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Útdráttur 

Skattalegur samruni og samsköttun móður- og dótturfélaga yfir 

landamæri innan EES 

Viðfangsefni ritgerðar þessarar er að leitast við að varpa ljósi á hvort íslenskar skattareglur 

um skattalegan samruna og samsköttun móður- og dótturfélaga séu í samræmi við 

fjórfrelsisreglur EES-samningsins og samrýmist þar af leiðandi þeim skilyrðum og skyldum 

sem íslenska ríkið hefur tekið sér á hendur með aðild að EES. 

Eitt af meginmarkmiðum samningsins um Evrópska efnahagssvæðið er að koma á 

sameiginlegum innri markaði og tryggja einsleitni reglna innan Evrópska efnahagssvæðisins. 

Þó að skattkerfi og skattlagningarvald aðildarríkja EES falli að meginstefnu utan gildissviðs 

EES-samningsins verða aðildarríkin engu að síður að beita skattlagningarrétti sínum í 

samræmi við fjórfrelsisákvæði samningsins. 

Fjallað er ítarlega um ákvæði 51. og 55. gr. laga um tekjuskatt, nr. 90/2003, um samruna og 

samsköttun, ásamt  umfjöllun um þá dóma Evrópudómstólsins er tengjast viðfangsefninu. Að 

auki er gerð grein fyrir samrunatilskipunum Evrópusambandsins og hliðstæðum skattareglum 

í tveimur nágrannaríkjum okkar. 

Núgildandi ákvæði íslenskra tekjuskattslaga, um samruna og samsköttun, hafa aðeins verið 

talin eiga við um félög með heimilisfesti hér á landi og hefur ákvæðunum verið beitt á þann 

hátt í framkvæmd. Ákvæði 51. og 55. gr. tsl. gera þar af leiðandi aðeins ráð fyrir að félög með 

heimilisfesti á Íslandi geti notið þess skattahagræðis er felst í skattfrjálsum samruna og fengið 

heimild til samsköttunar. Þetta afdráttarlausa bann við skattfrjálsum millilandasamruna og 

samsköttun með félögum með heimilisfesti erlendis, felur í raun ekki í sér mismunun gagnvart 

erlendum félögum þar sem skattfrjáls millilandasamruni og samsköttun er yfir höfuð ekki 

heimil hvort sem um íslensk eða erlend félög er að ræða. Reglurnar takmarka hins vegar rétt 

félaga með heimilisfesti hér á landi til að ná staðfestu á erlendri grundu og leggja aukakostnað 

á innlend félög sem starfa á alþjóðavettvangi. Slíkar takmarkanir hefur Evrópudómstóllinn 

talið fara í bága við 49. gr. EB, um staðfesturétt, og þar af leiðandi vera ólögmætar hindranir.  
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Abstract 

Cross-border mergers and group taxation across borders within the 

EEA 

The subject of this thesis is to attempt to answer the question whether Icelandic tax rules, 

concerning taxable mergers and joint taxation between parent companies and subsidiaries, are 

consistent with the fundamental principle of freedoms of the EEA Agreement and therefore 

complies with the requirements and obligations which the Icelandic government must fulfill 

as a member of the EEA. 

One of the principal objectives of the EEA Agreement is to establish an internal market and 

ensure uniformity of rules within the European Economic Area. While the EEA Member 

States taxation system and allocation of taxing powers fall in principle outside the scope of 

the EEA Agreement, the EEA States must, nevertheless, exercise their taxation power 

consistent with EEA law. 

The discussion will focus on the provisions of Article 51 and 55 of the Income Tax Act, 

concerning mergers and group taxation, along with comprehensive discussion about related 

ECJ judgments. In addition, the merger directive, cross-border merger directive and 

comparable tax rules in two of our neighboring countries will be discussed. 

The current provisions of Icelandic tax law on mergers and group taxation have only been 

considered applicable to companies resident in Iceland and therefore applied in that manner. 

The provisions of Article 51 and 55 of the Income Tax Act do, therefore, only assume that 

companies resident in Iceland can enjoy the tax benefits which are involved in tax-free 

mergers and group taxation. This unconditional prohibition of tax-free cross-border mergers 

and group taxation across borders does not really discriminate foreign companies because tax-

free cross-border mergers and group taxation across borders is de facto not allowed, whether 

the companies involved are Icelandic or foreign. The rules, however, restrict the lawful right 

of companies resident in Iceland to get established on foreign ground and impose additional 

cost on domestic companies that operate on global markets. The ECJ has considered such 

restrictions in breach of Article 49 EC on the freedom of establishment and therefore to be an 

unlawful obstacles.  
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Formáli 

Ég hóf laganám mitt við Háskólann á Akureyri vorið 2007 en færði mig síðar um set og hóf 

nám við lagadeild Háskólans í Reykjavík. Þar hef ég stundað nám allar götur síðan, að 

fráskyldri haustönn 2012 er ég nam við lagadeild Háskólans í Kaupmannahöfn. Snemma í 

laganámi mínu heillaðist ég af alþjóðlegum skattarétti og þá sérstaklega hvaða réttindi og 

skyldur alþjóðasamningar færa einstaklingum og lögaðilum er starfa á alþjóðavettvangi. Þessi 

áhugi minn á alþjóðaskattarétti varð síðar kveikjan að efnisvali fyrir lokaritgerð mína er 

markar endapunkt náms míns við lagadeild Háskólans í Reykjavík.  

