlki samninginn á 

sama hátt. Kenningu sína byggir Vogel á 4. mgr. 31. gr. Vínarsáttmálans.
32

 Kenning Vogels 

                                                 
29

 Niels Winther – Sørensen, (2000) Beskatning af international erhvervsindkomst, bls. 76 
30

Heimasíða danska skattsins, (2009). Sótt 2. mars 2012 af 

http://www.skat.dk/display.aspx?oId=1841007&vId=203158&cnt=0 
31

 Klaus Vogel fæddur 9. desember 1930 dáinn 10. desember 2007, prófessor í lögum. 
32

 Niels Winther – Sørensen, (2000) Beskatning af international erhvervsindkomst, bls. 70 

http://www.skat.dk/display.aspx?oId=1841007&vId=203158&cnt=0
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styður eineðliskenningu þjóðaréttar sem Ísland hefur ekki innleitt. Í kenningum um eineðli er 

þjóðarréttur, að öllu jöfnu, talinn rétthærri en landslög. Það þarf því ekki að samþykkja 

þjóðarréttarreglur sérstaklega til að þær öðlist gildi heldur verða þær sjálfkrafa hluti af 

landsréttinum.
33

 

 

2.2 Tvísköttunarsamningar 

 

Tvísköttunarsamningar eru þjóðréttarsamningar sem tvö eða fleiri ríki
34

 gera með sér,  til að 

komast hjá alþjóðlegri tvískattlagningu tekna og eigna, þ.e. þeim er ætlað að koma í veg fyrir 

að sömu tekjur hjá sama aðila séu skattlagðar tvisvar fyrir sama tímabil.
35

 Þ.e. bæði í 

upprunalandsríki
36

 og heimilisfestisríki
37

.
38

 Tvísköttunarsamningar veita að jafnaði ívilnun 

frá gildandi skattalöggjöf aðildarríkis með tilteknum skilyrðum en hafa ekki að geyma 

sjálfstæða skattlagningarheimild.
39

 Almennt hafa tvísköttunarsamningar þó einnig annan 

tilgang, t.d. er varðar upplýsingaskipti
40

 milli landa, ákvæði um aðstoð við innheimtu
41

 og 

bann við mismunun.
42

 Því til viðbótar er þeim ætlað að reyna að koma í veg fyrir skattsvik 

sem og að liðka fyrir alþjóðlegum viðskiptum og fjárfestingum. Þessu til stuðnings, hefur 

orðið mikil fjölgun á gerð upplýsingasamningar á milli landa undanfarin ár.  

 

Þjóðréttarsamningar geta verið réttarskapandi, þ.e. þeim er ætlað að setja almennar reglur 

sem binda aðila. Réttarskapandi þjóðréttarsamningar fela oft í sér málsmeðferðarreglur og 

almennar efnisreglur á ákveðnu sviði. Þessi tegund þjóðréttarsamninga er talin ásamt 

þjóðréttarvenjum mikilvægasta réttarheimild þjóðaréttar.
43

 Þegar um er að ræða 

réttarskapandi þjóðréttarsamninga er oftast um að ræða samninga milli margra þjóða, eins og 

t.d. Sáttmála Sameinuðu þjóðanna, Hafréttarsamning Sameinuðu þjóðanna og Genfarsáttmála 

                                                 
33

 Stefán Már Stefánsson, (2000) Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 75 
34

 Norðurlandasamningur - samningur milli Finnlands, Noregs, Svíþjóðar, Danmerkur, Færeyja og Íslands 
35

 Aage Michelsen,(2003) International skatteret, bls. 26 
36

 Ríkið sem tekjurnar eiga uppruna sinn í eða það ríki þar sem eignir eru staðsettar 
37

 Með heimilisfesti er átt við þann stað þar sem einstaklingur almennt heldur heimili 
38

 Aage Michelsen,(2003) International skatteret, bls. 40 
39

 Aage Michelsen, (2003) International skatteret, bls. 83-84 
40

 Samningsfyrirmynd OECD, (2010) 26. gr. bls. 38 
41

 Samningsfyrirmynd OECD, (2010) 27. gr. bls. 39-40 
42

 Samningsfyrirmynd OECD, (2010) 24. gr. bls. 35-36 
43

 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson (2011) Þjóðaréttur, bls. 44 
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um lög í stríði. Einnig eru til dæmi um að réttarskapandi þjóðréttarsamningar geti verið 

svæðisbundnir, sbr. Mannréttindasáttmáli Evrópu.
44

 

Þjóðréttarsamningar geta einnig verið réttarskipandi / leiðbeinandi, eins og á við t.d. um 

tvísköttunarsamninga, samninga um framsal sakamanna og jafnvel gagnkvæmar 

veiðiheimildir. Réttarskipandi þjóðréttarsamningar eru því líkari einkaréttarlegum 

samningum í landsrétti og kveða frekar á um tiltekin lögskipti heldur en að setja reglur.
45

 

Það eru margar ástæður fyrir því að ríki geri sín á milli tvísköttunarsamninga. Í upphafi var 

megintilgangur tvísköttunarsamninga að koma í veg fyrir að skattaðili væri skattlagður oftar 

en einu sinni vegna sömu tekna. Þróunin hefur verið á þann veg að tvísköttunarsamningar nú 

á tímum, þjóna einnig þeim tilgangi að koma í veg fyrir bæði skattsvik og skattaflótta.
46

 

Tvísköttunarsamningar eru leiðbeinandi um það hvernig skattlagningarréttinum skuli skipt á 

milli heimilisfestisríkisins og upprunalands teknanna.
47

 Heimilisfestislandið getur til að 

mynda orði mjög háð lagasetningu í upprunalandinu. Ef upprunalandið myndi hækka skatta 

sína gæti það leitt til lægri skatta í heimilisfestisríkinu. Í þessu samhengi má sjá mikilvægi 

þess að koma á tvísköttunarsamningum til að tryggja réttláta skiptingu skattlagningaréttarins 

á milli heimilisfestisríkisins og upprunalandsins.
48

 

 

2.2.1 Tegundir tvískattlagningar 

 

Alþjóðleg tvískattlagning getur verið annarsvegar lagaleg og hinsvegar efnahagsleg. 

 

Alþjóðleg lagaleg tvísköttun nefnist það þegar sömu tekjur og eignir hjá sama skattgreiðanda 

eru skattlagðar í tveimur eða fleiri ríkjum á sama tímabili.
49

 Þegar um er að ræða tvö eða 

fleiri ríki með mismundandi skattalöggjöf, þarf eðli málsins samkvæmt að samræma aðferðir 

ríkjanna til skipta með sér skattlagningarréttinum þannig að annað ríkið, oftast 

heimilisfestisríkið gefur eftir hluta af skattlagningarétti sínum. Aðili getur þannig verið með 

fulla og ótakmarkaða skattskyldu í einu ríki en takmarkaða skattskyldu í öðru.
50

 Það er því 

ekki ólíklegt að sú staða geti komið upp að þau ríki sem deila skattlagningarrétti sínum séu 

                                                 
44

 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson (2011) Þjóðaréttur, bls. 44 
45

 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson (2011) Þjóðaréttur, bls. 45 
46

 Aage Michelsen, (2003) International skatteret, bls. 474 
47

 Aage Michelsen, (2003) International skatteret, bls. 41 
48

 Aage Michelsen, (2003) International skatteret, bls. 40 
49

 Aage Michelsen, (2003) International skatteret, bls. 26 
50

 Garðar Valdimarsson, (1997) „Nýr Norðurlandasamningur“, bls. 289 
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t.d. ekki með sama skatttímabil á árinu. Til að koma í veg fyrir að sömu tekjur séu skattlagðar 

tvisvar og / eða til að samræma tímabil, gera ríki með sér tvísköttunarsamninga.
51

 

 

Með efnahagslegri tvískattlagningu er átt við að skattlagning tveggja eða fleiri aðila getur 

verið svo tengd að hægt sé að líta svo á að um alþjóðlega efnahagslega tvískattlagningu sé að 

ræða. Efnahagsleg tvískattlagning er það þegar tekjur eða eignir verða tvisvar andlag 

skattlagningar innan sömu skattalögsögu eins og t.d. þegar um er að ræða annars vegar 

hagnað hlutafélags og hins vegar arð hluthafa, sem greiddur er af þeim hagnaði.
52

 

Tvísköttunarsamningar taka þó nær eingöngu til lagalegrar tvísköttunar en til efnahagslegrar 

tvísköttunar í mjög takmörkuðu mæli.53 

 

2.2.2 Hver má gera tvísköttunarsamninga fyrir Ísland 

 

Í 119. gr. laga um tekjuskatt nr. 90/2003
54

 er að finna heimild til að gera tvísköttunarsamninga. 

Þar segir orðrétt: 

 

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. 

Enn fremur er ríkisstjórninni heimilt að gera samninga um gagnkvæm 

upplýsingaskipti og um innheimtu opinberra gjalda við önnur ríki. 

Ráðherra fer með túlkun samninga sem gerðir eru á grundvelli þessarar greinar. 

Getur hann sett verklagsreglur um túlkun og framkvæmd þeirra sem önnur 

skattyfirvöld eru bundin af. 

Nú er eigi fyrir hendi samningur við annað ríki um að komast hjá tvísköttun á 

tekjur skv. 1. mgr. og skattaðili, sem skattskyldur er hér á landi skv. 1. og 2. gr., 

greiðir til opinberra aðila í öðru ríki skatta af tekjum sínum sem skattskyldar eru 

hér á landi og er þá ríkisskattstjóra heimilt, samkvæmt umsókn skattaðila, að 

lækka tekjuskatt hans hér á landi með hliðsjón af þessum skattgreiðslum hans 

                                                 
51

 Aage Michelsen, (2003) International skatteret, bls. 30 
52

 Þingskjal 942 – 553. (1997-1998).Sótt 2. júlí 2012 af http://www.althingi.is/altext/122/s/0942.html  
53

Aage Michelsen, (2003) International skatteret, bls. 27 
54

 Hér eftir skammstöfuð, tsl. 

http://www.althingi.is/altext/122/s/0942.html
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Bent skal á að samkvæmt 13. gr. laga nr. 33/1944, stjórnarskrá Íslands, þá lætur forsetinn 

ráðherra framkvæma vald sitt. Það er því í raun og veru ríkisstjórnin eða utanríkisráðherra 

sem gerir samninga við önnur ríki, sbr. 6. tölul. 1. mgr. 12. gr. reglugerðar nr. 177/2007, um 

stjórnarráð Íslands og 2. mgr. 1. gr. laga nr. 39/1971, um utanríkisþjónustu Íslands. Eins og 

fram kemur í 119. gr. tsl. hér að framan þá er ríkisstjórninni heimilt að gera 

tvísköttunarsamninga, umboðið er í hendi fjármálaráðherra og er það hans ráðuneyti sem 

heldur utan um tvísköttunarsamninga sem Ísland gerir við önnur ríki.
55

 

 

Heimild ríkisstjórnarinnar til að gera tvísköttunarsamninga á rætur sínar að rekja til ársins 

1925, sbr. 3. gr. laga nr. 7/1925.56
 Heimild skattyfirvalda til að lækka skatta með hliðsjón af 

skattgreiðslum skattaðila í öðru ríki var upphaflega lögfest með 3. mgr. 52. gr. laga um 

tekjuskatt og eignarskatt nr. 68/1971.57  

 

2.2.3 Lagalegt gildi tvísköttunarsamninga 

 

Tvísköttunarsamningar hafa ekki að geyma sjálfstæða skattlagningarheimild. Heimild til að 

skattleggja tekjur þarf að eiga sér stoð í settum lögum, sbr. 77. gr. stjórnarskrár Íslands nr. 

33/1944, hefur þessi regla verið kölluð hin „gullna regla“
58

. “Gullna reglan“ er almennt 

viðurkennd í flestum ríkjum er við berum okkur saman við, til að mynda í Danmörku hefur 

reglan verið lögfest í 50. gr. SL
59

 1922 og í 1. gr. bemyndighedsloven þar sem stjórnvöldum 

var heimilað að gera samninga við önnur ríki um að veita þannig ívilnanir.
60

 Árið 1994 voru 

bemyndighedsloven felld úr gildi
61

 en sú ákvörðun tekin að „gullna reglan“ skyldi þrátt fyrir 

það halda gildi sínu.
62

 Í Danmörku var deilt um það fram til ársins 1994 hvort framsal 

                                                 
55

 Heimasíða Fjármálaráðuneytisins. Sótt 28. febrúar 2012 af 

http://www.fjarmalaraduneyti.is/verkefni/skattar_og_tollar/nr/1196  
56

 Alþt. 1925, A-deild, þskj. 16. Lögin eru birt í A-deild Stjórnartíðinda frá 1925, bls. 19 
57

 Alþt. 1970-71, A-deild, þskj. 357 - 208. mál. Lögin eru frá 15. júní 1971 og eru birt í A-deild Stjórnartíðinda 

frá 1971, bls. 181 
58

 Niels Winther – Sørensen, (2000) Beskatning af international erhvervsindkomst, bls. 47-48, sbr. Gustaf 

Lindencrona: (1994) Dubbelbeskatningsavtalsratt, bls. 24. Sjá einnig Klaus Vogel: 

Deppelbesteuerungsabkommen Kommentar, 3. udg., Einleitung, margin nr. 46. 
59

 Dönsku skattlögin, Statsskatteloven, lög nr 149 af 10/04/1922 
60

 Niels Winther – Sørensen, (2000) Beskatning af international erhvervsindkomst, bls. 47 
61

 Lögin voru felld úr gildi með lögum nr. 945, 23. nóvember 1994. 
62

 Niels Winther – Sørensen, (2000) Beskatning af international erhvervsindkomst, bls. 746 

http://www.fjarmalaraduneyti.is/verkefni/skattar_og_tollar/nr/1196
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heimildar til skattlagningar stæðist 43. gr. stjórnarskrár þeirra Dana. Niðurstaðan var þó sú að 

lokum, að svo væri ekki.
63

 

 

Munurinn á því að leggja á skatt eða veita ívilnun felst aðallega í því að, 

skattlagningarheimild kveður einungis á um hverjir séu skattskyldir, hver skattstofninn sé og 

hvernig innheimtu skatta skuli háttað o.s.frv. Á meðan tvísköttunarsamningar hafa aðeins að 

geyma ívilnandi ákvæði og geta í raun aðeins lækkað skatta. 

 

Þegar ný ákvæði í skattalöggjöf ganga þvert á ákvæði tvísköttunarsamninga um heimild til að 

skattleggja, kallast það „treaty overriding“. Tvísköttunarsamningar eru ekki “lex superior” 

því æðri reglur ganga framar lægra settum, tvísköttunarsamningar ganga ekki framar settum 

lögum og hafa þess vegna ekki sterkari stöðu en innanlandslöggjöf, enda stjórnarskráin æðst 

og þar á eftir koma sett lög o.s.frv.
64

 Tvísköttunarsamningar eru heldur ekki “lex specialis” 

það er, þeir eru ekki sérlög sem ganga framar settum lögum. Það hefur mikið verið rætt 

hvernig fara skuli með slík tilvik þegar ósamræmi er á milli innanlandslöggjafar og 

þjóðréttarreglna. 

Talið er að enginn vafi sé á því að tvísköttunarsamningar gangi framar eldri lögum í 

forgangsröðinni, hins vegar er það ekki talið öruggt að tvísköttunarsamningur gangi framar 

nýjum lögum. Þessi túlkunaraðferð er sótt beint í þá almennu túlkun að ný lög gangi þeim 

eldri framar „lex posterior“ og því ætti útgangspunkturinn að vera sá að ný lög gangi 

tvísköttunarsamningum framar. Þessa túlkun telur norski fræðimaðurinn Frederik Zimmer
65

 

mögulega vera brot á þjóðarétti. Vandamálið hefur þótt heldur meira fræðilegt heldur en 

raunverulegt, aðallega vegna þess að sú meginregla hefur gilt að þrátt fyrir að lögum sé breytt 

megi ekki ýta gildum tvísköttunarsamning til hliðar af þeim sökum.
66

 

 

2.3 Dómaframkvæmd 

 

Skattyfirvöld og dómstólar í Danmörku hafa lagt meginreglur samningsfyrirmyndar OECD, 

athugasemdir hennar og álagningarleiðbeiningar sem útgefnar eru af þarlendum 

skattyfirvöldum,
67

 til grundvallar við mótun innlends skattaréttar. Þrátt fyrir það ber þeim 
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 Frederik Zimmer er fæddur 1944, cand. jur. 1970 og dr. juris 1978. 
66

 Aage Michelsen, (2003) International skatteret, bls. 52 
67

 Heimasíða danska skattsins. Sótt 16. júlí 2012 af http://www.skat.dk/skat.aspx?oID=103450 

http://www.skat.dk/skat.aspx?oID=103450


16 

 

engin lagaleg skylda til að túlka innlendan skattarétt með hliðsjón af OECD 

samningsfyrirmyndinni enda henni einungis ætlað að vera til leiðbeininga um hvernig skuli 

leyst úr ágreiningi er upp kemur um tvísköttunarsamninga.
68

 Í neðangreindum dómum má sjá 

hvernig reyndi á túlkun hugtaka. Þetta má til dæmis sjá í dómum TfS 1994, 184 H
69

 og TfS 

1996, 532 H.
70

 

 

Í máli TfS 1994, 184H, var tekist á um það hvar látbragðskennari, búsettur í USA 

en hélt heimili í Danmörku væri í raun búsettur þ.e. hefði heimilisfesti. Niðurstaða 

í dómi eystri landsréttar í málinu var sú að þar sem ákvæði um tvöfalt 

heimilisfesti, hafi ekki komið fram í tvísköttunarsamning á milli Danmerkur og 

Ameríku frá 1953, skyldi túlka út frá búsetu-hugtaki dansks réttar. Hæstiréttur var 

sammála eystri landsrétti, en rökstuddi með öðrum hætti. Hæstiréttur lagði til 

grundvallar að það væri til staðar heimild fyrir því að túlka hið raunverulega 

samkomulag í samræmi við danskan rétt. Í framhaldi af ákvörðun Hæstaréttar, var 

þess sérstaklega getið að hugtak um búsetu í dönskum lögum væri efnislega í 

samræmi við hugtakið í 4. gr. OEDC samningsfyrirmyndarinnar.
71

 

 

Að mati þýska fræðimannsins Klaus Vogel var þessi túlkun Hæstaréttar of þröng og hvorki í 

samræmi við danskan rétt né 2. mgr. 3. OECD samningsfyrirmyndarinnar um túlkun 

hugtaka.
72

 Hann hélt því einnig fram að málið hafi verið afar sérstakt og í ljósi þess að 

dómurinn hafi verið einstrengingslegur að því leyti að ekki var tekið tillit til þess að USA 

hefði allt eins getað flokkast sem heimilisfestisland í þessu máli, taldi hann þetta rýra 

fordæmisgildi dómsins verulega.
73

 

 

Í öðru máli reyndi sem einnig reyndi á túlkun má sjá að Hæstiréttur telur að túlkunin eigi að 

vera í samræmi við OECD samningsfyrirmyndina. 

 

Í máli Tfs 1996, 532 þar sem svissneskur aðili átti sæti í tveimur dönskum félögum með 

persónulegri ábyrgð.
74

 Félögin leigðu húsnæði í Danmörku. Eystri landsréttur staðfesti 
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72
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að félögin hefðu „fasta atvinnustöð” í Danmörku samkvæmt þágildandi c-lið, 2. mgr. 2. 

gr. KSL og af þeim sökum skyldu vextir af fjárfestingarreikningi skattleggjast þar í 

landi og reiknast með uppgjöri af þeim tekjum sem tilheyrðu takmarkaðri skattskyldu 

félagsins. Þessu til rökstuðnings vísaði eystri landsréttur til tvísköttunarsamnings á milli 

Danmerkur og Sviss.
75

 Hæstiréttur komst ekki að sömu niðurstöðu þar sem hann taldi 

ekki hægt að túlka að um „fasta atvinnustöð“ væri að ræða út frá danskri skattalöggjöf. 