Ritgerð þessi er skrifuð á tímabilinu frá september 2012 til maí 2013 og hefur hún verið unnin 

undir handleiðslu Ágústs Karls Guðmundssonar. Kann ég honum bestu þakkir fyrir gott 

samstarf og gagnlegar ábendingar varðandi efnistök, málfar og fleira. 

Að lokum vil ég þakka fjölskyldu minni og öðrum, er stutt hafa við bakið á mér í gegnum 

háskólanám mitt, fyrir veittan stuðning og ekki síst þolinmæði.  

 

 

Akranes, 9. maí 2013 

Margeir Valur Sigurðsson  
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1. Inngangur 

Eitt af meginmarkmiðum samningsins um Evrópska efnahagssvæðið (EES-samningurinn) er 

að koma á sameiginlegum innri markaði og tryggja einsleitni reglna innan Evrópska 

efnahagssvæðisins (EES). Þó að skattkerfi og skattlagningarvald aðildarríkja EES falli að 

meginstefnu utan gildissviðs EES-samningsins verða aðildarríkin engu að síður að beita 

skattlagningarrétti sínum í samræmi við fjórfrelsisákvæði samningsins. Sú sýn manna að 

skattaréttur aðildarríkja falli alfarið utan gildissviðs EES-samningsins og taki því ekki til 

skattareglna, hefur verið á undanhaldi síðustu ár og hafa bæði Evrópudómstóllinn og EFTA-

dómstóllinn ítrekað hafnað því að skattareglur falli utan gildissviðs samningsins. 

Þegar almennt er metið hvort reglur aðildarríkja EES standist fjórfrelsisákvæði samningsins er 

athugað hvort reglan feli í sér mismunun, hindrun eða takmörkun á notkun einhverra 

fjórfrelsisákvæðanna. Þó komist sé að þeirri niðurstöðu að regla feli í sér mismunun, hindrun 

eða takmörkun, getur ákvæðið aftur á móti verið réttlætanlegt út frá ákveðnum lögmætum 

sjónarmiðum. Þegar metið er hvort ákvæði skattareglna séu í samræmi við fjórfrelsisákvæðin 

kemur helst til skoðunar almenna reglan um bann við mismunun á grundvelli þjóðernis, 

reglan um staðfesturétt og reglan um frjálsa fjármagnsflutninga. 

Flest aðildarríki Evrópusambandsins (ESB) hafa í löggjöf sinni ákvæði sem heimila, í 

ákveðnum tilvikum, skattfrjálsa sameiningu félaga og samsköttun félaga innan sömu 

félagasamstæðu yfir landamæri innan sambandsins. Í íslenskri skattalöggjöf er að finna 

hliðstæðar reglur er heimila viss skattahagræði fyrir félög og hluthafa þegar kemur að 

sameiningu og samsköttun félaga. Það skattahagræði kemur þó aðeins til álita þegar um félög 

með heimilisfesti á Íslandi er að ræða. Þegar sameining eða samsköttun fer yfir landamæri eru 

íslensk félög og hluthafar þeirra því ekki í sömu stöðu og félög og hluthafar með heimilisfesti 

í ríkjum innan ESB. 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er að leitast við að varpa ljósi á hvort íslenskar skattareglur 

um skattalegan samruna og samsköttun móður- og dótturfélaga séu í samræmi við 

fjórfrelsisreglur EES-samningsins og samrýmist þar af leiðandi þeim skilyrðum og skyldum 

sem íslenska ríkið hefur tekið sér á hendur með aðild að EES. Í því sambandi mun ég leitast 

við að varpa ljósi á hvort og þá hvaða áhrif þróun dómaframkvæmdar á sviði skattaréttar 

innan ESB hefur á beitingu íslenskra skattareglna og bera framangreindar skattareglur saman 

við sambærilegar skattareglur í nágrannaríkjum okkar. 
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Í 2. kafla ritgerðarinnar er gerð grein fyrir uppbyggingu fjórfrelsisákvæða EES-samningsins, 

tengingu þeirra við skattarétt EES-ríkjanna og þeim réttlætingarástæðum sem 

Evrópudómstóllinn hefur tekið til greina. 3. kafli fjallar um samruna íslenskra félaga yfir 

landamæri innan EES, ásamt því að gerð verður grein fyrir millilandasamruna innan ESB, 

með hliðsjón af tilskipunum ESB og dómaframkvæmd Evrópudómstólsins. Samsköttun 

íslenskra og erlendra félagasamstæðna er viðfangsefni 4. kafla þar sem farið verður yfir 

heimild íslenskra félaga til samsköttunar með erlendum félögum og föstum starfsstöðvum, 

reknum af erlendum félögum hér á landi. Í lok ritgerðarinnar er efni ritgerðarinnar tekið 

saman, farið yfir heildarniðurstöður og gerð grein fyrir ályktunum höfundar. 
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2. Fjórfrelsisákvæði EES-samningsins 

EES-samningurinn var lögfestur á Íslandi árið 1993 með lögum nr. 2/1993, um Evrópska 

efnahagssvæðið, og kom til framkvæmda í ársbyrjun 1994. Í 7. gr. EES-samningsins er tekið 

fram hvernig aðildarríki eigi að innleiða þær EES-reglur sem leiddar eru af samningnum. Þar 

segir meðal annars að reglur ESB sem settar eru í reglugerðir eigi að lögleiða í heild sinni en 

ef reglur ESB  koma fram í tilskipunum er nóg að efnislega eins reglur sé að finna í 

viðkomandi aðildarríki.
1
  

3. gr. EES-samningsins segir til um að skýra skuli lög og reglur, að svo miklu leyti sem við á, 

til samræmis við EES-samninginn og þær reglur sem á honum byggja. Af þessu leiðir að líta 

verður svo á að ákvæði EES-samningsins séu sérlög sem gangi framar almennum, 

ósamrýmanlegum lögum.
2
 Hefur þetta að miklu leyti verið reyndin í dómaframkvæmd, 

samanber dóm Hæstaréttar í máli nr. 477/2002 frá 15. maí 2003 og ráðgefandi álit EFTA-

dómstólsins í Erlu Maríu-málinu.
3
 Í 6. gr. samningsins er kveðið á um að við framkvæmd og 

beitingu ákvæða samningsins skuli túlka þau í samræmi við úrskurði Evrópudómstólsins, sem 

máli skipta og kveðnir hafa verið upp fyrir undirritunardag samningsins. Í 2. mgr. 3. gr. 

samnings EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls (ESE) er jafnframt ákvæði 

sem tekur til úrlausna Evrópudómstólsins sem falla eftir gildistöku samningsins.
4
 Þar segir að 

við túlkun og beitingu EES-samningsins skuli taka  tilhlýðilegt tillit til þeirra meginreglna 

sem mælt er fyrir um í viðkomandi úrskurðum Evrópudómstólsins, sem falla eftir undirritun 

samningsins.
5
 

Að framangreindu virtu leiðir aðild að EES-samningnum til þess að aðildarríki hafa síður en 

svo frjálsar hendur við lagasetningar er lýtur að reglugerðum tengdum EES-samningnum og 

verða lög og reglur aðildarríkja að taka mið af fjórfrelsisákvæðum samningsins, þar á meðal 

skattareglur. Meginmarkmið EES-samningsins er að færa sameiginlega innri markað ESB til 

EFTA-ríkjanna, gera þau að þátttakendum í markaðnum og mynda þannig öflugt og einsleitt 

                                                 
1
 Gunnar G. Schram, Stjórnskipunarréttur (2. útg., Háskólaútgáfan 1999) 42–44. 

2
 Ingibjörg Þorsteinsdóttir, „Skattaréttur og EES-samningurinn: Eru reglur um skattlagningu arðgreiðslna milli 

félaga og reglur um samsköttun móður- og dótturfélaga andstæðar reglum EES-samningsins?“ (2007) 1 Bifröst 

Journal of Social Science, 76. 
3
 Mál E-9/97 Erla María Sveinbjörnsdóttir g. íslenska ríkinu [1997] EFTA Court Reports 68. 

4
 Agreement Between the EFTA States on the Establishment of a Surveillance Authority and a Court of Justice 

[1994] OJ L344/3. 
5
 Ingibjörg Þorsteinsdóttir, „Skattaréttur og EES-samningurinn: Eru reglur um skattlagningu arðgreiðslna milli 

félaga og reglur um samsköttun móður- og dótturfélaga andstæðar reglum EES-samningsins?“ (2007) 1 Bifröst 

Journal of Social Science, 77. 
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Evrópskt efnahagssvæði. Til þess að það markmið náist er EFTA-ríkjunum gert að taka upp 

fjórfrelsisreglur ESB er lúta að; (i) frjálsum vöruflutningum, (ii) frjálsum 

fjármagnsflutningum, (iii) frjálsri þjónustustarfsemi (staðfesturéttinum) og (iv) frjálsri för 

launþega.
6
 Í þessum kafla verður þeim fjórfrelsisreglum er snúa að skattarétti gerð skil, þ.e. 

staðfesturéttinum og reglunni um frjálsa fjármagnsflutninga, ásamt því að fjallað verður um 

þau réttindi og takmarkanir sem fylgja fjórfrelsisreglunum. 