Túlkunin yrði að vera í samræmi við tvísköttunarsamning á milli Danmerkur og Sviss 

og í samræmi við samningsfyrirmynd OECD.
76

 Þrátt fyrir þessa niðurstöðu Hæstaréttar 

var ekki hægt að greina hver niðurstaðan hefði verið ef skilyrðin um „fasta atvinnustöð“ 

hefðu verið uppfyllt.
77

 

 

2.4 Efnahagsnefnd OECD 

 

Á ráðstefnu Efnahagsnefndar OECD
78

 sem haldinn var í Turku í nóvember 1997 var 

þróunarvinna hafin við samræmingu reglna um skattlagningar vegna rafrænna viðskipta. 

Aðalmarkmið nefndarinnar var að setja fram leiðbeinandi reglur, líkt og stuðst hafði verið við 

fyrir annarskonar venjubundin viðskipti. Sameiginlega viðmiðið var að ekki yrði lögð þyngri 

skattbyrði á rafræn viðskipti en venjuleg viðskipti. 

Eftir aðra ráðstefnu í Ottawa í október 1998 var sameiginleg niðurstaða þeirra sem hana sátu 

að nú væru reglur er vörðuðu rafræn viðskipti orðnar nokkuð skýrar.
79

 

 

Meginástæða þessarar vinnu var, að hin rafræna bylting sem átti sér stað uppúr 1990 

umbreytti þeim viðskiptaháttum sem áður höfðu þekkst. Á þessum tíma var farin af stað mikil 

breyting á verslunarvenjum þjóða og rafræn viðskipti að aukast og margfaldast.
80

 Fjöldi nýrra 

álitaefna hafa fylgt þessari þróun og oft hefur verið erfitt að skera úr um hvar skuli skattleggja 

rekstur sem fram fer á veraldarvefnum. Verkefni þjóðanna eftir ráðstefnuna var m.a. að efla 

samskipti og samráð sín á milli ásamt því að efla samskipti við ríki utan bandalagsins. 
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Efnahagsnefnd OECD hefur haft forystu um að móta reglur um það með hvaða hætti rafræn 

viðskipti skuli skattleggjast. Efnahagsnefndin hefur meðal annars sett á stofn marga hópa sem 

hafa það hlutverk að finna lausnir á því hvar og hvernig þessi nýju rafrænu viðskipti skuli 

skattlögð, þ.e. koma á samræmdum reglum. Haldnar hafa verið ráðstefnur þar sem fulltrúar 

aðildarríkja koma saman hver með sínar hugmyndir sem hjálpa svo til við að móta reglur 

fyrir þessa nýjung. OECD hefur einnig innleitt mörg leiðbeinandi tilmæli svo og birt 

greinargerðir í þeim tilgangi að reyna að finna lausn á þeim vanda sem rafræn viðskipti hafa 

haft í för með sér þegar kemur að ákvörðun um skattskyldu og skattlagningarheimildir 

ríkjanna.
81

 

 

2.4.1 Rafræn viðskipti 

 

Með aukinni tæknivæðingu í heiminum undanfarin ár og áratugi hefur verslun á 

veraldarvefnum aukist svo um munar. Þessi hluti tækninnar hefur leitt í ljós þá staðreynd að 

almenningur og fyrirtæki stunda viðskipti um allan heim í gegnum tölvur. Einstaklingur 

staðsettur á Íslandi getur keypt nánast hvað sem er, hvar sem er í heiminum þrátt fyrir að 

hann sitji heima í stofu. Í kjölfar þessara nýju viðskiptahátta er ljóst að hugtakið „föst 

atvinnustöð” þarfnast nánari skilgreiningar og jafnvel nýrra því erfitt getur reynst að ákvarða 

hvar skattlagt sé.
82

 Árið 1999 var fyrsti fundur Technical Advisory Group (TAG) haldinn á 

vegum efnahagsnefndar OECD en hlutverk nefndarinnar var að kanna hvernig þáverandi 

reglur um skattlagningu hagnaðar fyrirtækja sem áttu í rafrænum viðskiptum og kanna 

mögulegar umbætur á reglunum.
83

 Um það hefur skapast töluverð umræða hvort 

tölvubúnaður rafrænnar verslunar geti myndað „fasta atvinnustöð“. Þannig hafa vaknað 

fjölmargar spurningar er tengjast ákvæði 5. greinarinnar.
84

 Hugtakið „föst atvinnustöð” 

byggði upphaflega á eldri atvinnuháttum sem voru til löngu fyrir tölvutæknina. Erfitt getur 

reynst að ákvarða hvenær starfsemi sem fram fer í gegnum veraldarvefinn felur í sér „fasta 

atvinnustöð” og því erfitt að staðsetja hina raunverulegu starfsemi í skattalegu tilliti. Í 

athugasemdum OECD samningsfyrirmyndarinnar eru tekin dæmi og með þeim reynt að gefa 

vísbendingar um, hvað skuli haft til hliðsjónar þegar fundið er út hvar hin raunverulega „fasta 
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atvinnustöðin” er staðsett. Þar kemur m.a. fram að greinarmunur skuli gerður á vefsíðu
85

 og 

miðlara.
86

 Vefsíða getur í skilningi athugasemda OECD ekki falið í sér „fasta atvinnustöð”  

ein og sér en þvert á móti getur miðlarinn sem heldur utan um vefsíðuna og hefur það 

hlutverk að veita vefsíðunni þá þjónustu sem tengist hugbúnaði og vélbúnaði talist „föst 

atvinnustöð“ enda um áþreifanlegan búnað að ræða.
87

 Vefsíðan og miðlarinn eru ekki 

endilega rekin af sama aðila og ekki óalgengt að miðlarinn þjónusti samtímis marga ótengda 

aðila. Miðlarinn er í flestum tilfellum einungis þjónustuaðili. 

 

3 5. gr. OECD samningsfyrirmyndarinnar 

3.1 Saga hugtaksins „föst atvinnustöð“ 

 

Hugtakið „föst atvinnustöð” á rætur sínar að rekja til viðskiptalöggjafar Þýskalands í kringum 

1845. Síðar var hugtakið innleitt í þýska skattalöggjöf í þeim tilgangi að koma í veg fyrir 

tvísköttun og var það gert með hliðsjón af fyrsta alþjóðlega tvísköttunarsamningnum sem 

öðlaðist gildi árið 1899 og var gerður á milli Prússlands og Austurríkis-Ungverjalands. Þetta 

var upphafið af tengingu hugtaksins um „fasta atvinnustöð“ og alþjóðlegs skattaréttar.
88

 

Snemma á 20. öldinni varð vart við mikla aukningu alþjóðaviðskipta sem var fyrir áhrifum 

lagalegrar tvísköttunar. 

Í kringum 1920 steig Þjóðabandalagið (League of Nations)
89

 fram í þeim tilgangi að eyða því 

neikvæða sem tvísköttun hafði í för með sér og ákvað að gefa út samningsfyrirmynd.
90

 Þessi 

vinna Þjóðabandalagsins átti sér aðallega staðá tímabilinu frá 1923-1946 með nokkrum 

útgáfum samningsfyrirmynda. Fyrsta útgáfa samningsfyrirmyndar um tvísköttun var gefin út 

af Þjóðabandalaginu árið 1928.
91

 Fyrirmyndin tók til að byrja með örum breytingum og var 

henni t.d. breytt árin 1929, 1931 og 1932. Árið 1933 fór skilgreining hugtaksins að líkjast því 

einsog það er í dag og kom það fram í drögum að samningi um skiptingu tekna fyrirtækja á 
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milli ríkja.
92

 Þessi framsetning náði þó ekki alþjóðlegri útbreiðslu. Árið 1958 kynnti 

skattanefnd OEEC fyrstu skýrslu sína um skilgreiningu á hugtakinu „föst atvinnustöð” og 

náði sú skilgreining í fyrsta sinn til tvíhliða samninga. Hugtakið var í framhaldinu notað í 

fyrstu samningsfyrirmynd OECD sem gefin var út árið 1963.
93

 

 

3.2 Meginregla um „fasta atvinnustöð” 

 

Meginreglu um „fasta atvinnustöð“ er að finna í 1. mgr. 5. gr. OECD 

samningsfyrirmyndarinnar.
94

 Raunverulega þurfa þrjú skilyrði að vera til staðar til að hægt sé 

að ákvarða hvort um „fasta atvinnustöð“ sé að ræða: Eru þau í fyrsta lagi að um 

einhverskonar aðstöðu verður að vera að ræða, t.d. húsnæði, innréttingar, vélar, tæki o.s.frv., í 

öðru lagi að starfsstöðin sé föst þ.e. að til staðar sé ákveðinn varanleiki og í þriðja og síðasta 

lagi, að starfsemi fyrirtækis fari að nokkru eða öllu leyti fram í gegnum starfsstöðina, að 

starfsmaður sé að einhverju leyti tengdur starfsstöðinni, til dæmis að hann byrji daginn á 

ákveðnum stað og jafnvel endi hann þar. Ekki er nóg að eitthvert eitt skilyrðanna sé uppfyllt 

heldur þurfa þau öll að vera uppfyllt til að um „fasta atvinnustöð“ geti talist vera að ræða. 

 

3.3 5. gr. OECD fyrirmyndarinnar 

 

Hugtakið um „fasta atvinnustöð“ er eitt af grundvallarhugtökum í flestum 

tvísköttunarsamningum og er það að finna eins og áður sagði í 5. gr. OECD 

samningsfyrirmyndarinnar. Í stuttu máli er „föst atvinnustöð“ það þegar fyrirtæki í 

samningsríki stundar viðskipti í öðru samningsríki án þess að stofna þar formlega félag.
95

 

Skilgreining hugtaksins í alþjóðlegum skattarétti þjónar því hlutverki að ákvarða hvar 

skattlagningar staður fyrirtækis er samkvæmt tvísköttunarsamningi.
96

 Það er einnig 

spurningin um hvernig skattlagningarréttinum skuli skipt á milli heimilisfestislandsins og 

upprunalandsins.
97

  

Þrátt fyrir að 5. gr. OECD samningsfyrirmyndarinnar sé almennt talin vel útfærð, getur 

stundum reynst flókið að finna út hvenær um „fasta atvinnustöð“ er að ræða. Í athugasemdum 
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með samningsfyrirmyndinni er að finna fjölda dæma sem varpa ljósi á mismunandi aðstæður 

sem upp geta komið og gera það að verkum að annað hvort er um „fasta atvinnustöð“ að ræða 

eða ekki. Greinin skiptist í 7 málsgreinar og er leitast við að gera hverri þeirra góð skil með 

því að draga fram bæði jákvæðar og neikvæðar túlkanir á því hvenær um „fasta atvinnustöð“ 

er að ræða. 

 

Í fyrstu þremur málsgreinunum er um svokallaðar jákvæðar túlkanir á „fastri atvinnustöð“ að 

ræða, í málsgreinum 4, 6 og 7 er hins vegar um neikvæðar túlkarnir á hugtakinu að ræða. Í 

málsgreinum um jákvæðar túlkanir er að finna upptalningu þess sem telst til „fastar 

atvinnustöðvar“ en í neikvæðu málsgreinunum er að finna upptalningu þeirra tilvika sem ekki 

geta orðið til þess að um „fasta atvinnustöð“ geti verið að ræða. Í 5. málsgreininni er svo að 

finna annars konar viðmiðun og hefur sú málsgrein í sér öryggisventil, þ.e. henni er ætlað að 

reyna að koma í veg fyrir misnotkun.
98

 

 

Ákvæði 5. gr. Norðurlandasamningsins, hver málsgrein fyrir sig er svohljóðandi:
99

 

 

3.3.1 1. mgr. 5. gr. 

 

1. Í samningi þessum merkir hugtakið “föst atvinnustöð” fasta starfsstöð þar sem 

starfsemi fyrirtækis fer að nokkru eða öllu leyti fram. 

 

Þrátt fyrir að 1. mgr. sé ekki afdráttarlaus og skýr í alla staði og á engan hátt tæmandi er 

almennt vel framkvæmanlegt að draga upp raunhæfa mynd, af því hvað þarf að vera til staðar 

þegar metið er hvort „föst atvinnustöð“ geti talist vera til staðar skv. ákvæðum OECD 

samningsfyrirmyndarinnar. Ef ekki er hægt á grundvelli ákvæða samningsfyrirmyndarinnar 

sjálfrar að komast að niðurstöðu, skal stuðst við athugasemdir samningsfyrirmyndarinnar en 

þær eru í senn mjög ítarlegar, hjálplegar og leiðeinandi. Þar er að finna fjölmörg dæmi, sem 

til dæmis geta varpað ljósi á það hvað felst í orðunum „föst“ og að „starfsemi fari að nokkru 

eða öllu leyti fram“. 
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Meginreglan kemur eins og áður segir fram í 1. mgr. 5. gr. og þurfa þrjú aðalskilyrði að vera 

fyrir hendi svo ,,föst atvinnustöð" teljist hafa myndast, þessi aðalskilyrði þurfa öll að vera til 

staðar til að skilyrðin séu uppfyllt. 

 

Skilyrðin þrjú sem fyrir hendi þurfa að vera svo að föst atvinnustöð teljist til staðar, eru 

eftirfarandi:
100

 

 

1. Í fyrsta lagi að um einhvers konar aðstöðu sé að ræða, s.s. húsakynni og í einhverjum 

tilvikum vélar eða útbúnaður sé fyrir hendi. 

 

Í þessum fyrsta lið getur verið um að ræða ákveðna byggingu eða rými í byggingu þar sem 

aðili hefur umráð yfir staðnum.
101

 Ekki er þó algilt að um húsnæði þurfi að vera að ræða því 

lóða- eða landskiki getur undir einhverjum kringumstæðum flokkast sem ákveðinn 

landfræðilegur staður. Jafnvel söluaðstaða á markaði eða aðstaða hjá öðru fyrirtæki geta talist 

vera ákveðinn staður.
102

 Skilyrði er fyrir því að aðili hafi umráð yfir staðnum en þó skiptir 

ekki máli hvort umráðin séu í formi eignarhalds eða leigu.
103

 Í lið 4 athugasemda með OECD 

samningsfyrirmyndarinnar kemur fram að hugtakið „starfsstöð“ nái til allrar aðstöðu, 

athafnasvæða, búnaðar og mannvirkja. 

 

Dæmi um búnað sem uppfyllti skilyrði um „starfsstöð“ má sjá í dönskum dómi frá 1987, TfS 

1987, 50 LSR. 

Þar var spurningin hvort köfunarbúnaður sem enskt félag með „fasta atvinnustöð“ 

í Danmörku gæti flokkast sem „starfsstöð“ (forretningssted). Félagið sem hafði 

köfunareftirlit með vetniskolefnum í Norðursjó var skattskylt skv. 

vetniskolefnislögum
104

 Danmerkur skv. tvísköttunarsamning á milli Danmerkur 

og Bretlands. Landsskattaréttur Danmerkur var á þeirri skoðun að köfunarbúnaður 

sem fyrirtækið nýtti til eftirlitsins gæti flokkast sem „starfsstöð“ í skilningi 1. mgr. 

5. gr. OECD samningsfyrirmyndarinnar. Niðurstöðunni til rökstuðnings var vísað 
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til liðs 5 í athugasemdum með samningsfyrirmyndinni, en þar kemur fram að 

búnaður þurfi ekki að vera fastur við jarðveginn þar sem hann er í notkun.
105106

 

 

Til að varpa betur ljósi á hinni rúmu túlkun á því hvað flokkast getur sem „starfsstöð“ má 

benda á dóm TfS 1994, 24 LR. 

Um var að ræða sænskt félag sem var heimilisfast í Svíþjóð, félagið vann að 

verkefnum sem tengdust lagningu og viðhalds neðansjávar rafstrengs á milli 

Svíþjóðar og Þýskaland. Félagið óskaði eftir áliti álagningarráðs Danmerkur
107

 á 

því hvort það gæti uppfyllt skilyrði um „fasta atvinnustöð“ í Danmörku vegna 

staðsetningar sinnar innan danskrar landhelgi. Danska álagningarráðið taldi 

félagið ekki uppfylla skilyrði um „fasta atvinnustöð“ vegna þess að 

rafmagnslögnin lægi fyrir utan lögsögu danskra skattyfirvalda.
108

 

 

Þegar litið er til samhengisins í heild og út frá framkvæmdinni er ljóst að hugtakið 

„starfsstöð“ megi túlka á rýmri hátt en áður hefur verið gert. Þannig geta til dæmis tæki á 

borð við sjálfsala og spilakassa, þ.e. tæki án starfsfólks flokkast sem „starfsstöð“ í skilningi 1. 

mgr. 5. gr. OECD.
109

 Netþjónar og gervitungl hafa einnig bæst við í þann hóp sem flokkast 

geta sem „starfsstöð“ en það er nýmæli í athugasemdum með samningsfyrirmynd OECD og 

er að finna í lið 5.5.
110

 Þrátt fyrir þessa rúmu túlkun hugtaksins „starfsstöð“ er gerð ótvíræð 

krafa um að búnaður eða aðstaða sé efnislegs eðlis, þ.e. áþreifanlegur með einhverjum 

hætti.
111

 

 

2. Í annan stað að umræddum atvinnurekstri sé sinnt frá tiltekinni „fastri“
112

 starfsstöð. 

 

Með „fastri“ er átt við ákveðna landfræðilega staðsetningu þrátt fyrir að þurfa ekki að vera 

„fastur“ við landið líkt og fasteign. Söluvagn telst til dæmis ekki „föst“ starfsstöð í skilningi 

1. mgr. 5. gr. OECD samningsfyrirmyndarinnar en ef söluvagninn stæði á sama stað í 

tiltekinn tíma gæti hann talist „fastur“ í skilningi greinarinnar. Þannig verður einnig að líta til 
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varanleika eða tímans sem hin hreyfanlega starfsstöð er á hverjum stað.
113

 Í lið 6.3 í 

athugasemdum með samningsfyrirmyndinni er gert ráð fyrir að ef starfsstöð hættir eftir mjög 

skamman tíma, vegna aðstæðna sem ekki voru fyrirsjáanlegar eins og andláts skattaðila eða 

gjaldþrots, þá hefur það ekki áhrif á tímatalið, heldur er það hvað upphaflega var lagt upp 

með sem skiptir máli.
114

 

Í 1. mgr. 5. gr. samningsfyrirmyndarinnar er ekkert sem gefur til kynna við hversu langan 

tíma skuli miðað. Þau mörk sem um er getið í 3. mgr. 5. gr. eiga ekki við, því þau eiga 

einungis við í þeim tilfellum sem starfsemin er eins og þar er sérstaklega tilgreind.
115

 Í lið 5.2 

í athugasemdum með samningsfyrirmynd OECD er tekið dæmi um að ef aðili leigir sér með 

reglubundnum hætti mismunandi skrifstofur á skrifstofu hóteli verði það að teljast „föst“ 

starfsstöð enda hótelið landfræðilega fast og skilyrði um tíma þá mögulega uppfyllt. Eins ef 

um væri að ræða pláss á útimarkaði sem kaupmaður reglulega nýtir væri það einnig talið 

„fast“.
116

 

 

Í lið 5.4 í athugasemdum með samningsfyrirmynd OECD er að finna dæmi um tilfelli þegar 

um „fasta atvinnustöð“ er að ræða en starfskrafturinn fer á milli stöðva, sem eru 

landfræðilega ekki staðsett á sama stað. Í þessu dæmi er krafan um viðskiptalegt samhengi 

uppfyllt en skortur er á landfræðilegu festunni. Dæmið er sett upp á þann hátt, að um ráðgjafa 

sé að ræða sem fer á milli bankaútibúa í þeim tilgangi að vinna að einu og sama verkefninu. 