 

2.1 Fjórfrelsisákvæðin og skattar 

Eins og að framan segir er kjarni EES-samningsins upptaka EFTA-ríkjanna á 

fjórfrelsisreglunum.
7
 Löggjöf ESB á sviði skattamála er ekki margbrotin og er meginreglan sú 

að beinar skattlagningarheimildir heyra undir aðildarríkin sjálf.
8
 Skattamál aðildarríkja verður 

þó að vera í samræmi við ákvæði samningsins um starfsemi ESB (hér EB) og hefur ESB 

heimild til að samræma beina og óbeina skatta innan sambandsins.
9
 Þá heimild er að finna í 

113. og 115. gr. EB.
10

  Með stoð í þessum ákvæðum hefur ESB sett nokkrar tilskipanir á sviði 

skattamála og má þar helst nefna tilskipun er tekur til arðgreiðslna, tilskipun um vexti og 

þóknanir og tilskipun er tekur til skattlagningar millilandasamruna.  

Þegar kemur að EES-samningnum fjallar meginmál hans hins vegar ekki um skattlagningu, né 

hafa tilskipanir ESB á sviði skattamála verið teknar upp í hann síðar meir. Af þeim sökum var 

fyrst um sinn talið að samningurinn hefði ekki mikil áhrif á skattamál EFTA-ríkjanna.
11

 

Síðastliðin ár hefur þróunin hins vegar verið á þá leið að skattamál  eru talin heyra undir EES-

samninginn og hefur EFTA-dómstóllinn ítrekað hafnað því að skattaréttur falli utan 

gildissviðs samningsins.
12

 Sambærilegt við aðildarríki ESB, hafa fjórfrelsisreglurnar áhrif á 

skipan skattamála í aðildarríkjum EES.
13

 Skattareglur mega ekki fela í sér mismunun, beina 

                                                 
6
 Davíð Þór Björgvinsson, EES-réttur og landsréttur (Codex 2006) 40–41. 

7
 EFTA-ríkin taka einnig upp reglur ESB á sviði samkeppni, ríkisaðstoðar og hugverkaréttinda. 

8
 Ragnheiður Snorradóttir og Stefán Már Stefánsson, Tvísköttunarsamningar og evrópskar skattareglur (Codex 

2011) 134. 
9
 Consolidated Version of the Treaty on the Functioning of the European Union [2012] OJ C326/47.  

10
 Ragnheiður Snorradóttir og Stefán Már Stefánsson, Tvísköttunarsamningar og evrópskar skattareglur (Codex 

2011) 134. 
11

 Ingibjörg Þorsteinsdóttir, „Áhrif meginreglna EES-réttar um bann við mismunun og takmörkun á fjórfrelsinu á 

sviði skattaréttar.“ (2010) 4 Bifröst Journal of Social Science, 92. 
12

 Ingibjörg Þorsteinsdóttir, „Skattaréttur og EES-samningurinn: Eru reglur um skattlagningu arðgreiðslna milli 

félaga og reglur um samsköttun móður- og dótturfélaga andstæðar reglum EES-samningsins?“ (2007) 1 Bifröst 

Journal of Social Science, 72. 
13

 Ragnheiður Snorradóttir og Stefán Már Stefánsson, Tvísköttunarsamningar og evrópskar skattareglur (Codex 

2011) 134. 
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eða óbeina, á grundvelli ríkisfangs, né hindra eða takmarka aðgang aðildarríkja að mörkuðum 

annarra aðildarríkja. Þetta kom bersýnilega í ljós í Fokus Bank-máli EFTA-dómstólsins.
14

 Þar 

komst dómurinn að þeirri niðurstöðu að þrátt fyrir að skattkerfi falli að meginstefnu utan 

gildissviðs samningsins, verða aðildarríki engu að síður að beita skattlagningarrétti sínum í 

samræmi við fjórfrelsisreglur EES-samningsins.
15

 Er þessi niðurstaða í samræmi við 

margstaðfesta afstöðu Evrópudómstólsins.
16

 Það má í raun segja að meginregla 

fjórfrelsisákvæðanna sé að aðildarríki megi ekki setja reglur sem eru til þess fallnar að 

mismuna, hindra eða takmarka aðgang fyrirtækja eða einstaklinga, til þess að hagnýta sér 

ákvæði fjórfrelsisreglnanna, nema ákveðnum skilyrðum sé fullnægt.
17

 Til hliðsjónar má sjá 

Gebhard-mál Evrópudómstólsins.
18

 Í þeim dómi var tekið fram að ef aðgerðir eða reglur 

aðildarríkis hindruðu eða gerðu nýtingu þeirra grundvallarréttinda sem felast í 

frelsisákvæðunum minna aðlaðandi, mættu þær reglur ekki fela í sér mismunun, yrðu að 

stuðla að þjóðfélagsþörfum í almannaþágu, vera til þess fallnar að ná settu markmiði og yrðu 

að uppfylla skilyrðum um meðalhóf.
19

  

Á sviði skattamála innan EES reynir helst á ákvæði 28. gr. EES-samningsins, um frjálsa för 

launafólks, 31. og 34 gr., um staðfesturétt,  40. gr., um frjálsa fjármagnsflutninga, og á 

almenna ákvæðið um bann við mismunun á grundvelli þjóðernis, sem er að finna í 4. gr. 

samningsins.
20

 Reglurnar um frjálsa fjármagnsflutninga og staðfesturétt eru einn af 

hornsteinum evrópskrar fyrirtækjalöggjafar og hafa meðal annars útrýmt ákveðnum lögum 

aðildarríkjanna sem mismunuðu fyrirtækjum á grundvelli ríkisfangs (heimilisfesti).
21

 Í 

samræmi við efnisinnihald ritgerðarinnar verður 4., 31., 34. og 40. gr. gerð nánari skil í 

eftirfarandi köflum.  Ofangreindum ákvæðum er ætlað að tryggja rétt aðila til þess að koma á 

fót atvinnustarfsemi innan EES, starfa innan EES, fjárfesta í öðrum aðildarríkjum og vernda 

                                                 
14

 Mál E-1/04 Fokus bank ASA g. The Norwegian state [2004] EFTA Court Reports 15. 
15

 Fokus bank (n.14) mgr. 20. 
16

 Ingibjörg Þorsteinsdóttir, „Skattaréttur og EES-samningurinn: Eru reglur um skattlagningu arðgreiðslna milli 

félaga og reglur um samsköttun móður- og dótturfélaga andstæðar reglum EES-samningsins?“ (2007) 1 Bifröst 

Journal of Social Science, 78. 
17

 Stefán Már Stefánsson, „Leyfilegar takmarkanir á fjórfrelsisákvæðum EB/EES réttar“ í Bifröst: rit lagadeildar 

Háskólans á Bifröst (Bifröst : rit lagadeildar Háskólans á Bifröst 2006) 422. 
18

 Mál C-55/94 Reinhard Gebhard g. Consiglio dell´Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano [1995] ECR 

I-4165. 
19

 Gebhard (n. 18)  mgr. 37. 
20

 Ingibjörg Þorsteinsdóttir, „Skattaréttur og EES-samningurinn: Eru reglur um skattlagningu arðgreiðslna milli 

félaga og reglur um samsköttun móður- og dótturfélaga andstæðar reglum EES-samningsins?“ (2007) 1 Bifröst 

Journal of Social Science, 75. 
21

 Mads Andenas og Frank Wooldridge, European Comparative Company Law (Cambridge University Press 

2009) 10. 
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þær fjárfestingar. Löndum er óheimilt að mismuna aðilum á grundvelli ríkisfangs, hindra og 

takmarka þennan rétt og fellur þar undir hvers kyns tæknilegar hindranir eða mismunun. 

 

2.2 Staðfesturétturinn 

Einn þáttur í því markmiði að koma á fót einsleitu efnahagskerfi er frelsi borgara 

aðildarríkjanna til að setjast að, stofna atvinnurekstur og veita þjónustu í öðrum ríkjum á EES-

svæðinu. Regluna um staðfesturéttinn er að finna í 31. til 35. gr. EES-samningsins. 