Krafan um landfræðilega festu er því ekki uppfyllt þar sem um er að ræða landfræðilega 

aðskilin útibú. Í tilfelli sem þessu þyrfti uppsöfnunarákvæðið að koma til svo hægt væri að 

skera úr um hvort um væri að ræða „fasta atvinnustöð“. Krafan um viðskiptalegt samhengi er 

uppfyllt vegna þess að ráðgjafinn er að vinna fyrir sama aðilann að sama verkefninu. Ef 

ráðgjafinn hefði hins vegar farið milli skrifstofa innan sama útibús, væri krafan um tengingu 

landfræðilegs staðar og viðskiptalegs samhengis uppfyllt og því enginn vafi að um „fasta 

atvinnustöð“ væri að ræða.
117

 

 

Í dönskum dómi TfS 1988, 388 LSR reyndi bæði á skilyrði um landfræðilega staðfestu og 

tímalengdarskilyrði. 
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Í málinu var um að ræða búnað sem voru kassar með vírum inní sem var slakað 

niður í borholur frá færanlegum borpalli. Spurningin var hvort þetta gæti talist 

starfsstöð. Meirihluti danska Landsskattaréttarins var á þeirri skoðun að skilyrði 

um „fasta atvinnustöð“ væru ekki til staðar þar sem búnaðurinn væri settur saman 

á mörgum mismunandi borpöllum, búnaðurinn væri ekki hugsaður til notkunar á 

einhverjum tilteknum stað og uppfyllti því samanlagt ekki skilyrði um 

landfræðilega festu. Landsskattarétturinn komst einnig að þeirri niðurstöðu að 

skilyrði um tímalengdarskilyrði væru heldur ekki uppfyllt. Að síðustu benti 

Landskattarétturinn á að mögulega hefði skilyrði um landfræðilega festu verið 

uppfyllt hjá hverjum borpalli fyrir sig en ekki krafan um tímalengdarskilyrðin.
118

 

 

Í kanadísku máli reyndi á hreyfanlega starfsstöð en ekki er talið að hægt sé að koma í veg 

fyrir að föst atvinnustöð sé til staðar þrátt fyrir að starfsstöð sé hreyfanleg ef það er eðli 

hennar, sbr. kanadískan dóm í máli hnífasölumannsins Joseph Fowler gegn ríkisskattstjóra 

Kanada frá 1990. 

Joseph Fowler sem búsettur var í Bandaríkjunum og kom einu sinni á ári til 

Kanada og seldi þar hnífa á markaði í þrjár vikur í senn. Verulegur hluti heildar 

hagnaðar af starfsemi hans varð til á þessum þremur vikum. Hann kom árlega, 

þrjár vikur í senn og vegna þessarar staðfestu í starfseminni, var talið að um væri 

að ræða fasta staðsetningu og þar af leiðandi „fasta atvinnustöð“.
119

 

 

Hafa skal í huga að niðurstaðan hefði getað orðið önnur ef önnur lönd hefðu átt í hlut, þar 

sem þau ganga misjafnlega langt í að skilgreina „fasta atvinnustöð“. Þetta þýðir að í sumum 

löndum er talið að um „fasta atvinnustöð“ sé að ræða ef ákveðinn stöðugleiki er fyrir hendi 

eins og í tilfelli hnífasölumannsins, en hann hafði gert samning um að koma árlega ásamt því 

að horft var til þess hve stór hluti árlegrar veltu hans var frá sölu á markaðnum. Í Þýskalandi 

er til dæmis útilokað að um „fasta atvinnustöð“ hafi verið að ræða ef þessi hreyfanleiki væri 

til staðar, þ.e. þeir gera kröfu um að starfsstöðin sé „föst“ í raun og veru þó tímabundið sé og 

geti ekki verið hreyfanleg. Á þessum tíma var einnig deilt um hvort sirkus sem flakkaði um 

gæti haft „fasta atvinnustöð“ í Danmörku.
120

 Í Danmörku var talið að starfsstöð gæti talist 

                                                 
118

 Anders Nørgaard Laursen, (2011) Fast drifssted, bls. 74 
119

 Joseph Fowler v. M.N.R. (1990) 90 DTC 1834 (Tax Court of Canada) 
120

 Anders Nørgaard Laursen, (2011) Fast drifssted, bls. 74 



26 

 

„föst“ þó hún væri hreyfanleg eins og t.d. starfsemi sirkusa og fjölleikahúsa, uppfylli hún 

skilyrði að öðru leyti.
121

 

 

Fyrsta dæmið sem er að finna í athugasemdum OECD með 1. mgr. 5. gr. 

samningsfyrirmyndar OECD er að finna í lið 4.2 
122

 og er svohljóðandi: 

 

Sölumaður sem reglulega kemur til stórs viðskiptavinar til að taka pantanir og 

hittir þá innkaupastjóra fyrirtækisins á skrifstofu hans. Í þessu tilfelli er 

athafnasvæði viðskiptavinarins ekki á fastri starfsstöð sölumannsins en miðað við 

aðstæður er hægt út frá stöðugleikanum að telja að um „fasta atvinnustöð“ sé að 

ræða. 

 

Dæmi nr. 2 í athugasemdunum með 5. gr. OECD samningsfyrirmyndarinnar sem er að finna í 

lið 4.3 
123

 er svohljóðandi: 

 

Starfsmaður fyrirtækis sem um langt tímabil hefur haft afnot af skrifstofu í 

höfuðstöðvum annars fyrirtækis. Af þeirri ástæðu að starfsmaðurinn hefur haft 

skrifstofuna til afnota um langan tíma verður að telja að „föst atvinnustöð“ hafi 

myndast.  

 

Í lið 4.4
124

 er að finna þriðja dæmið en þar er tekið dæmi um flutninga á vegum fyrirtækja og 

er eftirfarandi: 

 

Fyrirtæki sem stundar flutninga á vegum fyrirtækis sem notar lager viðskiptavinar 

daglega í mörg ár í þeim tilgangi að koma vörum til hans. Í þessu tilfelli væri 

hluti þessara flutninga svo takmarkaður hluti af heildarstarfssemi fyrirtækisins að 

ekki væri hægt að tala um „fasta atvinnustöð“. 

 

Í lið 4.5
125

 í athugasemdum með samningsfyrirmynd OECD er að finna enn eitt dæmi sem er 

eftirfarandi: 
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Málari hefur í tvö ár samfleytt, 3 daga í viku mætt til vinnu sinnar í sömu stóru 

skrifstofubygginguna þar sem hann þjónustar sinn aðalviðskiptavin. Í þessu tilfelli 

hefur viðvera hans í skrifstofubyggingunni verið svo stór hluti af hans atvinnu að 

samkvæmt greininni verður að teljast að um fasta atvinnustöð sé að ræða. 

 

Af þessum dæmum er ljóst, að til staðar þarf að vera ákveðinn stöðugleiki ásamt því að 

athöfnin sem um ræðir í hvert skipti skal vera verulegur hluti af heildar starfsemi félags, til að 

hægt sé að tala um „fasta atvinnustöð“. Einnig má greina að það skiptir máli hvort sami 

aðilinn er þjónustaður eða hvort verið er að þjónusta marga aðskilda aðila á sama stað. 

 

Að lokum má nefna umdeildan dóm Hæstaréttar Noregs frá árinu 1994, svokallað Alphawell 

mál, en þar var deilt um hvort um „fasta atvinnustöð“ væri að ræða í Noregi samkvæmt 

tvísköttunarsamningi á milli landanna. Í dóminum reyndi bæði á landfræðilegu 

staðsetninguna og á uppsöfnunarákvæðið. 

 

3.3.1.1.1 Rt. 1994, bls. 752 

 

Málið varðaði skattskyldu ensks félags, Alphawell sem var í 75% eigu manns að 

nafni Pegrum og 25% eigu eiginkonu hans. Pegrum var daglegur stjórnandi 

félagsins og eini starfsmaður félagsins. Alphawell og Statoil gerðu með sér 

samning um landfræðilega greiningu á ákveðnu svæði í Noregi. Það kom í hlut 

Pegrum að annast verkefnið en hann var búsettur í Englandi. Til að sinna 

verkefninu dvaldi Pegrum að jafnaði sex mánuði á ári í Noregi við störf s.s. 

söfnun upplýsinga og til að kynna niðurstöður sínar, þetta gerði hann í samstarfi 

við Statoil. Hin eiginlega úrvinnsla verkefnisins fór hins vegar fram í Englandi. Á 

tímabilinu frá 1983 – 1986 fór Pegrum um 50 sinnum til Noregs og var dvöl hans 

þar samtals um 600 dagar á tímabilinu. Þegar hann dvaldi í Noregi hafði hann 

afnot af skrifstofum í tveimur byggingum í Stavanger sem allar voru í eigu Statoil. 

Það kom einnig til í nokkur skipti að hann þurfti að nota skrifstofu í Bergen, en 

það var bæði háð hvaða verkefnum hann var að sinna og hvar lausa skrifstofu var 

að finna. 
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Hæstiréttur Noregs taldi að ekki væri um „fasta atvinnustöð“ að ræða, með þeim 

rökum að: „Pegrum hafi nýtt skrifstofuhúsnæði Statoil bæði á Stavanger svæðinu 

sem og í Bergen. Staðsetning skrifstofanna hafi þannig verið valin út frá því, 

hvaða verkefni hann hafi unnið að í hvert skipti og hvar lausa skrifstofu var að 

finna í hvert sinn. Hæstiréttur taldi því ekki um fasta atvinnustöð að ræða þar sem 

að atvinnustöðin hafi ekki verið „föst“ þar sem hvorki kröfunni um „fastan“ stað 

né uppsöfnunarákvæðið var uppfyllt. 

 

Dómurinn hefur verið talsvert umdeildur vegna þess að niðurstaðan er ekki talin vera í fullu 

samræmi við liði 5.1-5.4 í athugasemdum með 5. gr. OECD samningsfyrirmyndarinnar. 

 

3. Í þriðja og síðasta lagi að starfsemi fyrirtækisins fari að „nokkru“ eða „öllu leyti“ fram 

í gegnum starfsstöðina. 

 

Grunnskilyrði þessa síðasta atriðis ákvæðisins er að einhverskonar starfsemi eigi sér stað á 

staðnum. Krafa er gerð um að starfsemin hafi ákveðin varanleika og fari fram með 

reglubundum hætti. Ekki er gerð krafa um að sú vinna eða þjónusta sem fram fer á staðnum 

sé til tekjuöflunar fyrir höfuðstöðvar félagsins.
126

 Það uppfyllir til dæmis ekki kröfurnar um 

„fasta atvinnustöð“ eingöngu að félag leigi sér húsnæði í öðru ríki, heldur verður að fara þar 

fram raunveruleg starfsemi.
127

 Telja verður að skilgreiningin á hugtakinu starfsemi fyrirtækis 

(viðskiptastaður) sé nokkuð rúm.
128

 Dæmi um það hvort starfsemi teljist vera til staðar er til 

dæmis ef húsnæði er leigt undir aðstöðu sem telst vera hluti hinnar raunverulegu starfssemi 

teljist vera  um „fasta atvinnustöð“ að ræða. Ef hins vegar er leigt húsnæði til ákveðinnar 

starfssemi, sem ekki hægt er að sanna að tilheyri hinni raunverulegu starfsemi getur ekki 

verið um „fasta atvinnustöð“ að ræða líkt og fram kemur í eftirfarandi dönskum dómi frá 

1989. 

 

Niðurstaða í TfS 1989, 465 V var eftirfarandi: 

Landsrétturinn benti á að aðilar málsins hefðu ekki sýnt fram á að 

skrifstofuhúsnæði þeirra í Flensborg væri nýtt til sjálfstæðrar atvinnustarfsemi og 

þar af leiðandi ekki ljóst að tekjurnar sem málsaðilar höfðu aflað, væru 
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rekjanlegar til hagnaðar „fastrar atvinnustöðvar“ þýska samlagsfélagsins. Vegna 

þessa höfðu aðilar málsins ekki heimild til ívilnunar í skilningi 

tvísköttunarsamnings á milli landanna.
129

 

 

3.3.2 2. mgr. 

 

2. mgr. 5. gr. OECD samningsfyrirmyndarinnar inniheldur upptalningu þess sem einkum telst 

til „fastrar atvinnustöðvar“ en upptalningin er þó hvergi tæmandi.
130

 Í lið 12 í 

athugasemdunum með OECD samningsfyrirmyndinni er tekið dæmi um að þrátt fyrir að 

eitthvert þeirra atriða sem upp er talið í 2. mgr. getur það eitt og sér ekki talist til „fastrar 

atvinnustöðvar“ nema skilyrði 1. mgr. 5. gr. séu einnig uppfyllt. Ekkert í 2. mgr. 5. gr. gefur 

til kynna að upptalning hennar þurfi að fullnægja hinum almennu skilyrðum í 1. mgr. 5. gr., 

þrátt fyrir það sé gert ráð fyrir því í framkvæmd.
131

 

 

Það má m.a. sjá í máli Centros nr. C-212/97, sem Evrópudómstóllinn kvað upp árið 1999 og 

er skýrt dæmi um að þrátt fyrir skráð útibú skv. 2. mgr. sé til staðar sem oftast myndar „fasta 

atvinnustöð“ getur það ekki myndað „fasta atvinnustöð“ nema skilyrði 1. mgr. 5. gr. séu 

einnig uppfyllt.
132

 

 

Málið fjallaði um dönsk hjón sem stofnuðu fyrirtækið Centros Ltd. í 

Bretlandi. Markmiðið var að koma á fót útibúi í Danmörku með það fyrir 

augum að rekstur fyrirtækisins færi þar fram. Ástæða þess að hjónin völdu 

að fara þessa leið var að í Bretlandi var krafa um stofnframlag við stofnun 

félagaformsins mun lægra en í Danmörku. Yfirvöld í Danmörku neituðu 

skráningu á útibúi félagsins í Danmörku vegna þess að félagið rak enga 

starfsemi í Bretlandi, enda óskuðu þau hjón eftir og vildu að rekstur 

fyrirtækisins færi fram í Danmörku. Dönsk yfirvöld töldu að þarna væri um 

misnotkun fjórfrelsisins að ræða. Evrópudómstóllinn var dönskum 

yfirvöldum þó ekki sammála og gerðu dönskum yfirvöldum að skrásetja 

útibúið í Danmörku. Centros Ltd. hafði að mati Evrópudómstólsins 
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skattalegt aðsetur stjórnar í Danmörku og uppfyllti þannig kröfu um „fasta 

atvinnustöð“ þar. Samkvæmt hlutafélagalögumvar félagið hins vegar án efa 

breskt félag. Niðurstaða dómsins var að út frá hugtakinu „föst atvinnustöð“ í 

skilningi 5. gr. OECD væri ekki um „fasta atvinnustöð“ að ræða þar sem 

skilyrði 1. mgr. 5. gr. var ekki uppfyllt.
133

 

 

Sömu niðurstöðu má sjá í dómi TfS 2008, 1365 SR (SKM2008.844.SR) en þar var vísað 

til 12. liðs athugasemda samningsfyrirmyndar OECD um að ekki geti verið um „fasta 

atvinnustöð“ að ræða nema skilyrði 1. mgr. 5. gr. séu uppfyllt. 

Af OECD-modeloverenskomstens artikel 5, stk. 2 fremgår det, at begrebet 

fast driftssted blandt andet kan omfatte en filial og et kontor. Spørgsmålet er 

derfor, om tilstedeværelsen af disse faktorer i sig selv er tilstrækkelig til, at 

der foreligger et fast driftssted i Danmark. Det er efter repræsentantens 

opfattelse ikke tilfældet.  

Det fremgår således af pkt. 12 i OECD-modelkommentarerne til artikel 5, at 

de nævnte begreber kun kan lede til fast driftssted, såfremt de generelle 

betingelser i artikel 5, stk. 1, er opfyldt, jf. afsnit 2.1 ovenfor. Der kan derfor 

ikke konstitueres fast driftssted alene i kraft af, at der foreligger 

selskabsretlig registrering af en filial eller et kontor. Det afgørende 

kriterium er derimod til stadighed, om der udøves nogen væsentlig 

værdiskabende aktivitet på kontoret. 

 

Þetta undirstrikar að málsgreinin er á engan hátt tæmandi. Málsgreinin er svohljóðandi: 

 

2. mgr. 5. gr. 

2. Hugtakið “föst starfsstöð” tekur einkum til: 

a) aðsetur stjórnar fyrirtækis; 

b) útibús; 

c) skrifstofu; 

d) verksmiðju; 

e) verkstæðis og 
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f) námu, olíu- eða gaslindar, grjótnámu eða annars staðar þar sem náttúruauðlindir 

eru nýttar. 

 

 

Í lið 13
134

 í athugasemdum OECD samningsfyrirmyndarinnar er að finna eftirfarandi dæmi 

um stjórn félags sem tilheyrir a-lið 2. mgr. 5. gr. og er eftirfarandi: 

 

Aðsetur stjórnar eða fyrirtækis þarf ekki endilega að vera skrifstofa, heldur er gerð 

krafa um að stjórnin komi t.d. alltaf saman á sama stað þ.e. um sé að ræða ákveðinn 

stöðugleika. Ef innanlandslöggjöf ríkja sem gert hafa með sér samning gerir ekki kröfu 

um að aðsetur stjórnar fyrirtækis sé á skrifstofu, verður ekki heldur gerð um það krafa í 

tvíhliða samning milli ríkjanna. 

 

B-liður 2. mgr. 5. gr. kom til álita yfirskattanefndar í úrskurði nr. 53/2009. Í úrskurðinum var 

tekist á um eftirfarandi: 

 

Kærandi, sem var hlutafélag skráð í Kanada, starfrækti dótturfélagið X ehf. hér á 

landi. Kærandi hugðist stofna dótturfélag í Kanada, Z, sem síðan myndi koma á 

fót útibúi hér á landi. Í úrskurði yfirskattanefndar í málinu var talið rétt að byggja 

á því að skilyrði takmarkaðrar skattskyldu samkvæmt 4. tölul. 3. gr. laga nr. 

90/2003 um tekjuskatt, væru uppfyllt í tilviki fyrirhugaðrar starfsemi Z hér á 

landi, en í bindandi áliti ríkisskattstjóra var efast um að svo væri og álit látið uppi 

með fyrirvara í því sambandi. Þá var bindandi áliti ríkisskattstjóra breytt þannig 

að fallist var á með kæranda að tekjuskattur Z vegna starfrækslu fastrar 

starfsstöðvar hér á landi yrði 15% af tekjuskattsstofni, en ekki 26% svo sem 

ríkisskattstjóri byggði á, enda væri Z félag með takmarkaðri ábyrgð. Kom fram í 

úrskurðinum að skatthlutfall lögaðila með takmarkaða skattskyldu hér á landi 

réðist af félagaformi hans á sama hátt og við ætti um lögaðila sem væru 

heimilisfastir hér á landi. 