Staðfesturétturinn er náskyldur frjálsum þjónustuviðskiptum og hefur prófessor Stefán Már 

Stefánsson farið þá leið að tala um réttinn til frjálsrar atvinnustarfsemi (staðfesturétturinn) og 

réttinn til frjálsrar þjónustustarfsemi.
22

 Meginmunurinn á þessum tveimur frelsisþáttum felst í 

varanleikanum. Staðfesturétturinn snýst um að koma á fót varanlegri atvinnustarfsemi, þ.e. 

stofnsetja umboðskrifstofu, útibú eða dótturfyrirtæki. Frjáls þjónustustarfsemi felur í sér 

veitingu ýmiskonar þjónustu á sviði iðnaðar, verslunar og þjónustu sjálfstætt starfandi 

sérfræðinga, sem veitt er gegn greiðslu og er tímabundins eðlis. Til nánari skýringar á þessum 

tveimur frelsisþáttum má sjá orðalag í Gebhard-máli Evrópudómstólsins er reyndi á 

staðfesturétt:
23

 

„A national of a Member State who pursues a professional activity on a stable and 

continuous basis in another Member State where he holds himself out from an 

established professional base to, amongst others, nationals of that State comes under 

the chapter relating to the right of establishment and not the chapter relating to 

services.“
24

 

Þegar kemur að skattlagningu reynir frekar á ákvæði staðfesturéttarins heldur en reglurnar um 

frjáls þjónustuviðskipti og verður staðfesturéttinum í skattalegu tilliti því gerð nánari skil.
25

 

Meginreglu staðfesturéttarins er að finna í 31. gr. EES-samningsins. Þar kemur fram að engin 

höft skuli vera á rétti ríkisborgara aðildarríkja ESB eða EFTA til að öðlast staðfestu á 

yfirráðasvæði einhvers hinna aðildarríkjanna. Fyrsta málið fyrir Evrópudómstólnum sem 

reyndi á staðfesturéttinn, og var jafnframt fyrsta mál dómstólsins á sviði skattamála,
26

 var 

                                                 
22

 Stefán Már Stefánsson, Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið (Orator 2000) 148. 
23

 Gebhard (n. 18). 
24

 Gebhard (n. 18) mgr. 39. 
25

 Ingibjörg Þorsteinsdóttir, „Áhrif meginreglna EES-réttar um bann við mismunun og takmörkun á fjórfrelsinu á 

sviði skattaréttar.“ (2010) 4 Bifröst Journal of Social Science, 95. 
26

 sama heimild. 
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Avoir-Fiscal-málið.
27

 Þar taldi dómurinn franska löggjöf mismuna útibúum annarra fyrirtækja 

en franskra á grundvelli þágildandi 52. gr. EB (nú 49. gr.), sem er efnislega samhljóða 31. gr. 

EES-samningsins.
28

 Einnig má sjá Saint-Gobain-mál Evrópudómstólsins en þar var talið að 

óheimilt væri að meðhöndla erlend útibú öðruvísi en innlend félög.
29

 Fyrrgreindur dómur er í 

samræmi við ákvæði 1. mgr. 34. gr. EES-samningsins þar sem tekið er fram að ef félög og 

fyrirtæki eru stofnuð í samræmi við lög aðildarríkis ESB eða EFTA-ríkis, skuli farið með þau 

á sama hátt og um innlent félag eða fyrirtæki sé að ræða. Í 2. mgr. 34. gr. er tekið fram að með 

félögum og fyrirtækjum sé átt við félög og fyrirtæki stofnuð á grundvelli einkamálaréttar eða 

verslunarréttar, þar með talin samvinnufélög, svo og aðrar lögpersónur sem lúta allsherjarrétti 

eða einkamálarétti, þó að frátöldum þeim sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni. 

Staðfesturétturinn tekur hins vegar ekki aðeins til lögaðila. Í 35. gr. er tenging við regluna um 

gagnkvæma viðurkenningu, sbr. 30. gr. Þar er tekið fram að samningsríki skuli auðvelda 

launþegum og sjálfstætt starfandi einstaklingum að hefja og stunda starfsemi með því að gera 

nauðsynlegar ráðstafanir varðandi gagnkvæma viðurkenningu á prófskírteinum, vottorðum og 

öðrum vitnisburði um formlega menntun og hæfi. Hér undir falla einstaklingar með 

löggildingu, til dæmis lögfræðingar og læknar, sem starfa sjálfstætt og selja þjónustu sína. Til 

hliðsjónar má sjá Stanton-mál Evrópudómstólsins.
30

 Þar reyndi á belgískar reglur um greiðslu 

til tryggingakerfis Belgíu. Þeir sem störfuðu sjálfstætt voru undanþegnir greiðslunum ef þeir 

voru einnig í launaðri vinnu þar sem greitt var til tryggingakerfisins. Undanþágan var hins 

vegar háð því að launþeginn starfaði eingöngu í Belgíu.
31

 Var þetta talið vera brot gegn 

þágildandi 48. og 52. gr. EB (nú 45. og 49. gr.), um frjálsa för launafólks og staðfesturétt.
32

  

 

2.3 Frjálsir fjármagnsflutningar 

Tilgangur reglna um frjálsa fjármagnsflutninga er að afnema hindranir og mismunun á 

meðferð fjármagns og er markmiðið að koma á frjálsum og óhindruðum flutningi fjármagns 

milli aðildarríkja, sbr. 40. gr. EES-samningsins. 