Á hinn bóginn hafnaði yfirskattanefnd því að Z yrði heimill frádráttur vegna 

arðstekna frá X ehf. á grundvelli 9. tölul. 31. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt, 

þar sem skýra yrði umrædda frádráttarheimild svo að það væri skilyrði 
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frádráttarins að um væri að ræða arðgreiðslur til lögaðila sem væru heimilisfastir 

hér á landi eða í öðru aðildarríki á Evrópska efnahagssvæðinu. Þá var því 

sömuleiðis hafnað að útibú Z hér á landi og X ehf. gætu fengið heimild skattstjóra 

til samsköttunar samkvæmt 55. gr. laga nr. 90/2003 þar sem umrædd lagaheimild 

tæki einungis til hlutafélaga, einkahlutafélaga og samlagshlutafélaga sem 

heimilisföst væru hér á landi og heimilaði ekki samsköttun með hlutafélögum sem 

heimilisföst væru erlendis og kynnu að bera takmarkaða skattskyldu hér á landi. 

Vegna viðbáru kæranda um að bann við samsköttun erlends móðurfélags, sem 

hefði með höndum starfsemi hér á landi frá fastri atvinnustöð með innlendu 

dótturfélagi, bryti í bága við ákvæði samnings um Evrópska efnahagssvæðið 

(EES-samningsins). Benti yfirskattanefnd á að þar sem Kanada væri ekki aðili að 

EES-samningnum, nytu hvorki kærandi né dótturfélagið Z verndar samningsins 

vegna hinnar fyrirhuguðu starfsemi félaganna hér á landi, enda væru bæði félögin 

skráð í Kanada og heimilisföst þar í landi. Kærandi hefði því enga hagsmuni af 

því að fá leyst úr slíkum álitaefnum í tengslum við mál félagsins.
135

 

 

Hér má sjá annað dæmi um útibú: 

 

Hlutafélagið A A/S hafði stofnað útibú í X-landi. Rökin fyrir því að stofna frekar 

útibú en sjálfstætt fyrirtæki mátti rekja til innanlandslöggjafar í X-landi. 

Samkvæmt löggjöfinni í X-landi má útlenskt félag ekki eiga meirihluta hlutafjár í 

félagi sem stofnað er í X-landi. Þar sem A A/S vildi halda fullu eignarhaldi og 

yfirráði stofnuðu þeir frekar útibú. Útibúið var skráð með eigið skráningarnúmer í 

X-landi ásamt því að það var talinn sjálfstæður skattaðili samkvæmt 

félagaskattalögum bæði í Danmörku og í X-landi. Útibúið var því sjálfstætt 

fyrirtæki með eigin sjálfstæða stjórn og bar sjálfstæða ábyrgð á efnahagslegri 

afkomu sinni. Útibúið var í raun eins og um sjálfstætt fyrirtæki sem stofnað hefði 

verið í X-landi væri að ræða, en þrátt fyrir það var löggjöfin um eignarhald 

félagsins annars konar. Útibúið var með „fasta atvinnustöð“ í X-landi. Á 

skrifstofu A A/S í Danmörku voru engir starfsmenn. Allar ráðningar starfsmanna 

fóru beint í gegnum útibúið. Stjórnendur útibúsins höfðu fullt vald yfir 

starfsmannamálum. Starfsmennirnir höfðu fastan vinnustað sinn í X-landi og 
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sinntu eingöngu þeim verkefnum sem útibúið úthlutaði þeim. Tengslin milli 

starfsmanna og útibúsins voru varanleg og fóru eingöngu eftir lögum X-lands. 

 

Miklu máli skiptir hvort fyrirtæki stofnar útibú erlendis eða stofnar dótturfélag. Sá 

meginmunur er á þessu tvennu að dótturfélag er sjálfstæður lögaðili á meðan að útibú er það 

ekki, útibúið er hluti fyrirtækisins. Ennfremur má benda á að fyrirtækið ber lagalega ábyrgð á 

starfsemi útibús og getur orðið skaðabótaskylt ef eitthvað bregður út af. Dótturfélag er aftur á 

móti sjálfstæður lögaðili og greiðir skatt af þeim hagnaði sem starfsemin gefur af sér og ber 

sjálft lagalega ábyrgð á athöfum sínum. 

 

Í bindandi áliti frá danska Skattaráðinu þann 26. janúar 2012, í máli nr. SKM2012.67.SR
136

 

má sjá hvernig sjálfstæði útibús er skilgreint í skilningi 5. gr. OECD 

samningsfyrirmyndarinnar: 

 

Í niðurstöðu danska Skattaráðsins var bent á að hugtakið „föst atvinnustöð“ í skilningi 5. gr. 

OECD samningsfyrirmyndarinnar og athugasemdum með henni, getur aðeins uppfyllt 

takmarkað sjálfstæði enda útibú hluti fyrirtækis en ekki sjálfstæður skattaðili. Í álitinu kom 

m.a. eftirfarandi fram: 

 

Begrebet fast driftssted fortolkes som udgangspunkt i overensstemmelse med art. 5 i 

OECD's modeloverenskomst med tilhørende kommentarer. 

I OECD's modeloverenskomst art. 5, stk. 2, fremgår, at et fast driftssted antages at 

foreligge, når virksomheden udøves gennem en filial. 

Ved et fast driftssted forstås et fast forretningssted, hvorigennem et udenlandsk 

foretagende udøver dele af sin virksomhed. I begrebet "fast" ligger for det første, at 

udøvelsen af aktiviteterne igennem forretningsstedet skal have en vis varighed. For 

det andet skal der normalt være en bestemt fysisk lokalitet, typisk et kontor eller 

lignende, for at der kan blive tale om et fast forretningssted. 

Skatteministeriet finder på baggrund af spørgers oplysninger om filialen i X-land, at 

filialen opfylder betingelserne for at udgøre et fast driftssted. 

Et fast driftssted har kun en begrænset selvstændighed. Det faste driftssteds 

selvstændighed finder sin grænse ved, at der er tale om kun et og samme rets- og 

                                                 
136

 Heimasíða danska skattsins. Sótt 31. mars 2012 af http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1987018&vId=0  

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1987018&vId=0


34 

 

skattesubjekt. Et fast driftssted udgør således ikke noget selvstændigt rets- og 

skattesubjekt. 

En filial og dets hovedselskab er således en og samme juridiske person. Alligevel 

opererer man med en fiktion om, at man i relation til indkomstopgørelsen skal anse 

det faste driftssted for at være et uafhængigt foretagende. 

 

Af ofangreindum niðurstöðum má sjá að áhrifin af stofnun útibús eða dótturfélags er 

mismunandi og því skiptir miklu máli rekstrarlega séð hvor leiðin er valin. 

 

3.3.3 3. mgr. 

 

3.mgr. er svohljóðandi: 

 

3. Byggingar-, mannvirkja-, samsetningar- eða uppsetningarframkvæmd eða starfsemi, 

sem felur í sér skipulagningu, eftirlit, ráðgjöf eða aðra aðstoð eða framlag starfsliðs í 

sambandi við slíka framkvæmd, telst því aðeins föst atvinnustöð að framkvæmdin eða 

starfsemin vari lengur en tólf mánuði í samningsríki. 

 

Í 3. mgr. er kveðið á um að þegar „byggingar-, mannvirkja-, samsetningar-, eða 

uppsetningarframkvæmdir“ er að ræða. Skilyrði fyrir því að um „fasta atvinnustöð“ sé að 

ræða þurfi starfsemin að vara í að minnsta kosti 12 mánuði. Það þýðir að ef starfsemin tekur 

skemmri tíma en 12 mánuði getur ekki verið um „fasta atvinnustöð“ að ræða, þó er 

undantekning þar á, ef t.d. fyrirtæki er með skrifstofu, sem tilheyrir fleiri verkefnum sem 

samanlagt nær yfir lengra tímabil en 12 mánuði.
137

 Það sem átt er við með „byggingu eða 

smíði eða uppsetningarframkvæmd“ á ekki eingöngu við smíði bygginga, heldur einnig 

lagningu vega, brúarsmíði, lagning pípulagna o.s.frv.
138

 Það skal því túlka ávæðið rúmt. Í 

þessu samhengi þarf að ákvarða hvaða hliðarstarfssemi flokkist með þessum áður tilgreindu 

framkvæmdum.
139

 

 

Í flestum tvísköttunarsamningum er kveðið á um það hvenær talning tíma skuli hefjast, t.d. 

hvort talning skuli hefjast við upphaf undirbúningsvinnunnar eða jafnvel við skipulagningu 
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verks. Ef verk sem hefst t.d. 1. maí en vegna veðurs þarf að stöðva það þann 1. nóvember 

sama ár og verkið hefst ekki aftur fyrr en 1. febrúar árið eftir, dregst þessi „dauði“ tími ekki 

frá heldur verður hluti af heildar talningu verksins, sem miðast skal við 12 mánuði, verk telst 

þó ekki lokið fyrr en verktaki hefur endanlega skilað af sér verkinu,
140

 sbr. einnig lið 19 

athugasemda OECD samningsfyrirmyndarinnar.
141

 Þetta ákvæði er óháð 1. og 2. mgr. 5. gr. 

og þarf þannig ekki að uppfylla þau skilyrði, til að um „fasta atvinnustöð“ geti verið að 

ræða.
142

 Þegar ákvarða á tímalengd framkvæmdar verks er nauðsynlegt að greina í sundur 

hvort um sé að ræða eitt eða fleiri verk. Stundum eru tengsl verka þannig að ósanngjarnt þætti 

að líta á þau sem mörg aðskilin verkefni.
143

 Dæmi um þetta gæti verið eftirfarandi: Ef byggja 

ætti raðhús þar sem sami verktakinn byggir öll húsin þrátt fyrir að um marga kaupendur væri 

að ræða, er hægt að segja að um eitt verk sé að ræða.
144

 Á hinn bóginn getur verktaki sem 

framselt verkið áður en hinn tilgreindi 12 mánaða frestur rennur út, sem þá kæmi í veg fyrir 

að „föst atvinnustöð“ myndaðist.
145

 

 

Í Norðurlandasamningnum er bætt inn einni málsgrein sem ekki er að finna í OECD 

samningsfyrirmyndinni og er einskonar nánari útfærsla á túlkun 3. mgr. 5. gr. Í 

Norðurlandasamningnum er þessi viðbótar málsgrein nr. 4, fram hjá henni verður litið hér að 

því leyti að hún verður látin fylgja með 3. mgr. Ástæða þess að hún er látin fylgja 3. mgr. er 

sú að hægt verði að fylgja athugasemdum samningsfyrirmyndarinnar til frekari skýringa. 

Þessi viðbótarmálsgrein er svohljóðandi: 

 

Við ákvörðun þess tímabils sem um ræðir í 3. mgr. telst starfsemi, sem rekin er af 

fyrirtæki sem er hagsmunatengt öðru fyrirtæki, vera rekin af því fyrirtæki sem það hefur 

hagsmunatengsl við, ef starfsemin er að verulegu leyti sams konar og sú starfsemi sem 

síðarnefnda fyrirtækið rekur og starfsemi beggja fyrirtækjanna tengist sömu 

framkvæmdinni.
146

 

 

Ástæða þess að þessari málsgrein var bætt inn í Norðurlandasamninginn er sú að með henni 

er reynt að koma í veg fyrir misnotkun. Tilgangurinn var að koma í veg fyrir að fyrirtæki 
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skipti verksamningum í hluta til að komast hjá því að verk nái 12 mánaða markinu sem 3. 

mgr. 5. gr. inniheldur þannig að „föst atvinnustöð“ myndaðist.
147

 

 

3.3.4  4. mgr. 

 

Í 4. mgr. 5. gr. samningsfyrirmyndarinnar er að finna upptalningu þeirra starfa og starfsemi 

sem ekki geta talist til „fastrar atvinnustöðvar“. Upptalningin er óháð því hvort starfsemin 

uppfylli skilyrði 1. mgr. til að teljast til „fastar atvinnustöðvar“.
148

 Ákvæði 4. mgr. er 

svohljóðandi: 

 

4. Þrátt fyrir framangreind ákvæði þessarar gr. tekur hugtakið “föst atvinnustöð” ekki 

til: 

a) nýtingar aðstöðu sem einskorðuð er við geymslu, sýningu eða afhendingu á vörum í 

eigu fyrirtækisins; 

b) birgðahalds á vörum í eigu fyrirtækisins sem eingöngu eru ætlaðar til geymslu, 

sýningar eða afhendingar; 

c) birgðahalds á vörum í eigu fyrirtækisins sem eingöngu eru ætlaðar til vinnslu hjá 

öðru fyrirtæki; 

d) fastrar starfsstöðvar sem eingöngu er notuð við kaup á vörum eða öflun upplýsinga 

fyrir fyrirtæki; 

e) fastrar starfsstöðvar sem eingöngu er notuð til að annast aðra undirbúnings- eða 

aðstoðarstarfsemi fyrir fyrirtækið; 

f) fastrar starfsstöðvar sem eingöngu er nýtt til starfsemi sem samsett er úr einhverri 

starfsemi samkvæmt a- til e-lið enda felist öll sú starfsemi hinnar föstu starfsstöðvar 

vegna þessarar samsetningar í undirbúnings- eða aðstoðarstörfum. 

 

4. mgr.
149

 5. gr. samningsfyrirmyndarinnar inniheldur þær undantekningar sem eru frá þeirri 

meginreglu sem mælt er fyrir um í 1. mgr. 5. gr. og hvað flokkast ekki sem „föst atvinnustöð“ 

þrátt fyrir að vera á föstum stað. Undanþágurnar má rökstyðja á þann hátt að það sem upp er 

talið sé almennt það sem talist getur til stuðnings reksturs og gæti aldrei talist eitt og sér 

sjálfstæður atvinnurekstur. Ef fyrirtæki með sinn rekstur í Danmörku er með lagerhúsnæði 
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rétt handan landamæra í Þýskalandi, getur lagerinn samkvæmt þessu ekki talist vera „föst 

atvinnustöð“. Erfitt getur reynst að greina á milli hvað það er sem telst til undirbúnings- eða 

aðstoðarstarfsemi fyrir tiltekna starfsemi.
150

 Samkvæmt athugasemdum OECD 

samningsfyrirmyndarinnar er það eitt af grundvallaratriðum sem skal skoða við mat á hvort 

um sé að ræða undirbúnings- eða aðstoðarstarfsemi hvort athöfnin sé ómissandi eða verulega 

stór hluti af heildarstarfsemi fyrirtækisins.
151

 

Ákvæðið er ekki tæmandi en það skal túlka þröngt því um er að ræða undantekningu frá 

meginreglunni í 1. mgr. 5. gr. Ákvæðinu er ætlað að reyna að koma í veg fyrir að fyrirtæki í 

samningsríki verði skattlagt í hinu ríkinu, ef starfsemi er eingöngu ætlað til undirbúnings- og 

eða aðstoðar við starfsemina.
152

 

Eftirfarandi dómur skýrir þetta betur: 

Í dómi Landsskattaréttar Danmerkur nr. 2006, 100 LSR (SKM2005.532 LSR (e-liður))
 153

 

 

Um var að ræða sænskt fyrirtæki, A, sem var ósátt við að vera ekki talið bera 

takmarkaða skattskyldu í Danmörku, sbr. a. lið, 1. mgr. 2. gr. SEL og 

tvísköttunarsamnings norðurlandanna. Fyrirtækið A, var hluti alþjóðlegrar 

fyrirtækjasamsteypu sem seldi og markaðssetti lyf á Norðurlöndunum ásamt því 

að hafa yfirumsjón með einkaleyfi og vörumerkjum tengdum þessum vörum. 

Dreifingaraðila á skrifstofu í Danmörku þar sem vinnan var innt af hendi var 

talinn nokkurs konar ráðgjafi. Enginn starfsmaður í Danmörku hafði umboð til að 

gera samninga fyrir hönd fyrirtækisins.
154

 Af þeim sökum var starfsemin í 

Danmörku talin vera hjálpar- og undirbúningsathafnir, en ekki hluti af rekstri 

fyrirtækisins og því ekki um „fasta atvinnustöð“ að ræða í Danmörku og þar af 

leiðandi ekki heldur bera þar takmarkaða skattskyldu. 

 

3.3.5  5. mgr. og 6. mgr. 

 

5. og 6. mgr.
155

 5. gr. OECD samningsfyrirmyndarinnar kveða á um umboðsaðila. 

Umboðsaðili getur verið háður eða óháður. Ákvæði 5. mgr. fjalla um háðan umboðsaðila en 
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6. mgr. um óháðan Þessar tvær málsgreinar eru tengdar og skal lesa 5. mgr. 5. gr. með tilliti 

til og samhengis við efni 6. mgr. 5. gr. sbr. samningsfyrirmyndina.
156

 5. mgr. 5. gr. er eins 

konar varaákvæði því einungis reynir á hana þegar ekki er um „fasta atvinnustöð“ að ræða 

skv. almennu ákvæðum 1. og 2. mgr. 5. gr. samningsfyrirmyndarinnar. 

 

3.3.5.1 5. mgr. 

 

5. mgr. 5. gr. fjallar um háðan umboðsaðila og er svohljóðandi: 

 

5. Ef aðili sem ekki er óháður umboðsaðili samkvæmt 6. mgr. hefur á hendi 

starfsemi fyrir fyrirtæki og hefur heimild í samningsríki til að gera samninga fyrir 

hönd fyrirtækisins og beitir henni reglulega telst þetta fyrirtæki - þrátt fyrir 

ákvæði 1. og 2. mgr. - hafa fasta atvinnustöð í því ríki að því er varðar hvers 

konar starfsemi sem hann gegnir fyrir fyrirtækið. Þetta á þó ekki við ef starfsemi 

þessa aðila er takmörkuð við þá starfsemi sem um ræðir í 4. mgr. og myndi ekki, 

ef innt væri af hendi á fastri starfsstöð, gera þessa föstu starfsstöð að fastri 

atvinnustöð samkvæmt ákvæðum þeirrar málsgreinar. 

 

Háður umboðsaðili er eins og greinin skilgreinir hann, talinn vera sá sem hefur á hendi 

starfsemi fyrir fyrirtækið. Til að hann flokkist sem háður þarf hann að hafa heimild í 

samningsríkinu til að gera bindandi samninga fyrir hönd fyrirtækisins.
157

 Til að um „fasta 

atvinnustöð“ sé að ræða þarf umboðsmaður fyrirtækisins að beita heimildinni reglulega en 

ekki einungis af og til.
158

 Ef umboð aðilans takmarkast við einstök tilvik er ekki um „fasta 

atvinnustöð“ að ræða. Þrátt fyrir að umboðsmaður af þessu tagi sé oftast launþegi er það alls 

ekki algilt. Launþegi er þó almennt háður fyrirmælum vinnuveitanda síns samkvæmt 

almennum húsbóndareglum.
159

 Umboðsaðili eins og um getur í 5. mgr. 5. gr. getur bæði verið 

einstaklingur eða lögaðili. Ekki er gerð krafa um að hann sé heimilisfastur í upprunalandinu 

þannig að hann getur verið með takmarkaða skattskyldu í landinu, en þó er líka hægt að gera 

kröfu um að hann hafi einhver tengsl við landið.
160

 Þau verkefni sem umboðsmaðurinn leysir 

fyrir félagið verða að tengjast aðalstarfsemi þess til að um „fasta atvinnustöð“ geti verið að 
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ræða.
161

 Hann verður sjálfur að ljúka samningaferlinu, annars er mögulegt að starfsemin 

flokkist sem undirbúning- eða aðstoðarstarf sem uppfyllir ekki skilyrði 5. mgr. 5. gr. OECD 

samningsfyrirmyndarinnar. Þessu frekari útskýringar má sjá danskan dóm frá 1989. 