                                                 
27

 Mál C-270/83 Commission of the European Communities g. French Republic [1986] ECR 273. 
28

 Avoir-Fscal (n. 27) niðurstöður, mgr. 28. 
29

 Mál C-307/97 Compagnie de Saint-Gobain, Zweigniederlassung Deutschland g. Finanzamt Aachen-

Innenstadt [1999] ECR I-6161, mgr. 47-48.  
30

 Mál C-143/87 Christopher Stanton and SA belge d'assurances "L'Étoile 1905" g. Institut national 

d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti) [1988] ECR I-3877.  
31

 Ragnheiður Snorradóttir og Stefán Már Stefánsson, Tvísköttunarsamningar og evrópskar skattareglur (Codex 

2011) 137–138. 
32

 Stanton (n. 30) mgr. 14. 
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Það sem helst skilur regluna um frjálsa fjármagnsflutninga frá hinum frelsisreglunum eru 

lögfestu reglurnar um réttlætanlegar hindranir, sbr. 42. gr., og reglan um verndarráðstafanir, 

sbr. 43. gr. Í Pálma-máli EFTA-dómstólsins reyndi á túlkun á 43. gr. EES-samningsins.
33

 43. 

greinin segir meðal annars til um að aðildarríki geti gert nauðsynlegar ráðstafanir eða gripið 

til verndarráðstafana ef fjármagnsflutningar leiði til röskunar á starfsemi fjármagnsmarkaðar 

sem og ef aðildarríki eigi í örðugleikum með greiðslujöfnuð eða alvarleg hætta er á að 

örðugleikar skapist. Í umræddu máli reyndi á hvort þær takmarkanir á fjármagnsflutningum 

sem lög nr. 134/2008, til breytingar á lögum nr. 87/1992, um gjaldeyrismál (gjaldeyrishöftin), 

mæltu fyrir um, væru samrýmanlegar ákvæðum 43. gr. EES-samningsins. Í stuttu máli sagt 

komst dómurinn að þeirri niðurstöðu að við hrun íslenska bankakerfisins, ásamt takmörkuðum 

gjaldeyrisforða Seðlabankans, hefðu skapast aðstæður sem réttlættu þær takmarkanir á 

fjármagnsflutningum sem 43. greinin mælir fyrir um.
34

 Það sem er hins vegar einna 

áhugaverðast við dóminn er eftirfarandi ályktunarorð dómsins: 

„Til að unnt sé að réttlæta takmarkanir á frjálsum fjármagnsflutningum verða reglur 

EES-ríkis að vera til þess fallnar að ná markmiðum sem að er stefnt og mega í því 

sambandi ekki ganga lengra en nauðsyn krefur. Þessar kröfur verður að gera til þess að 

reglurnar teljist samræmast meðalhófsreglunni.“
35

 

Er þessi niðurstaða dómsins í samræmi við dóm Evrópudómstólsins í áðurvitnuðu Gebhard-

máli og má því leiða líkur að því að þó svo að heimild til takmörkunar sé lögfest í EES-

samningnum, verða sömu réttlætingarástæður að vera fyrir hendi og í öðrum málum er varða 

takmörkun eða hindrun. 

Allnokkur fjöldi mála tengdum brotum á reglunni um frjálst flæði fjármagns hefur komist til 

kasta Evrópudómstólsins en EFTA-dómstóllinn hefur einnig tekið á þessari reglu. Er hér helst 

að nefna áðurnefnt ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins í Fokus Bank-málinu.
36

 Þar var tekist á 

um skattaafslátt af arðgreiðslum sem hluthafar búsettir í Noregi fengu af greiddum arði frá 

norskum félögum. Sami skattaafsláttur var hins vegar ekki í boði fyrir hluthafa búsetta í 

öðrum aðildarríkjum EES. Var þetta talið andstætt ákvæðum 40. gr. EES-samningsins um 

frjálst flæði fjármagns. Í úrskurðarorðum dómsins kom eftirfarandi fram: 

                                                 
33

 Mál E-3/11 Pálmi Sigmarsson g. Seðlabanka Íslands [2011] EFTA Court Reports 18. 
34

 Pálmi Sigmarsson (n. 33) mgr. 51. 
35

 Pálmi Sigmarsson (n. 33)  mgr. 52. 
36

 Mál E-1/04 Fokus bank ASA g. The Norwegian state [2004] EFTA Court Reports 15. 
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„In that respect the Court notes that Article 40 EEA does not preclude EEA States 

from applying the relevant provision of their tax law that distinguish between 

taxpayers who are not in the same situation with regard to their place of residence.“
37

 