 

TfS 1989, 165 LSR: 

Þýskt félag ætlaði að koma sér upp lager hjá dönsku félagi. Þýska félagði ætlaði 

sjálft að annast sölu á vörunum, þar með talið  að vera sjálft meðsölumenn og 

annast sjálft alla söluupplýsingar. Danskir viðskiptamenn áttu síðan að senda 

pantanir sínar til danska félagsins sem annaðist afgreiðslu þeirra. 

Landsskattarétturinn lagði áherslu á að danska félagið hefði ekki heimild til að 

binda þýska félagið, þar sem söluskilmálar og verð fóru eftir þeim 

söluupplýsingum sem sendar höfðu verið þeim af þýska félaginu. Ákvörðun um 

kaup vegna greiðsluerfiðleika viðskiptamanns o.fl. var auk þess alfarið á valdi 

hins þýska félags. Verkefni danska félagsins lutu því umfram allt að 

undirbúnings- og aðstoðarframkvæmdum. Af þessum ástæðum var þýska félagið 

ekki talið hafa „fasta starfsstöð“ í Danmörku. 

 

Í öðrum dönskum dómi frá 1997 var svipað álitaefni: 

TfS 1997, 713 V 

 

Í málinu reyndi á hvort danskt félag gæti fengið heimild til að fá álagningu skatta 

fyrir skattárin 1988/89 – 1992/93 endurupptekna í þeim tilgangi að fá 

skattaívilnun vegna sölu í gegnum umboðsmenn sem voru staðsettir í fjölda landa. 

Til stuðnings var bent á að umboðsmennirnir hefðu haft umboð til að gera 

skriflega samninga fyrir hönd félagsins. Þrátt fyrir að sjálf umboðin hefðu ekki 

verið skrifleg. Að lokum var bent á að umboðsmennirnir hefðu reglulega gert 

bindandi samninga fyrir hönd félagsins. Undir vitnaleiðslum í málinu þótti sannað 

að þrátt fyrir að viðskipti hefðu átt sér stað við USA og Kanada fór stundum sjálf 

samningagerðin fram í Danmörku. Landsskattarétturinn komst að þeirri 

niðurstöðu að þeir samningar sem raunverulega voru gerðir í USA og Kanada 

gætu ekki leitt til skattaívilnunar, þar sem um væri að ræða bein viðskipti á milli 

viðskiptavinar og erlends fyrirtækis. Ennfremur benti Landsskattarétturinn á að 
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þeir samningar sem gerðir voru fyrir milligöngu umboðsmanns gætu heldur ekki 

leitt til skattaívilnunar, enda um að ræða viðskipti milli viðskiptavinar og 

umboðsmanns í Danmörku. 

3.3.5.2 6. mgr.  

 

6. mgr. 5. gr. kveður á um óháðan umboðsaðila er önnur neikvæða skilgreiningin og er 

svohljóðandi: 

 

6. Fyrirtæki telst ekki hafa fasta atvinnustöð í samningsríki þótt það reki þar viðskipti 

fyrir milligöngu miðlara, umboðsmanns eða annars óháðs umboðsaðila, ef þessir 

aðilar koma fram innan marka venjulegs atvinnurekstrar þeirra. 

 

Óháður umboðsaðili er eins og málsgreinin skilgreinir hann, talinn vera sá sem aðstoðar 

fyrirtæki að koma á sambandi milli samningsaðila. Hann er óháður að því leyti, að hann er 

einungis milliliður og er aldrei launþegi fyrirtækisins. Þegar mat er lagt á það hvort hann sé 

óháður er helst litið til lagalegra og efnahagslegra tengsla milli aðila.
162

 Hann ber þannig 

sjálfur fjárhagslega áhættu af störfum sínum og gæti hugsanlega fengið árangurstengdar 

greiðslur fyrir störf sín. Hann ræður sjálfur hvernig hann hagar störfum sínum. Það skiptir 

engu hvað aðilar kjósa að kalla samstarfssamband sitt því það er aukaatriði en það gæti þó 

verið leiðbeinandi, þ.e. hvort heitið er miðlari, umboðsmaður eða fulltrúi.
163

 Ef 

umboðsmaðurinn er háður nákvæmum fyrirmælum eða eftirliti getur hann ekki samkvæmt 

athugasemdum OECD samningsfyrirmyndarinnar ekki talist óháður.
164

 Í lið 38.7 í 

athugasemdum með samningsfyrirmyndinni er að finna dæmi um það að ef aðili fer út fyrir 

það verksvið sem honum hefur verið falið og sem venjulegt þykir í atvinnugreininni getur það 

ekki flokkast undir 6. mgr. 5. gr. samningsfyrirmyndarinnar.
165

 Ef það leiðir til „fastrar 

atvinnustöðvar“ ræðst það af 5. mgr. 5. gr. OECD.
166
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Í neðangreindum dómi er að finna dæmi um það sem skorið getur úr um það hvort hægt sé að 

telja, að um „fasta atvinnustöð“ sé að ræða og þá hvort um sé að ræða háðan- eða óháðan 

umboðsaðila. Í málinu TfS 2004, 162 H (SKM 2004.116)
167

 

 

Í málinu var danskur skattgreiðandi í þeirri trú að hann væri með „fasta 

atvinnustöð“ í Þýskalandi vegna þyrlu sem hann átti og leigði í gegnum þýskt 

félag. Skattgreiðandinn fór ársfjórðungslega til Þýskalands til að meta ástand 

þyrlunnar. Vegna „föstu atvinnustöðvarinnar“ taldi skattgreiðandinn sig 

undanþeginn skatti í Danmörku samkvæmt þáverandi tvísköttunarsamningi á milli 

landanna. Skattgreiðandinn kom ekki beint að útleigu þyrlunnar í Þýskalandi og 

hafði hann heldur enga skrifstofu né fastan viðskiptastað í Þýskalandi. Hæstiréttur 

benti á að þar sem þýska félagið var ekki háð fyrirmælum frá Dananum, reyndist 

félagið vera sjálfstæður aðili í skattalegum skilningi. Með vísan til framangreinds 

leit Hæstiréttur þannig á að ekki væri um „fasta atvinnustöð“ að ræða í Þýskalandi 

og að þýska félagið væri óháður umboðsaðili gagnvart Dananum og því væri 

skattlagningarrétturinn í Danmörku. Skilyrðum 6. mgr. 5. gr. voru á engan hátt 

uppfyllt. 

 

Ennfremur má sjá af bindandi áliti danska skattaráðsins frá 20. mars 2012 dæmi um hvað telst 

óháður umboðsaðili. 

 

SKM 2012.190.SR
168

 

Í málinu vildi fyrirtækið B A/S sem rak fjölda fjárfestingareininga setja á stofn eina einingu 

enn í Danmörku sem ætlaði að bjóða upp á fjárfestingarmöguleika bæði fyrir danska og 

erlenda fjárfesta. Fyrirtækið vildi því ganga úr skugga um það hvort hinir erlendu fjárfestar 

myndu þar með teljast með „fasta atvinnustöð“ í Danmörku í samræmi við meginreglu 1. 

mgr. 5. gr. OECD samningsfyrirmyndarinnar. Skattaráðið staðfesti að erlendu fjárfestarnir 

myndu ekki teljast hafa „fasta atvinnustöð“ í Danmörku samkvæmt meginreglu 1. mgr. 5. gr. 

OECD samningsfyrirmyndarinnar né samkvæmt 5. og 6. mgr. 5. gr. um háðan umboðsaðila. Í 

niðurstöðunni var vísað til þess að niðurstaðan væri í fullu samræmi við dóma TfS 2010, 556 

SR (SKM2010.257.SR),
169

 þar sem rekstrarfélag sem einnig var skilgreindur sem óháður aðili 
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stjórnaði þremur öðrum sjóðum, sjóðirnir voru í skilningi skattyfirvalda sjálfstæðir aðilar 

vegna þess að þeir voru rekstrarfélaginu efnahagslega óháðir og sjóðirnir stjórnuðu öðrum 

viðskiptavinum. Í TfS 2010, 605 SR (SKM2010.318.SR)
170

 var einnig um að ræða 

rekstrarfélag sem réði óháðan umboðsaðila í nýja rekstrareiningu til að annast nýjar 

fjárfestingar fyrir félagið. Út frá framkvæmd í sambærilegum málum þótti ljóst að myndun 

„fastrar atvinnustöðvar“ gæti ekki verið til staðar. 

3.3.6 7. mgr. 

 

í 7. mgr. 5. gr. er fjallað um það að ekki sé sjálfgefið að um „fasta atvinnustöð“ sé að ræða þó 

félag sé heimilisfast í samningsríki en stjórnað af félagi heimilisföstu í öðru samningsríki. 

 

7. mgr. er svohljóðandi: 

 

7. Þótt félag sem er heimilisfast í samningsríki stjórni eða sé stjórnað af félagi 

sem er heimilisfast í öðru samningsríki eða félagi sem rekur viðskipti í öðru 

samningsríki (annaðhvort frá fastri atvinnustöð eða á annan hátt) leiðir það í 

sjálfu sér ekki til þess að annað hvort félagið sé föst starfsstöð hins. 

 

Samkvæmt athugasemdum með samningsfyrirmyndinni, kemur fram í lið 40 að það sé 

almennt viðurkennt að dótturfélag flokkist ekki sem „föst atvinnustöð“ móðurfélagins. Þetta 

leiðir af þeirri meginreglu að dótturfélag er sjálfstæður lögaðili og þar af leiðandi sjálfstæður 

skattaðili, þrátt fyrir að dótturfélaginu sé stjórnað af móðurfélaginu.
171

 Samt sem áður, getur 

móðurfélag sem hefur dótturfélag í öðru samningsríki hugsanlega talið vera með „fasta 

atvinnustöð“ í sama samningsríki og dótturfélagið er staðsett.
172

 Þessar reglur eiga við um öll 

fjölþjóðleg fyrirtæki sem hafa til reglulegrar aðgang að húsnæði eða skrifstofu eins og í dæmi 

sem tekið er í lið 4.3 í athugasemdum samningsfyrirmyndar OECD.
173

 Í lið 42 sem er síðasti 

liðurinn í athugasemdum samningsfyrirmyndarinnar með 7. mgr. 5. gr. er ítrekað að til að um 

„fasta atvinnustöð“ sé að ræða þurfi að vera til staðar ákveðið sjálfstæði líkt og fram kemur í 

lið 4.3 í athugasemdum með samningsfyrirmynd OECD.  
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Þrátt fyrir að í athugasemdum með samningsfyrirmyndinni sé nokkuð afgerandi að 

dótturfélag flokkist í skilningi fyrirmyndarinnar ekki sem „föst atvinnustöð“, sá 

fræðimaðurinn David S. Tillighast ástæðu til að gera athugsemd við þá túlkun. Í grein 

Tillinghast
174

 frá árinu 2007 um 7. mgr. 5. gr. OECD samningsfyrirmyndarinnar, veltir hann 

upp hvað orðasambönd eins og „í sjálfu sér“ fela í sér. Hann bendir á að á þriðja áratug 

tuttugustu aldar hafi túlkun í innlendum rétti nokkurra landa, til að mynda í: Þýskalandi, Ítalíu 

og Spáni verið á þann veg að dótturfélag taldist „föst atvinnustöð“ móðurfélags síns. Þessi 

túlkun mun einnig hafa tíðkast í samningum á milli annarra landa á þessum tíma, allt þar til 

seint á fjórða áratug sömu aldar. Með tilkomu OECD samningsfyrirmyndarinnar hafi þessi 

túlkun heyrt sögunni til. Vangaveltur hans um það hvers vegna þetta orðalag er valið,:“í sjálfu 

sér“ þar sem það er afar óljóst hvaða merkingu beri að leggja í þessi orð í þessu samhengi; og 

hann spyr því, ef dótturfélag er í sjálfu sér ekki „föst atvinnustöð“, hvaða aðrir þættir þurfa þá 

að vera til staðar til að svo gæti orðið? Hann bendir einnig á að skv. réttarþróun sumra landa, 

viðurkenna dómstólar að dótturfélag geti talist „föst atvinnustöð“ móðurfélags. Vegna 

dómaframkvæmdar hafi umræða um þetta komið upp á ráðstefnu á vegum OECD árið 2004 

án þess að menn hafi geti komið sér saman um ákveðna niðurstöðu. 

 

4 Alþjóðlegur skattaréttur 
 

4.1 Almennt 

 

Alþjóðlegur skattaréttur hefur að geyma réttarreglur sem ætlað er að leysa úr vandamálum 

sem upp geta komið þegar skattaðili tengist persónulega eða efnahagslega fleiri en einu ríki. 

Alþjóðlegur skattaréttur minnir um margt á alþjóðlegan einkarétt enda megin markmið 

beggja að leysa úr vandamálum sem upp koma þegar aðili tengist og hefur fjárhagslega 

hagsmuni í fleiri en einu ríki samtímis.
175

 Alþjóðlegur skattaréttur er þó ólíkur alþjóðlegum 

einkarétti að því leyti að sú staða getur aldrei komið upp, að ríki verði gert að fara að 

innlendri skattalöggjöf annars ríkis, en sú staða getur hins vegar komið upp í alþjóðlegum 

einkarétti.
176

 Í bindandi áliti ríkisskattstjóra nr. 6/10 frá júní 2010 kemur fram að sú regla sé 
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óumdeild á alþjóðavettvangi að ríki hafi annars vegar skattlagningarvald yfir eigin þegnum, 

þ.e. þeirra aðila er bera þar ótakmarkaða skattskyldu, og hins vegar skattlagningarvald innan 

eigin lögsögu, er varða þá aðila er þar bera takmarkaða skattskyldu.
177

 Á sviði alþjóðlegs 

skattaréttar geta dómstólar og skattyfirvöld því eingöngu horft til innlends réttar eða 

þjóðaréttar við úrlausn mála, en ekki undir neinum kringumstæðum horft til innlends réttar 

annars ríkis.178 

 

Skilgreiningu hugtaksins „alþjóðlegur skattaréttur“ er ekki að finna í íslenskum lögum, þrátt 

fyrir að hugtakið komi víða fram í íslenskum fræðigreinum og bókum um lögfræðileg 

málefni. Alþjóðlegur skattaréttur spannar vítt svið og tekur til margra þeirra skattalegu 

spurninga sem vakna samkvæmt innlendum rétti þegar einhver erlend fjárhagsleg tengsl eru 

til staðar. Ýmsar kenningar eru til um hvernig túlka beri alþjóðlegan skattarétt. Þýski lögfræði 

prófessorinn Ottmar Bühler,179 telur t.a.m. að alþjóðlegur skattaréttur megi ýmist túlka þröngt 

eða vítt. Túlkun á alþjóðlegum skattarétti í þrengri merkingu samkvæmt kenningu hans, á 

viðþegar úrlausnarefnið á eingöngu rætur að rekja til þjóðaréttar. Túlkun í rýmri merkingu  

skv. kenningu hans hins vegar á við, þegar úrlausnarefnið á rætur sínar að rekja bæði til 

innlends réttar og þjóðaréttar.180 

 

Meginreglu um túlkun þjóðréttarsamninga er að finna í 31.-33. gr. Vínarsáttmálans sem 

samþykktur var í Vín árið 1969 og á hún við um allar tegundir þjóðaréttarsamninga.
181

 

Mikilvægt er að hafa í huga við túlkun samninga, að alltaf skal styðjast við upprunalegu 

útgáfu samnings. Ef upprunalega útgáfa samningsfyrirmyndar er t.d. á ensku og þýðing 

hennar er á einhvern hátt óljós, skal alltaf styðjast við þá ensku, þ.e. þá upprunalegu.
182

 

Vínarsáttmálinn er samningur um túlkun alþjóðalaga í samskiptum sjálfstæðra ríkja. 

Gildissviðsamningsins er takmarkað og nær einungis til samninga sem gerðir eru skriflega 

milli ríkja. Það er viðurkennd meginregla að samningar skuli halda.
183

 Þrátt fyrir það 

inniheldur þjóðaréttur engar almennar reglur hvernig þeim skuli framfylgt, heldur er það á 

forræði hvers ríkis fyrir sig að móta þær reglur.
184
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4.2 Megin markmið alþjóðlegs skattaréttar 

 

Eitt af mikilvægustu verkefnum alþjóðlegs skattaréttar er að skipta skattlagningarréttinum á 

milli heimilisfestisríkisins og upprunalandsins.
185

 Þetta er almennt útfært með heimild í 

innanlandslöggjöf og ákvæðum tvísköttunarsamninga sem ríki hafa gert við önnur ríki.
186

 

Aðildarríkjunum að standa vörð um sína eigin skattstofna um leið og þau gera 

tvísköttunarsamninga við önnur ríki þar sem þau gefa eftir hluta af skattstofni sínum. Því 

verður hvert ríki fyrir sig verður að setja skattalöggjöf með það að leiðarljósi að þeim 

markmiðum verði náð.
187

. Einnig er það mikilvægt hlutverk alþjóðlegs skattaréttar að sporna 

við skattaflótta, en með fjórfrelsinu (frjálst vöruflæði, frjálst flæði þjónustu og fjármagns sem 

og frjálsa för fólks um allt efnahagssvæðið) hefur það vandamál færst í aukana.
188

 

Langflestir tvísköttunarsamningar er byggja á samningsfyrirmynd OECD, hafa að geyma þá 

meginreglu að heimilisfestislandið hafi forgang þegar kemur að heimild til skattlagningar sbr. 

21. gr. fyrirmyndarinnar, en þar kemur fram sú regla að heimilisfestislandið hafi 

skattlagningarréttinn af þeim tekjum sem ekki eru tilgreindar í öðrum ákvæðum 

samningsins.
189

 Þetta felur það í sér að einungis heimilisfestislandið getur skattlagt tekjur sem 

ekki er fjallað um í öðrum ákvæðum samningsins og er það í fullu samræmi við hina 

svokölluðu alheimsskattareglu, þ.e. að heimilisfestiríkið eigi óskoraðan rétt til að skattleggja 

tekjur viðkomandi aðila sama hvar þeirra er aflað.
190

 

 

Efnahagslegur jöfnuður er almennt fenginn með því að jafna skattbyrði aðila sem hafa 

sambærilegar tekjur án tillits til þess hvaðan þær eru upprunnar og sjá til þess að skattbyrðin 

samsvari getu þeirra til að greiða skattinn.
191

 Ef t.d. um er að ræða tengd fyrirtæki sem eru 

samsköttuð, þá á markmiðið að vera að skattleggja fyrirtækin saman en þó aldrei þannig að 

skattbyrðin yrði þyngri en hún hefði verið ef þau hefðu verið skattlögð hvert fyrir sig.
192

 

 

Heimilisfastur einstaklingur aðildarríkis sem starfar erlendis, á samkvæmt þessu að greiða 

sambærilegan skatt og þeir einstaklingar sem afla allra sinna tekna í sínu heimalandi. 
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Markmiðið er að jafnræði sé á milli skattþegnanna. Í þessu samhengi má benda á dóm 

Evrópudómstólsins í máli Schumackers nr. C-279/93 (SU 1995, 95) 

 

Í máli Schumackers sem var belgískur ríkisborgari með heimilisfesti í Belgíu, þar 

var miðstöð persónuhagsmuna hans, en stundaði vinnu í Þýskalandi. Vegna þess 

að hann starfaði í Þýskalandi bar hann takmarkaða skattskyldu þar. Dómurinn 

komst að þeirri niðurstöðu, að þar sem hann bar takmarkaða skattskyldu í landinu, 

væri hann í lakari stöðu en þeir sem báru ótakmarkaða skattskyldu í Þýskalandi. 

Mismunurinn fólst meðal annars í því að: 

 Það voru mismunandi skattþrep fyrir gifta og ógifta með ótakmarkaða 

skattskyldu, en fyrir þá sem báru takmarkaða skattskyldu var einungis eitt 

skattþrep. 

 Þeir sem voru með ótakmarkaða skattskyldu gátu gert upp tekjur sínar með 

maka, til að takmarka skatta sína. 

 Þeir sem báru takmarkaða skattskyldu fengu ekki sama frádrátt, sérstaklega 

það sem snéri að ellilífeyris-, örorku- og sjúkratryggingum. 

Niðurstaða í máli Schumackers var sú að þar sem hann bar takmarkaða skattskyldu 

greiddi hann hærri skatta í Þýskalandi, hann var með þyngri skattbyrði en sá sem bar 

ótakmarkaða skattskyldu í landinu. Tekjur hans í Þýskalandi voru einu tekjur hans, 

ásamt því að um var að ræða einu tekjur fjölskyldunnar sem búsett var í Belgíu, því 

eiginkonan var heimavinnandi. Þetta leiddi til þess að hann gat ekki heldur nýtt sér 

skattafrádrátt samkvæmt belgískum lögum. Hann höfðaði mál fyrir þýskum dómstól á 

grundvelli brots á 39. gr. ESB-samningsins (áður 48. gr.) um frjálsa för manna. Hann 

hélt því fram að það væri ekki heimilt að skattleggja þann sem ber takmarkaða 

skattskyldu með mun íþyngjandi hætti en þann sem ber ótakmarkaða skattskyldu í 

landinu. 

Dómstóllinn komst að raun um, að með því að mismuna persónum eftir hvar þeir hefðu 

heimilisfesti væri um að ræða dulda mismunun.
193

 Dómurinn tók einnig tillit til þess að 

hann hélt heimili í Belgíu en hafði ekki möguleika á að nýta sér ívilnanir skattkerfisins 
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þar. Því var hann í raun eins settur og þeir sem báru ótakmarkaða skattskyldu í 

Þýskalandi. Samkvæmt niðurstöðu dómsins var þýskum skattyfirvöldum óheimilt að 

meðhöndla þá sem báru takmarkaða skattskyldu þar í landi með öðrum hætti en þá sem 

báru þar ótakmarkað skattskyldu ef aðstæður væru einsog ofan greinir. Niðurstaðan var 

að þrátt fyrir að hann uppfyllti öll skilyrði til að teljast með heimilisfesti í Þýskalandi og 

þar af leiðandi ótakmarkaða skattskyldu, þrátt fyrir að raunverulega heimilisfesti hans 

væri í Belgíu vegna þess að þar hélt hann heimili, þ.e.a.s. þar fór hin daglega rútína fram 

er fylgir fjölskyldum, þar gengu börn hans í skóla o.s.frv. Ekki var tekið skattlegt tillit 

til fjölskylduaðstæðna í Þýskalandi né heldur í Belgíu þrátt fyrir að hafa uppfyllt öll 

skilyrði til að geta talist heimilisfastur í Þýskalandi enda allar hans tekjur þaðan runnar. 

Í kjölfar þessa dóms voru þó nokkur sambandsríki sem þurftu að breyta innlendri 

skattalöggjöf sinni um takmarkaða skattskyldu,
194

 enda ljóst að aðilar sem bera takmarkaða 

skattskyldu í landi mega aldrei vera verr staddir skattalega séð en þeir sem bera ótakmarkaða 

skattskyldu ef aðstæður eru að öðru leyti sambærilegar. Eftir dóminn settu t.a.m. Danir 

sérreglur hjá sér, sem giltu afturvirkt allt til ársins 1992 til að koma til móts við þá sem brotið 

hafði verið á með sambærilegum hætti.
195

 

 

Ríki geta hins vegar átt erfitt með að beita ofangreindum „sanngirnissjónarmiðum“ þegar um 

einstakling er að ræða sem ber þar takmarkaða skattskyldu.
196

 Sem dæmi má taka að ef: 

 

Einstaklingur heimilisfastur í landi A hefur einnig tekjur í landi B og C. Land C 

hefur aðeins heimild til að skattleggja tekjur sem þar eru upprunnar. Ríki B hefur 

ekki upplýsingar um tekjur í öðrum löndum og getur ekki tekið tillit til tekna sem 

hann vinnur sér inn annars staðar. Ríki A getur aftur á móti og á að hafa 

upplýsingar um allar tekjur einstaklingsins og getur því beitt 

sanngirnissjónarmiðum og tekið tillit til allra tekna einstaklings t.d. þegar ákveðið 

er í hvaða skattþrepi viðkomandi skal skattleggjast. Ennfremur getur ríki A í 

samstarfi við önnur ríki fengið og veitt upplýsingar um tekjur viðkomandi og 

aðstoða við innheimtu skatta.
197

 Sanngirnissjónarmiðin gætu því snúið að því 
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hvernig skatturinn sem greiddur var í landi B eða C yrði dreginn frá skatti sem 

greiða á í landi A. 

 

Ríkjum ber skylda til að stuðla að samkeppnishæfni viðskiptalífsins og ber að forðast allar 

skattalegar ráðstafanir sem grafa undan samkeppnishæfi atvinnulífsins á alþjóðavettvangi.Ein 

leið sem farin hefur verið til að reyna að vinna á móti alþjóðlegum skattaflótta er samræming 

skattlagningar fyrirtækja. Þetta hefur verið talið geta dregið úr ólöglegri skattasamkeppni.
198

 

En skattasamkeppni ríkja getur oft leitt til skattaflótta. Þegar talað er um skattasamkeppni í 

þessu samhengi er átt við að ríki, lækka skatta sína gagngert til að laða að erlend fyrirtæki og 

draga til sín erlent fjármagn. Hins vegar ber ríkjum einnig að koma í veg fyrir og fjarlægja 

ákvæði í skattalögum sem valda því að fjármagn og atvinna flytjist úr landi eða dragi úr 

erlendum fjárfestingum í landinu.
199

 Það er álitamál hvort skattaívilnanir í reynd geti aukið 

hagvöxt og farsæld, allavega þarf að gæta að því að það sé ekki gert á kostnað annarra ríkja. 

Slík skattasamkeppni á milli ríkja gæti orðið þess valdandi að önnur ríki forðist samskipti við 

viðkomandi ríki.
200

 

 

4.3 Meginreglur innlends skattaréttar 

 

Í 1. og 2. gr. tsl. 90/2003 kveður á um ótakmarkaða skattskyldu persóna og lögaðila. Í 1. tl. 1. 

gr. segir að þeim mönnum sem heimilisfastir eru hér á landi beri skylda til að greiða 

tekjuskatt af öllum tekjum sínum, hvar sem þeirra er aflað. Heimildin er nátengd hugtakinu 

um „alheimsskattlagningu” sem gefur heimild til að skattleggja þá sem heimilisfastir eru á 

Íslandi af öllum tekjum sínum. Í þessu felst að skattskyldan nær til allra tekna viðkomandi 

aðila óháð hvar í heiminum þeirra er aflað. Hvað einstaklinga varðar þá teljast þeir 

heimilisfastir sem hér hafa fasta búsetu. Fyrirtæki teljast heimilisföst hér ef þau hafa 

raunveruleg tengsl við landið t.d. að aðalstjórn fyrirtækisins hafi hér aðsetur.
201
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4.4 Samspil tvísköttunarsamninga og þjóðaréttar 

 

Tilgangur eða markmið tvísköttunarsamninga er fyrst og fremst, að fjarlægja skattahindranir 

milli landa og koma þannig í veg fyrir tvísköttun og/eða undanskot frá skatti. Einnig er 

tvísköttunarsamningum ætlað að koma í veg fyrir samkeppnislega mismunun.
202

 Þetta er gert 

með hagsmuni bæði skattgreiðenda og skattyfirvalda í huga. Með því á að tryggja að sem 

minnst röskun á alþjóðlegum viðskiptum og fjárfestingum verði á milli ríkja. Með öðrum 

orðum er aðaltilgangurinn að koma í veg fyrir að skattaðili verði skattlagður í tveimur eða 

fleiri ríkjum af sama skattstofni á sama tímabili.
203

 

 

„Þjóðaréttur“ teljast þær réttarreglur sem viðurkenndar hafa verið við lögskipti ríkja á 

alþjóðavettvangi.
204

 Af framkvæmd má ráða að helstu réttarheimildir þjóðaréttar séu annars 

vegar þjóðréttarvenjur og hins vegar þjóðréttarsamningar. Þar á eftir fylgja svo meginreglur, 

þar næst dómsúrlausnir á sviði þjóðaréttar og að lokum hefur í einhverjum mæli verið horft til 

skrifa fræðimanna.
205

 Vegna þess hve þjóðaréttur er lifandi þ.e. þróast í takt við háttsemi ríkja 

á hverjum tíma er á stundum erfitt að framkvæma tæmandi talningu á réttaheimildum 

þjóðaréttarins.
206

 

 

4.5 Alþjóða dómstóllinn i Haag 

 

Alþjóða dómstóllinn í Haag tekur m.a. á deilum um túlkun tvísköttunarsamninga milli 

ríkja.
207

 Ef upp kemur ágreiningur um hvernig túlka skuli tvísköttunarsamning, þ.e. ef til 

dæmis Ísland og annað land sem gert hafa með sér tvísköttunarsamning eru ósammála um 

túlkun hans er hægt að fara með málið fyrir Alþjóðadómstólinn í Haag.
208

 Aðili sjálfur getur 

ekki farið með mál fyrir dómstólinn til að fá úr ágreiningi skorið. Þetta fyrirkomulag þykir 

afar óhentugt þar sem í því felst mikið óhagræði fyrir aðilann. Það gæti mögulega verið 

skýring þess að enginn dómur hefur fallið vegna ágreinings um tvísköttunarsamning hjá 
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dómstólnum.
209

 Einungis fullvalda ríki geta átt aðild að málum sem tekin eru fyrir hjá 

Alþjóðadómstólnum í Haag.
210

 

 

5 ESB 
 

5.1 Evrópudómstóllinn 

 

Evrópudómstóllinn er æðsta dómstig á sviði Evrópulöggjafar. Dómstóllinn er staðsettur í 

Lúxemborg og hefur starfað frá árinu 1952, mikilvægustu verkefni dómstólsins eru að dæma í 

málum er varða Evrópurétt.
211 

 Það sem er sérstakt við reglur Evrópusambandsins (ESB), er 

að stofnanir innan sambandsins geta gefið út reglur sem binda aðildarríkin og borgara þeirra 

með beinum hætti. Af þessum sökum hefur ESB komið á fót sínum eigin dómstól sem hefur 

það hlutverk að leysa úr ágreiningsefnum sem koma upp innan sambandsins við túlkun 

ákvæða ESB.
212

 Hlutverk dómstólsins er því ekki síður að stuðla að því að sambærileg mál 

séu afgreidd á sem líkastan hátt til að sporna við mismunun. 

 

5.2 Mismunandi meðferð sambærilegra aðstæðna 

 

Álitaefni í málum sem upp hafa komið og snúa að beinum sköttum má skipta í tvo flokka. 

Annars vegar er um að ræða tilvik þar sem greinarmunur er gerður á þeim sem eru 

heimilisfastir og þeim sem ekki eru heimilisfastir, sem og þeirra sem bera takmarkaða- og 

ótakmarkaða skattskyldu.
213

 Þessar aðstæður geta á margan hátt verið ógegnsæjar og erfiðar 

viðureignar og fela oft á tíðum í sér dulda mismunun líkt og í máli Avoir Fiscal hér að neðan. 

Hins vegar er um að ræða tilvik sem snúa að þeim afleiðingum sem flutningar til og frá landi 

hafa í för með sér. Af dómaframkvæmd Evrópudómstólsins má sjá að dómstóllinn hefur átt í 

nokkrum erfiðleikum með að taka á tilvikum sem þessum.
214

 Upphaflega var talið að 

skattamálefni ríkja félli ekki undir löggjöf Evrópusambandsins.
215

 Fyrsta málið sem kom til 
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kasta Evrópudómstólsins hvað varðar skatta var dómur nr.C-270/83, uppkveðinn 28. janúar 

1986 (Avoir Fiscal)
216

. 

 

Í málinu var deilt um það hvort réttlætanlegt væri að skattlagning á arði sem útibú 

fransks tryggingarfélags með heimilisfesti í öðru samningsríki, væri ekki skattlagt 

með sambærilegum hætti og arður tryggingarfélags sem var heimilisfast í 

Frakklandi.
217

 Dómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að um væri að ræða 

mismunun af hálfu Frakka hvað varðar umboðsmenn og útibú fyrirtækja með 

heimilisfesti í öðru samningsríki. Dómstóllinn kvað upp úr með að ekki skyldi 

gerður greinarmunur á því hvort fyrirtæki væri heimilisfast í Frakklandi eða hvort 

um væri að ræða erlent fyrirtæki með „fasta atvinnustöð“ í Frakklandi, aðilar 

skyldu greiða sambærilega skatta, annað teldist mismunun og brot gegn 49. gr. 

ESB samningsins, sbr. 31. gr. EES-samningsins um staðfesturétt.
218

 

 

Grundvallaratriðið í dómnum var að fyrirtæki sem væri heimilisfast í ríki og fyrirtæki sem 

ekki væri heimilisfast í því ríki fengju sambærilega meðhöndlun til að koma í veg fyrir 

mismunun. Þessi meginregla var einnig höfð að leiðarljósi í máli ESB dómstólsins í máli 

Commerzbank nr. C-330/91 frá júlí 1993 

 

Í málinu var um að ræða Commerzbank A/G, þýskur banki með útibú staðsett í 

Englandi. Útibúið var skattalega meðhöndlað á annan hátt en félög sem voru 

heimilisföst í Englandi. Dómstóllinn taldi þetta vera mismunun og brjóta gegn 

ákvæði 49. gr. ESB, sbr. 31. gr. EES-samningsins um staðfesturétt.
219

 

 

Dómstóllinn hefur kveðið upp fjölda sambærilegra dóma og staðfest að „föst 

atvinnustöð“ skuli skattlögð með  sama hætti og njóta sama frádráttar,
220

 sömu 

skattlagningar þegar um er að ræða arð frá erlendum félögum
221

 og skuli skattlögð með 

sömu skattprósentu
222

 og félög sem heimilisföst eru í ríkinu.
223
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Þrátt fyrir að EES löggjöfin taki ekki heldur til beinna skatta þá beri ríkjum að haga 

skattlagningarvaldi sínu þannig að það brjóti ekki í bága við reglur EES. Þetta er í fullu 

samræmi við þá þróun sem orðið hefur innan ESB. Niðurstöður EFTA dómstólsins hafa í 

raun ekki réttaráhrif innan ESB en aftur á móti hefur ESB ákveðin réttaráhrif á niðurstöður 

EFTA dómstólsins.
224

 Þetta má t.d. greina í Fókus bank málinu, ráðgefandi áliti EFTA 

dómstólsins í máli nr. E-1/04. 

 

Í málinu var deilt um arðgreiðslur félaga sem skattlagðar voru með mismunandi 

hætti eftir því hvort þau voru heimilisföst í Noregi eður ei. Um var að ræða félög 

sem annars vegar voru skráð í Noregi og höfðu því frádráttarheimild á tekjuskatti 

móttakanda sem samsvaraði skattinum á arðgreiðsluna og greiddi þannig engan 

skatt á mótteknum arði frá norskum félögum. Hins vegar bar félögum sem skráð 

voru utan Noregs að greiða 15% skatt og höfðu enga frádráttarheimild, 

arðgreiðslufélögum var gert að halda eftir og standa skil á skatti hinna erlendra 

félaga. 

 

Dómstóllinn taldi að í þessu fælist mismunun á fjármagnsflutningum í skilningi 

EES samningsins. Með þessum hætti stæðu erlend fyrirtæki ekki til jafns við 

norsk fyrirtæki. Samkeppnishæfni erlendra fyrirtækja væru ekki þau sömu og 

innlendra og væri letjandi fyrir erlend félög að koma inn á norskan markað.
225

 Til 

samanburðar má benda á mál Harðar Einarssonar, E-1/01 um mismunandi 

virðisaukaskattsprósentu á bókum en til málsins var m.a. vísað til í umfjöllun 

dómsins. 

 

6 Íslensk skattalöggjöf – skattskylda 
 

Skattar eru lagðir á með lögum og verður þeim hvorki breytt né þeir afnumdir nema með 

lögum eins og kveðið er á um í 40. gr. stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944.
226

 Lög 
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um tekjuskatt tóku upphaflega gildi árið 1921 og héldust óbreytt til ársloka 1978.
227

 Í 

núgildandi lögum um tekjuskatt nr. 90/2003 er í fyrsta kafla farið yfir skattskyldu aðila og 

hvaða skilyrði þurfi að vera til staðar til að einstaklingar og lögaðilar beri takmarkaða eða 

ótakmarkaða skattskyldu hér á landi. Hér á eftir verður farið yfir hvað ótakmörkuð og 

takmörkuð skattskylda felur í sér. 

 

Í 1. gr. tsl. er kveðið á um skattskyldu persóna og í 2. gr. tsl. er kveðið á um skattskyldu 

lögaðila. Undir 3. gr. tsl. falla svo þeir sem hvorki eru taldir upp í 1. né 2. gr. tsl. Í 4. gr. tsl. er 

svo kveðið á um þá sem undanþegnir eru skattgreiðslu hér á landi.
228

 

 

6.1 Ótakmörkuð skattskylda 

 

Meginreglu um ótakmarkaða skattskyldu einstaklinga er að finna í 1. tl. 1. mgr. 1. gr. tsl. en 

þar segir að öllum sem heimilisfastir
229

 eru hér á landi beri skylda til að greiða tekjuskatt af 

öllum tekjum sínum, hvar sem þeirra er aflað. Í 3. tl. 1. mgr. 1. gr. tsl. kemur svo fram að þeir 

sem dvelja hér lengur en 183 daga á hverju 12 mánaða tímabili beri einnig ótakmarkaða 

skattskyldu hér á landi, að teknu tilliti til eðlilegrar fjarveru vegna orlofs og þess háttar 

skýringa. Í 2. tl. 1. mgr. 1. gr. tsl. er kveðið á um þá sem hafa verið með heimilisfesti hér, en 

hafa flutt á brott. Þeir eru þá skattskyldir hér í 3 ár frá næstu áramótum eftir brottflutning, 

nema þeir geti sýnt fram á annað. Í 2. mgr. 1. gr. tsl. er svo kveðið á um að það sé í höndum 

ríkisskattstjóra að úrskurða í vafatilfellum um það hverjir teljist hér heimilisfastir skv. 

greininni og við hvaða reglur hann skuli hafa til hliðsjónar við ákvörðunartöku. 

 

Ótakmörkuð skattskylda lögaðila er tilgreind í 2. gr. sömu laga og er þar að finna upptalningu 

þeirra skilyrða sem þurfa að vera til staðar til að um ótakmarkaða skattskyldu sé að ræða. Þar 

til dæmis talið upp form félaga, skráning þeirra og heimili svo eitthvað sé nefnt.
230

 

6.2 Takmörkuð skattskylda 

 

Í. 3. gr. laga um tekjuskatt nr. 90/2003 er kveðið á um takmarkaða skattskyldu og er sú 

talning sögð tæmandi. Með takmarkaðri skattskyldu er átt við skiptingu skattlagningar á milli 
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heimilisfestisríkis og upprunaríkis, þ.e. þess ríkis þaðan sem tekjurnar eru upprunnar.
231

 Þar 

sem 3. gr. tsl. kveður á um að skattlagningin sé takmörkuð og skipting komi til út frá 

heimilisfestisríki og við uppruna teknanna, er það í anda hugtaksins um 

„alheimsskattlagningu”.
232

 Skattskyldan nær til ákveðinna tekna svo sem hvers konar tekna af 

atvinnurekstri, tekna vegna seldrar þjónustu hér á landi, tekna af starfsstöð sem rekin er hér á 

landi o.s.frv.
233

 4. tl. 3. gr. tsl. er svohljóðandi: 

 

“Allir aðilar sem reka hér á landi fasta starfsstöð, taka þátt í rekstri fastrar 

starfsstöðvar eða njóta hluta af ágóða slíkrar starfsstöðvar skulu greiða 

tekjuskatt af þeim tekjum.” 

 

4. tl. 3. gr. tsl. virðist ekki vera rúmt orðaður en vissulega er hægt að rökræða hvað felst í 

orðum eins og „hluta af ágóða“ en ljóst þykir að í þeim orðum felst annað en tekjur af leigu 

eða afnotum einhverskonar.
234

 Þegar 4. tl. 3. gr. er skoðaður nánar, liggur fyrir að aðallega er 

tvennt sem þarf að hafa í huga: Annars vegar, hverjir sæta skattlagningu og hins vegar, hvaða 

tekjur þeirra skuli skattleggjast skv. ákvæðinu.
235

 Þeir sem skattlagðir eru hér á landi skv. 4. 

tl. 3. gr. eru þeir einstaklingar og lögaðilar sem í fyrsta lagi reka hér fasta atvinnustöð í annan 

stað þeir sem taka þátt í rekstri fastrar starfsstöðvar og/eða í þriðja og síðasta lagi þeir sem 

njóta hluta af ágóða fastrar starfsstöðvar hér á landi.
236

 Þetta á í öllum tilvikum við þegar sú 

lágmarkskrafa er uppfyllt að um rekstur hér á landi sé að ræða.
237

 

6.2.1 Hvernig kemst maður hjá tvísköttun 

 

Ef tvísköttunarsamningur kveður ekki á um hvort heimilisfestisríki eða upprunalandsríki skuli 

skattleggja tekjurnar, þá skal skv. hugtakinu um „alheimsskattlagningu“ eingöngu vera 

heimilisfestisríkið sem hefur heimild til að skattleggja þær tekjur. Heimildin skal vera skv. 

innanlandslöggjöf þess ríkis, en skattlagningarheimild verður alltaf að byggja á 

innanlandslöggjöf ríkis. Samningsfyrirmynd OECD sem og langflestir tvísköttunarsamningar 
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sem Ísland hefur gert, eru þess eðlis að heimilisfestisríkið hefur skattlagningarréttinn. Þetta 

þýðir að upprunalandið afsalar sér skattlagningarréttinum.
238

 

 

Ef upprunalandið gefur eftir skattlagningarrétt sinn er það oftast orðað með þeim hætti í 

tvísköttunarsamningi að tekjur „skuli einungis” skattleggjast í heimilisfestisríki og þá hefur 

heimilisfestisríkið eitt skattlagningarréttinn skv. samningnum. Það má sjá af afdráttarlausu 

orðalaginu að ekki er valkvætt hvar skattlagningarrétturinn sé. Því mun upprunalandsríkið 

ekki reikna þær tekjur með í skattstofn þann, sem það hefði annars haft heimild til að 

skattleggja. Heimilisfestisríkið myndi aftur á móti gera það í fullu samræmi við 

„alheimsskattlagningarregluna“.
239

 

 

Ef hins vegar heimilisfestisríkið afsalar sér skattlagningarétti er um að ræða frávik frá 

hugtakinu um „alheimskattlagningarrétt“. Í þeim tilvikum er orðalag tvísköttunarsamningsins 

jafnan, „má skattleggja” í upprunalandsríki. Með þessum hætti er veitt ákveðið val, sem 

útilokar ekki heimilisfestisríkið algerlega frá því að taka tillit til þessara tekna við útreikning 

á skatti.
240

 Þar með er heimilisfestisríkinu heimilt að skattleggja umræddar tekjur ef 

upprunalandsríkið nýtir sér ekki þessa heimild ef skattalöggjöf heimilisfestisríkisins veitir 

heimild til þess. Þessar tekjur geta þó einnig, t.a.m. leitt til hækkunar á tekjuskattstofni, þar 

sem þær leiða til þess að viðkomandi aðili hækki um skattþrep þar sem stighækkandi skattur 

er lagður á tekjur, eins og á Íslandi. 

 

Í grundvallarreglu um skiptingu skattlagningarréttarins skv. OECD samningsfyrirmyndinni 

felst að upprunalandið afsalar sér skattlagningarréttinum, upprunalandið þarf því  ekki að 

gera frekari ráðstafanir. Þetta þýðir að heimilisfestislandið situr eitt að skattlagningu tekna 

sem er í fullu samræmi við meginregluna um alheimsskattlagningarrétt.
241

 

 

Réttaráhrif þess að ríki afsali sér skattlagningarrétti í tvísköttunarsamningi eru mjög ólík eftir 

því hvort það er heimilisfestisríkið eða upprunalandið sem gefur skattlagningarrétt sinn eftir. 

Samkvæmt framangreindu er það yfirleitt upprunalandið sem gefur skattlagningarrétt sinn 

                                                 
238

 Ásmundur G. Vilhjálmsson (2009) „Skipting á skattlagningarréttinum“, Tímarit Lögréttu, bls. 54 
239

 Ásmundur G. Vilhjálmsson (2009) „Skipting á skattlagningarréttinum“, Tímarit Lögréttu, bls. 55 
240

 Ásmundur G. Vilhjálmsson (2009) „Skipting á skattlagningarréttinum“, Tímarit Lögréttu, bls. 54 
241

 Ásmundur G. Vilhjálmsson (2009) „Skipting á skattlagningarréttinum“, Tímarit Lögréttu, bls. 54 



56 

 

eftir. Ef heimilisfestislandið gefur eftir skattlagningarrétt sinn er það gert með beitingu, annað 

hvort undanþágu- eða frádráttaraðferð, enda um að ræða frávik frá grundvallarreglunni.
242

 

Í samningsfyrirmynd OECD er að finna ofangreindar aðferðir sem beitt er til að komast hjá 

tvískattlagningu. Annarsvegar um að ræða undanþáguaðferð en hana er að finna í 

samningsfyrirmynd OECD í gr. 23 A
243

 og hinsvegar frádráttaraðferð í gr. 23 B.
244

 

 

6.2.1.1 Undanþáguaðferð skv. 23 A gr. OECD 

 

Undanþáguaðferðinni
245

 er beitt með tvennum hætti Annað hvort svokallaðri fullri 

skattaundanþágu, en þá eru þær tekjur sem aðili aflar sér í samningsríki að fullu undanþegnar 

skatti í hinu samningsríkinu,
246

 eða að tekjur sem aðili með heimilisfesti t.d. á Íslandi aflar í 

öðru samningsríki verði undanþegnar skattlagningu hér á landi. Tekjurnar geti samt sem áður 

haft áhrif á tekjustofn aðilans í heimilisfestisríkinu.
247

 Þessar tvær aðferðir geta í einföldum 

tilvikum leitt að sömu niðurstöðu, en það er á engan hátt algilt að sama niðurstaða fáist ef um 

flókið tilvik er að ræða.
248

 

 

Hugmyndin að baki aðferðinni er sú að aðilar sem eiga viðskiptum í öðrum löndum keppi á 

jafnréttisgrundvelli við hina erlendu aðila, hvað skatta varðar. Þetta á að leiða til þess að 

hlutfall tekna sem aflað er erlendis sé undanþegið skattlagningu í heimilisfestislandinu og 

skattlagning í því landi sem samkeppnin á sér stað í, sé látin duga.
249

 

 

Í skýrslu Viðskiptaráðs Íslands frá árinu 2005 var lagt til að undanþáguaðferðinni yrði beitt 

sem meginreglu á Íslandi, þar sem talið var að hún félli betur að íslensku skattkerfi. Einnig 

var bent á, að ef sett yrði ein regla í íslenskum rétti um það hvernig tvísköttun skyldi aflétt, 

væri með því komið í veg fyrir ákveðna óvissu um hvernig aflétta ætti tvísköttun. Rök 

Viðskiptaráðs Íslands fyrir því að taka eingöngu upp undanþáguaðferðina voru m.a. þau, að 

aðferðina taldi ráðið byggða á sterkum grunni og í fræðilegu samhengi vel ígrundaða. 
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Aðferðina taldi ráðið geta gert íslensk fyrirtæki samkeppnishæfari á alþjóða markaði. Reglan 

var einnig talin vel til þess fallin að laða að erlenda fjárfesta til Íslands. Því til viðbótar taldi 

ráðið að óvissu um hvaða aðferð skyldi beitt hverju sinni verða úr sögunni, en of margar 

aðferðir væru í boði sem ekki væru nægilega vel útfærðar.
250

 

 

6.2.1.2 Frádráttaraðferðin skv. 23 gr. B OECD 

 

Hin aðferðin er frádráttaraðferðin, en hana er að finna í 23 gr. B í OECD 

samningsfyrirmyndinni. Hugmyndin að baki aðferðinni er sú að skattlagningin skuli alltaf 

vera sú sama, óháð því hvort fjárfest sé innanlands eða erlendis. Skattlagningin verður þannig 

alltaf eins og fjárfest sé innanlands.
 251

 Skattur sem greiddur er a tekjum af erlendum uppruna 

er dreginn frá skatti sem lagður er á í heimalandi vegna sömu tekna. Tvær meginaðferðir eru 

notaðar til að útfæra frádrátt: 

 

Fyrri aðferðin, full frádráttaraðferð,
252

 felur í sér að allur skattur sem greiddur er í hinu 

samningsríkinu er leyfður til frádráttar í heimilisfestisríkinu. Þetta getur leitt til þess að 

frádrátturinn verði hærri en skattlagningin í heimilisfestislandi hefði ella verið, þá þarf að 

liggja fyrir hvernig meðhöndla skuli mismuninn, þ.e. hvort hann verði endurgreiddur eða 

lagður á aðrar tekjur sem aflað er í samningsríki á sama tíma. Sjaldgæft er að ríki beiti þessari 

aðferð sem meginaðferð.
253

 

 

Hin leiðin, venjuleg frádráttaraðferð,
254

 felur í sér að skattur sem greiddur hefur verið af 

tekjum í öðru samningsríki kemur til frádráttar skattlagningu í hinu samningsríkinu. 

Frádrátturinn getur þó aldrei orðið hærri en sem nemur álögðum opinberum gjöldum í 

heimilisfestisríkinu.
255

 Ef aðili hefur til að mynda greitt meira í skatt í öðru samningsríkinu en 

hann hefði þurft að greiða í hinu ríkinu, þá er ekki hægt að endurgreiða umframgreiddan 

skatt. Skattgreiðandinn tekur því sjálfur á sig ofgreidda skattinn. Íslenska ríkið niðurgreiðir til 
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dæmis ekki skatta annarra ríkja. Í samningsfyrirmynd OECD er gert ráð fyrir að síðarnefnda 

aðferðin sé notuð, eða venjuleg frádráttaraðferð.
256

 

 

6.3 Hugtakið „föst atvinnustöð” – í íslenskum rétti 
 

Þrátt fyrir að hugtakið föst starfsstöð (föst atvinnustöð) sé að finna í íslenskum lögum er 

skilgreiningu þess ekki að finna í íslensku skattalögum. Ekki er hægt að ganga út frá því að 

merking hugtaksins sé sú sama í íslenskum lögum og í alþjóðlegum skattarétti skv. 5. gr. 

OECD samningsfyrirmyndarinnar.
257

 Hugtakið kom fyrst inn í íslensk skattalög með lögum 

nr. 40/1978, sbr. lög nr. 90/2003. Á þeim tíma hafði Ísland gert nokkurn fjölda 

tvísköttunarsamninga við önnur ríki og höfðu Íslendingar því öðlast einhverja reynslu á því 

sviði.
258

 Hugtakið „föst atvinnustöð“ hefur í gegnum tíðina verið skilgreint með vísan til 

OECD samningsfyrirmyndarinnar og er sú skilgreining ennþá notuð í langflestum tilfellum. 

Þrátt fyrir það hafa ekki verið færð rök fyrir því að hugtakið „föst atvinnustöð“ hafi sömu 

merkingu í íslenskum rétti og það hefur í alþjóðlegum skattarétti, sbr. 5. gr. OECD 

samningsfyrirmyndarinnar.
259

 Samkvæmt úrskurði yfirskattanefndar nr. 53/2009 má sjá, að 

ekki sé algilt að túlkun 5. gr. OECD fyrirmyndarinnar sé innleidd hér á landi, en í 

úrskurðinum segir orðrétt: 

 

„Íslenskum skattyfirvöldum er frjálst að skilgreina hvað telst vera föst atvinnustöð 

samkvæmt íslenskum rétti óháð því hvernig hugtakið beri að túlka í einstökum 

samningssamböndum“. 

 

Þrátt fyrir þessa túlkun íslenskra yfirvalda, hlýtur að teljast skynsamlegast að styðjast við 

skilgreiningu 5. gr. OECD samningsfyrirmyndarinnar sem jafnframt er sú útbreiddasta á 

alþjóðavettvangi þegar meta á hvort um „fasta atvinnustöð“ sé að ræða. Með því að styðjast 

við samningsfyrirmyndina mætti ætla að líkurnar á samræmdri túlkun ríkja aukist til mikilla 

muna. Einnig hafa athugasemdir með samningsfyrirmyndinni verið taldar mikilvæg gögn við 
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aðstoð og greiningu á því, hvaða sjónarmið skuli lögð til grundvallar þegar skattskylda á 

grundvelli 4. tl. 3. gr. tsl.
260

 er metin.
261

 

 

Ákvæði 4. tl. 3. gr. tsl. heimilar íslenskum skattyfirvöldum að skattleggja erlendis búsetta 

aðila sem stunda atvinnurekstur hér á landi. Þessi heimild er fyrst og fremst byggð á 

samkeppnisástæðum, þessu til stuðnings má sjá eftirfarandi dæmi:
262

 

Ef aðili með heimilisfesti í öðru ríki ræki fyrirtæki hér á landi án þess að þurfa að greiða skatt 

af þeim rekstri, væri hann mun betur settur en aðili í sambærilegum rekstri sem heimilisfastur 

væri hér á landi.
263

 Með öðrum orðun þá takmarkast skattskyldan við þá sem stunda rekstur 

eða taka þátt í rekstri frá „fastri atvinnustöð”.
 264

 

 

Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 47/2010 var farið fram á að A, stjórnarmanni, 

framkvæmdastjóra og prókúruhafa Þ ehf., yrði gerð sekt fyrir að hafa vanrækt að standa skil á 

staðgreiðslu opinberra gjalda, af greiðslum sem Þ ehf. innti af hendi til lettneskra fyrirtækja 

vegna starfsemi þeirra hér á landi við uppsetningu húsa sem Þ ehf. flutti til landsins 

ósamsett.
265

 Krafa skattrannsóknarstjóra ríkisins var eftirfarandi: 

 

Í málinu krafðist skattrannsóknarstjóri ríkisins að gjaldanda, A, hafi sem 

fyrirsvarsmanni Þ ehf. borið að halda eftir og standa skil á staðgreiðslu opinberra 

gjalda með 15% skatthlutfalli af greiðslum
266

 til þriggja lettneskra fyrirtækja, X, Y 

og Z, vegna starfsemi þeirra hér á landi við uppsetningu bjálkahúsa sem Þ ehf. 

flutti inn ósamsett frá Finnlandi en afhenti kaupendum fullbúin. 

Skattrannsóknarstjóri ríkisins byggði kröfu sína á því að greiðslur þessar teldust 

laun í skilningi laga nr. 45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda, sbr. ákvæði 6. 

tl. 5. gr. þeirra laga, enda hefðu lettnesku fyrirtækin borið takmarkaða skattskyldu 

hér á landi samkvæmt 3. tl. 3. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt. Í greinargerð 

skattrannsóknarstjóra ríkisins með kröfugerð embættisins til yfirskattanefndar, var 

sérstaklega tekið fram að lagt væri til grundvallar í málinu að „starfssamband [Þ 
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ehf.] og lettnesku fyrirtækjanna þriggja hafi verið verktakasamband“. Í niðurstöðu 

yfirskattanefndar var tvísköttunarsamningur milli lýðveldisins Íslands og 

lýðveldisins Lettlands lagður til grundvallar. Í niðurstöðum segir orðrétt: 

 

„Samkvæmt 7. gr. samningsins skal hagnaður af atvinnurekstri einungis 

skattlagður í heimaríki fyrirtækis nema fyrirtækið hafi með höndum 

atvinnurekstur í hinu aðildarríkinu frá fastri atvinnustöð þar. Samkvæmt 

þessu ákvæði tvísköttunarsamningsins verða tekjur umræddra fyrirtækja, X, 

Y og Z, sem starfrækt eru í Lettlandi, því ekki skattlagðar hér á landi nema 

þau teldust hafa með höndum fasta atvinnustöð á Íslandi, sbr. skilgreiningu 

á hugtakinu „föst atvinnustöð“ í 5. gr. samningsins. Ekki er byggt á því af 

hálfu skattrannsóknarstjóra ríkisins að fyrirtækin hafi haft með höndum 

atvinnurekstur hér á landi út frá fastri atvinnustöð, sbr. 4. tl. 3. gr. laga nr. 

90/2003 að því er skattskyldu varðar í því tilviki. Tekið skal fram að 

greiðslur til aðila, sem falla undir skattskyldu samkvæmt 4. tl. 3. gr. laga nr. 

90/2003, eru ekki staðgreiðsluskyldar“. 

 

Til að krafa skattrannsóknarstjóra ríkisins, um að fyrirtækið Þ ehf., hefði átt að halda eftir og 

standa skil á staðgreiðslu opinberra gjalda vegna fyrirtækjanna X, Y og Z hefðu þau þurft að 

vera starfsmenn Þ ehf. Í málinu lagði skattrannsóknarstjóri ríkisins upp með, að á milli 

fyrirtækjanna X, Y og Z annars vegar og Þ ehf., hins vegar, væri verktakasamband, en slíkt 

samband flokkast ekki sem „föst atvinnustöð“ og því gat Þ ehf., ekki heldur af þeirri ástæðu 

talist geta borið ábyrgð á skilum opinberra gjalda X, Y og Z. 

 

6.3.1 Hugtakið „föst atvinnustöð“ -í dönskum rétti 

 

Hugtakið „föst atvinnustöð“ hefur ekki síður leikið stórt hlutverk í nágrannalöndum okkar. Í 

Danmörku er hugtakið að finna í danskri löggjöf, nánar tiltekið í 4. lið. 1. mgr. 2. gr. 

kelduskattslaga.
267

 Ákvæðið tekur til allra persóna eða dánarbúa, þeirra sem stunda eða taka 

þátt í rekstri með „fasta atvinnustöð“ í landinu. Ákvæðið á þó eingöngu við um þá aðila sem 
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reka félag með persónulegri ábyrgð; til dæmis félög eins og sameignarfélag
268

 og 

samlagsfélag.
269270

 Félög og sjóðir sem teljast til sjálfstæðra lögaðila og eru þar af leiðandi 

sjálfstæðir skattaðilar falla undir önnur lög eða a-lið 1. mgr. 2. gr. félagaskattalaga.
271

 

 

6.4 Heimilisfesti skv. 4. gr. OECD samningsfyrirmyndarinnar 

 

Reglu um heimilisfesti er að finna í 4. gr. OECD samningsfyrirmyndarinnar
272

 og hljóðar 1. 

mgr. ákvæðisins svo: 

 

Í samningi þessum merkir hugtakið „aðili heimilisfastur í samningsríki“ aðila sem að 

lögum þess ríkis er skattskyldur þar vegna heimilisfestis, búsetu, aðseturs stjórnar 

fyrirtækis eða af öðrum svipuðum ástæðum, og tekur einnig til þess ríkis og opinberra 

aðila, sveitastjórna og opinberra stofnana í því. 

Hugtakið a) tekur ekki til aðila sem einungis er skattskyldur í því ríki af tekjum sem 

eiga uppruna sinn þar eða af eignum sem þar eru, og b) tekur til samtaka aðila og 

dánarbús einungis að því marki sem tekjur eða eignir þeirra eru skattlagðar í því ríki 

með sambærilegum hætti og tekjur eða eignir sem aðili með heimilisfesti þar hefur eða 

á.
273

 

 

Heimilisfesti tengist ákvörðun um hvort aðili teljist bera takmarkaða- eða ótakmarkaða 

skattskyldu. Það ræðst m.a. því af því hvar aðili er heimilisfastur, hvernig hann skuli 

skattleggjast. Ríkisskattstjóri hefur heimild til að skera úr um hvar heimilisfesti er. Í 1. mgr. 

21. gr. OECD samningsfyrirmyndarinnar er kveðið á um að allar þær tekjur sem ekki eru upp 

taldar í samningnum, (22. gr. norðurlandasamningsins) skuli sú meginregla gilda, að það sé 

heimilisfestisríkið sem eigi skattlagningarréttinn.
274

 Aðili sem er heimilisfastur í aðildarríki 

ber þar ótakmarkaða skattskyldu, getur ekki talist heimilisfastur í öðru ríki samtímis, hann 

getur því einungis borið takmarkaða skattskyldu í hinu aðildarríkinu.
275
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6.5 Áhrif hugtaksins „föst atvinnustöð“ 

 

Hugtakið „föst atvinnustöð” skiptir máli einsog áður hefur verið nefnt við ákvörðun um hvar 

tekjur skuli skattlagðar. Í samningsfyrirmynd OECD er ekki að finna ákvæði er leggur skyldu 

á samningsríki að laga innlendan rétt sinn að þjóðarétti þegar kemur að skattlagningu. Danir 

beita engu að síður hugtakinu um „fasta atvinnustöð” sem grundvallar hugtaki þegar kemur 

að ákvörðun um skattlagningu á alþjóðlegum rekstrartekjum.
276

 Svo virðist sem Íslendingar 

hafi frekar reynt að aðlaga tvísköttunarsamninga sína að innlendri löggjöf sinni. Þrátt fyrir 

það er ekki viðurkennt að hugtakið „föst atvinnustöð“ skuli endilega túlkað á þann hátt sem 

tíðkast í einstökum tvísköttunarsamningum eins og fram kom í áður nefndum úrskurði 

yfirskattnefndar nr. 53/2009. 

 

Í dómi Hæstaréttar Íslands nr. 237/1998, svokölluðum Partadómi, var deilt um hvort um 

raunverulega starfsemi væri að ræða, en „raunveruleg starfssemi“ er eitt þeirra skilyrða sem 

þarf að uppfylla til að um „fasta atvinnustöð“ geti talist vera um að ræða. 

H og Þ stofnuðu sameignarfélagið P sem tilkynnt var til firmaskrár. Var svo um 

samið að félagið skyldi vera eigandi alls hlutafjár H og Þ í tilteknum hlutafélögum 

og rekið sem sjálfstæður skattaðili. P taldi svo fram sem sjálfstæður skattaðili árin 

1992 til 1996. Skattstjóri ákvað árið 1996 að endurákvarða opinber gjöld P þannig 

að þau féllu niður en þess í stað skattleggja eignir og tekjur P með eignum og 

tekjum H og Þ. Auk þessa lagði skattstjóri álag á skattstofna H og Þ við álagningu 

opinberra gjalda vegna framangreinds tímabils. Talið var að P uppfyllti að formi 

til skilyrði þess að teljast sjálfstæður skattaðili samkvæmt 3. tl. 1. mgr. 3. gr. laga 

nr. 75/1981 um tekju- og eignarskatt. Skilyrði fyrir sjálfstæðri skattskyldu 

sameignarfélags væri hins vegar að félag hefði atvinnurekstur með höndum en því 

væri ekki til að dreifa um P. Var því hafnað kröfu P, H og Þ um ógildingu 

ákvarðana skattstjóra. Þá var talið að framtöl P, H og Þ hefðu verið með þeim 

hætti að heimilt hefði verið að endurákvarða opinber gjöld þeirra og leggja álag á 

skattstofna H og Þ. 
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Af þessum dómi Hæstaréttar nr. 237/1998 er ljóst að samkvæmt innlendri skattalöggjöf, þarf 

líkt og í samningsfyrirmynd OECD að vera um raunverulega starfsemi að ræða til að hægt sé 

að tala um sjálfstæðan skattaðila og þar af leiðandi „fasta atvinnustöð“. Út frá þessum dómi 

má álykta að beitt sé eftir sömu aðferðum við túlkun hugtaksins og kemur fram í ákvæðum og 

skýringum samningsfyrirmyndar OECD. Með hliðsjón af þessum dómi og áðurnefndum 

úrskurði yfirskattanefndara nr. 53/2009 er ekki með öllu ljóst hvort og hver stefna íslenskra 

yfirvalda er við túlkun hugtaksins „föst atvinnustöð“. 

 

6.6 Túlkun á hugtakinu „föst atvinnustöð“ 

6.6.1 Túlkun á Íslandi 

 

Á Íslandi hefur tíðkast að túlka alþjóðlegan skattarétt með hliðsjón af innanlandslöggjöf. 

Fáist ekki niðurstaða eingöngu með því að byggja á ákvæðum innanlandslöggjafar, er 

almennt stuðst við samningsfyrirmynd OECD og þá tvísköttunarsamninga sem í gildi eru 

milli Íslands og annarra ríkja. Þeir tvísköttunarsamningar sem Ísland hefur gert við önnur ríki 

eru gerðir með heimild í íslenskum lögum, það er í fullu samræmi við tvíeðli þjóðaréttar sem 

Íslendingar hafa jafnan aðhyllst. Það felur í sér að ef þjóðréttarsamningur stangast á við 

innlenda löggjöf skal þjóðaréttarsamningurinn víkja.
277

 Skattasérfræðingurinn Garðar 

Valdimarsson heldur því fram í grein sinni í Tímariti lögfræðinga, frá árinu 1997, að 

tvísköttunarsamningar séu þjóðréttarsamningar, sem gerðir eru með heimild í settum lögum 

og verða því að teljast hafa sama gildi og almenn lög, enda séu þeir að efni til innan þeirra 

heimilda sem lög leyfa.
278

 

 

6.6.2 Túlkun fræðimannanna 

 

Í dönsku fræðibókinni, Skatteret, Almen del frá árinu 2005, koma höfundar bókarinnar, þeir 

Henrik Dam, Kjeld Hemmingsen og Finn Taksøe – Jensen, skoðun sinni á þróun túlkunar 

hugtaksins „föst atvinnustöð” á framfæri. Samkvæmt þeirra kenningu skal, þegar ákvarða á 

hvort um sé að ræða rekstur eða fyrirtæki með „fasta atvinnustöð“ þar í landi, fara eftir 

ákvæði 12. kafla stjórnvaldsfyrirmæla nr. 135, útg. 4/11 1998. En þar er mælt fyrir um að 

hugtakið skuli túlkað í samræmi við 5. gr. OECD samningsfyrirmyndarinnar eins og þegar 
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gerðir eru tvísköttunarsamningar.
279

 Þeir eru þeirrar skoðunar að þróun danskrar 

skattalöggjafar hafi lagað sig markvisst að OECD samningsfyrirmyndinni, þrátt fyrir að þeim 

hafi ekki beint borið skylda til þess. Því á endanum beri þeim að samræma skattalöggjöf sína 

eftir niðurstöðum Evrópu-dómstólsins.
280

 

 

Þýski sérfræðingurinn í alþjóðlegum skattarétti, Klaus Vogel er á þeirri skoðun að túlka skuli 

tvísköttunarsamninga einhliða, þ.e.a.s. án tillits til innlends réttar. Eingöngu skuli stuðst við 

innlendan rétt sem neyðarúrræði eða þegar allt um þrýtur.
281

 

 

Með hliðsjón af framangreindu er ljóst að engin vanþörf er á að hafa samræmdar reglur, líkt 

og samningsfyrirmynd OECD, til hliðsjónar þegar gerðir eru tvísköttunarsamningar á milli 

ríkja. 

 

6.7 Hagnaður af atvinnurekstri 

 

6.7.1 7. gr. OECD 

 

Í 7. gr. OECD samningsfyrirmyndarinnar er að finna almenna reglu um það hvernig tekjur af 

atvinnurekstri skuli skattlagður og hvaða ríki hafi skattlagningarréttinn.
282

 Meginreglan er sú 

að skattlagningarrétturinn skuli vera í því ríki þar sem félagið er skráð, eða þar sem 

raunveruleg framkvæmdarstjórn þess er staðsett, óháð því hvar stjórnarathafnir eiga sér stað. 

Tekjurnar eru því skattlagaðar í því landi þar sem félagið er heimilisfast eins og skýrt er 

kveðið á í 1. mgr. 7. gr. OECD samningsfyrirmyndarinnar en þar er að finna orðalagið: „skal 

einungis skattlagður“. Orðalagið gefur til kynna að það sé ekkert val um hvar tekjurnar skuli 

skattlagaðar.
283

 Það telst þó til undantekningar ef fyrirtæki í aðildarríki stundar atvinnurekstur 

frá „fastri atvinnustöð“ í upprunalandi samnings. Rekstur „föstu atvinnustöðvarinnar“ felur 

þannig í sér undantekningu frá meginreglunni um forgang heimilisfestisríkisins til 

skattlagningarréttarins.
284
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Greininni er skipt í 7. mgr. og er sú fyrsta svohljóðandi: 

 

Hagnaður fyrirtækis í samningsríki af atvinnurekstri skal einungis skattlagður í 

því ríki nema fyrirtækið hafi með höndum atvinnurekstur í öðru samningsríki frá 

fastri atvinnustöð þar. Ef fyrirtækið hefur slíkan atvinnurekstur með höndum má 

leggja skatt á hagnað fyrirtækisins í síðarnefnda ríkinu, en þó einungis að því 

marki sem tengja má hagnaðinn hinni föstu atvinnustöð. 

 

Hér má því eins og áður segir sjá þá meginreglu að skattlagning hagnaðar fyrirtækis 

skuli eiga sér stað í því ríki þar sem fyrirtækið er heimilisfast. Undantekningin er sú að 

ef fyrirtækið hefur með höndum atvinnurekstur í öðru samningsríki, frá „fastri 

atvinnustöð” má skattleggja í því ríki að því marki sem hægt er að tengja hagnaðinn við 

„föstu atvinnustöðina” 

Í 2. -. 6. mgr. 7. gr. er síðan að finna ákvæði um hvernig uppgjöri frá „fastri 

atvinnustöð” skuli háttað. Í 2. og 3. mgr. er einkum gerð grein fyrir hvaða tekjur og 

kostnað megi taka með í uppgjöri vegna föstu atvinnustöðvarinnar” og hvernig 

skiptingu skuli háttað á milli „föstu atvinnustöðvarinnar” og höfuðstöðvanna.
285

 

 

Skilgreiningu hugtaksins „fyrirtækis í samningsríki” sem fram kemur í 1. mgr. 7. gr. 

OECD fyrirmyndarinnar er að finna í d-lið 1. tl. 3. gr. samningsfyrirmyndarinnar.
286

 

Skilgreiningu hugtaksins „atvinnurekstur” er þó hvergi að finna, hvorki í íslenskum 

lögum né í samningsfyrirmynd OECD. Samkvæmt skilgreiningu Henrik Dam, Kjeld 

Hemmingsen og Finn Taksøe-Jensen er í raun á þann veg að ef reksturinn er 

skipulagður með það að markmiði að hagnast á honum sé um að ræða 

„atvinnurekstur“.
287
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7 Samantekt og lokaorð 
 

Í þessari ritgerð hefur sjónum fyrst og fremst verið beint að því hvað felst í hugtakinu „föst 

atvinnustöð“, hvernig hugtakið er til komið, hvar það og skilgreiningu þess er að finna. Af 

umfjölluninni má sjá að túlkun hugtaksins hefur tekið töluverðum breytingum í gegnum 

tíðina, í takt við aukin viðskipti milli ríkja og breytta viðskiptaaðferðir. 

Þau atriði sem meta þarf þegar ákvörðun er tekin um hvort til staðar sé „föst atvinnustöð“ 

eður ei, virðist stundum matskennd hjá íslenskum skattyfirvöldum. Svo virðist sem íslenskum 

skattyfirvöldum sé ekki alltaf fullljóst hvernig þau meti þau skilyrði sem til staðar þurfa að 

vera. Í íslenskum rétti má sjá dæmi þess að í framkvæmd hefur bæði verið vísað til þess að 

íslenskum yfirvöldum sé í sjálfsvald sett hvernig þau túlki hugtakið „föst atvinnustöð“ og 

hins vegar sbr. niðurstöðu Hæstaréttar, þar sem skilgreining hugtaksins er gerð með vísan til 

samningsfyrirmyndar OECD. 

 

Annar kafli fjallar um sögulegan aðdraganda þess að Efnahags- og framfarastofnunin OECD 

gaf út samningsfyrirmynd um gerð tvísköttunarsamninga. Í kaflanum voru athugasemdum 

með samningsfyrirmyndinni einnig gerð skil, þ.e. hvernig þær eru uppbyggðar og með hvaða 

hætti þær eru uppfærðar, ásamt því hvaða lagagildi þær hafa í framkvæmd. Ennfremur var 

farið yfir hvað tvísköttunarsamningar eru og hvaða tilgangi þeim er ætlað að þjóna og hvar 

heimildina til að gera þá sé að finna. Stuttlega var fjallað um þá deilu sem fram fór í 

Danmörku á árum áður um það hvort tvísköttunarsamningar stæðust skattlagningarheimild 

samkvæmt stjórnarskrá. Niðurstaðan var sú að tvísköttunarsamningar fælu ekki í sér 

skattlagningu heldur eingöngu ívilnun í formi lækkunar á sköttum og því stangast 

tvísköttunarsamningar ekki á við ákvæði stjórnarskrár. Fjallað var um lagalegt gildi 

tvísköttunarsamninga og hver það er sem hefur heimild til að gera þá fyrir Íslands hönd. Að 

lokum voru dómar reifaðir með það að markmiði að gefa gleggri mynd af því hvernig 

hugtakið er meðhöndlað í framkvæmd. 

 

Þriðji kaflinn sem er aðalkafli ritgerðarinnar, inniheldur ítarlega umfjöllun um hugtakið „föst 

atvinnustöð“ samkvæmt 5. gr. OECD samningsfyrirmyndarinnar. Gerð var grein fyrir því 

hvernig hugtakið varð til og hverjar meginreglur þess eru. Þar var hverri málsgrein 5. gr. 

OECD gerð greinargóð skil með því að útskýra með dæmum bæði úr athugasemdum með 
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samningsfyrirmyndinni, sem og dómafordæmum, hvernig metið er hvort skilyrði greinarinnar 

séu uppfyllt. Þá var einnig stuttlega gerð grein fyrir eðlismuninum á „fastri atvinnustöð“ og 

dótturfélagi. 

 

Í fjórða kafla var fjallað almennt um alþjóðlegan skattarétt. Farið var yfir megin markmið 

hans og helstu viðfangsefni. Þau eru helst að skipta skattlagningarétti á milli ríkja og reyna 

þannig að koma í veg fyrir að aðilum verði gert að greiða skatt af sömu tekjum oftar en einu 

sinni. Gerð var grein fyrir því hvernig leyst skuli úr málum ef upp kemur ágreiningur um 

túlkun tvísköttunarsamninga og hverjir geti höfðað slík mál. Sýnt var fram á þau áhrif sem 

niðurstaður mála Evrópu-dómstólsins hafa á skattalöggjöf aðildarríkja sinna. Af því má 

álykta að ríkum beri ákveðin skylda að aðlaga skattalög sín að samningsfyrirmynd OECD, 

enda ljóst að Evrópu-dómstólinn sé mesti áhrifavaldurinn í mótun skattalöggjafar innan ESB 

og EES. Dómstóllinn virðist fara mjúkum höndum um samningsfyrirmynd OECD dæma 

oftast samningsfyrirmyndinni í vil. Svo virðist sem dómar ESB séu heldur vilhallir hinum 

innri markaði   

 

Í fimmta kafla er í stuttu máli gerð grein fyrir stöðu og hlutverki Evrópu-dómstólsins. Eitt 

helsta hlutverk dómstólsins er að stuðla að því að sambærileg mál fái sambærilega 

meðhöndlun til að sporna við mismunun. 

 

Í sjötta kafla var gerð grein fyrir helstu reglum íslenskrar skattalöggjafar er við koma 

skattskyldu manna. Hvaða skilyrði þurfi til að greina á milli ótakmarkaðrar- og takmarkaðrar 

skattskyldu aðila. Megináhersla var þó lögð á takmarkaða skattskyldu. Farið var yfir hvenær 

hugtakið „föst atvinnustöð“ kom inn í íslensk skattalög og hvaða tilgangi það þjónar. 

Meginreglu um skiptingu skattlagningarréttarins var rakin. Tegundir tvískattlagningar voru 

gerð skil og hvaða aðferðum er beitt til að koma í veg fyrir að sömu tekjur séu skattlagðar í 

tvígang. Niðurstöður skattyfirvalda og dómstóla hér á landi voru kynntar þar sem fram kom 

að ekki hefur verið fullt samræmi í því hvernig hugtakið „föst atvinnustöð“ skuli skilgreint. Á 

Íslandi eru afar fá fordæmi að finna um túlkun hugtaksins. 

 

Að mati höfundar leikur enginn vafi á því að hugtakið „föst atvinnustöð“ skuli túlkað í 

samræmi við samningsfyrirmynd OECD. Ríkjum er einfaldlega ekki stætt á að túlka hugtakið 

einhliða. Ef upp kæmi ágreiningur milli ríkja um túlkun hugtaksins samkvæmt 
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tvísköttunarsamningi byggðum á samningsfyrirmynd OECD, færi málið fyrir 

alþjóðadómstólinn í Haag, sem aftur er bundinn af niðurstöðum Evrópu-dómstólsins. 

Fyrirliggjandi niðurstöður Evrópu-dómstólsins eru mjög afgerandi á þann veg að hugtakið 

skuli túlkað í samræmi við samningsfyrirmynd OECD. 

Samningsfyrirmynd OECD verður þannig að teljast eins konar öryggisventill þeirra sem vilja 

eiga viðskipti þvert á landamæri. Aðilar geta því gengið nokkurn veginn að því vísu að 

meðhöndlun þeirra sé sambærileg milli ríkja og ekki þurfi að kynna sér til hlítar skattalöggjöf 

hvers ríkis fyrir sig. Þessi samræming getur ekki annað en liðkað fyrir milliríkjasamskiptum 

og dregið þannig úr mismunun. 

 

Höfundur telur ennfremur líklegt að ef ágreiningsmálum fjölgar um túlkun hugtaksins „föst 

atvinnustöð“ hér landi muni þróunin verða í samræmi við samningsfyrirmynd OECD, því það 

eykur líkurnar á að aðilar fái samræmda  og sanngjarna niðurstöðu sinna mála. Það mun ekki 

heldur draga úr því að erlendir aðilar leiti eftir að stunda viðskipti hér á landi ef þeir vita 

fyrirfram hvaða leikreglur gilda. 
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