Af þessu leiðir að dómurinn er ekki að taka fyrir að aðildarríki hagi skattalöggjöf sinni með 

tilliti til búsetu aðila. Aftur á móti tekur dómurinn fram að sú löggjöf megi ekki mismuna 

aðilum í sambærilegri stöðu og ef mismunun er fyrir hendi verður hún einungis réttlætanleg 

með tilliti til ríkra almannahagsmuna:
38

 

„A difference in treatment can only be regarded as compatible with Article 40 EEA 

where the situations at issue are not objectively comparable, or where it is justified by 

reasons of overriding public interest.“
39

 

Er þessi niðurstaða í samræmi við ákvæði 65. gr. EB er kveður á um að aðildarríki hafi 

heimild til þess að gera greinarmun á skattgreiðendum eftir búsetu enda eru ákvæði 40. og 42. 

gr. EES-samningsins að miklu leyti byggð á 63. og 65. gr. EB. Þó að heimildir til hindrunar 

samkvæmt EES-samningnum séu ekki jafn víðtækar og ekki vikið sérstaklega að 

skattalöggjöf líkt og gert er í ákvæði 65. gr. EB, hefur Evrópudómstóllinn staðfest að við 

túlkun á 40 gr. EES-samningsins beri að líta til 63. gr. EB (þágildandi 56. gr.).
40

 Þessu til 

hliðsjónar má sjá Ospelt-dóm Evrópudómstólsins.
41

 Þar tók dómurinn fram að ef efnislegt 

inntak ákvæða EES-samningsins væri í meginatriðum eins og reglur EB, beri að túlka þær 

fyrrnefndu og beita í samræmi við EB-reglurnar.
42

 Þetta er einnig til samræmis við það 

markmið EES-samningsins að stuðla að samræmdri túlkun og beitingu EES-samningsins og 

þeirra ákvæða EB sem tekin hafa verið efnislega upp í samninginn.
43

 

 

2.4 Bann við mismunun og hindrun 

EES-samningurinn er byggður á þeirri meginreglu að aðildarríki hans megi hvorki mismuna 

aðilum á grundvelli ríkisfangs né hindra eða takmarka aðgang aðila að mörkuðum 

                                                 
37

 Fokus bank (n. 36) mgr. 28. 
38

 Jóhann H. Hafstein, „Frjálsir fjármagnsflutningar og einkaréttarleg áhrif“ í Bifröst : rit lagadeildar Háskólans 

á Bifröst (Bifröst : Háskólinn á Bifröst 2006) 315. 
39

 Fokus bank (n. 36) mgr. 28.  
40

 Jóhann H. Hafstein, „Frjálsir fjármagnsflutningar og einkaréttarleg áhrif“ í Bifröst : rit lagadeildar Háskólans 

á Bifröst (Bifröst : Háskólinn á Bifröst 2006) 320–321. 
41

 Mál C-452/01 Commission of the European Communities g. Portuguese Republic [2003] ECR I-6025. 
42

 Jóhann H. Hafstein, „Frjálsir fjármagnsflutningar og einkaréttarleg áhrif“ í Bifröst : rit lagadeildar Háskólans 

á Bifröst (Bifröst : Háskólinn á Bifröst 2006) 321. 
43

 Stefán Már Stefánsson, Fjárfestingarreglur: Ísland, EES og EB (Félag íslenskra iðnrekenda 1992) 56. 
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aðildarríkjanna.
44

 Þegar athugað er hvort skattaregla sé brotleg við EES-samninginn þarf að 

huga að fjórum atriðum; (i) nýtur sá aðili sem reglan beinist að verndar, þ.e. er ríkisborgari 

EES, (ii) nýtur athöfnin verndar, er um milliríkjaviðskipti að ræða, (iii) er um brot að ræða og 

að lokum (iv) hvort brotið sé réttlætanlegt.
45

  

Í 2. mgr. 28. gr. og 40. gr. EES-samningsins um frjálsa fólksflutninga og frjálst flæði 

fjármagns er að finna sérreglur er bannar mismunun á grundvelli ríkisfangs. Í 4. gr. EES-

samningsins er hins vegar að finna sjálfstæða meginreglu um bann við mismunun á grundvelli 

ríkisfangs og er sú regla efnislega samhljóða 18. gr. EB. Reglan mælir fyrir um að hvers konar 

mismunun á grundvelli ríkisfangs er bönnuð, nema annað leiði af ákvæðum samningsins 

sjálfs. Ákvæðið hefir þá þýðingu að mismunandi meðferð tveggja aðila í sambærilegri stöðu 

eða að aðilar í ósambærilegri stöðu hafa hlotið sömu meðferð, á  grundvelli ríkisfangs, er 

bönnuð ef ekki eru fyrir hendi gildar ástæður.
46

 Þegar metið er hvort mismunun felist í reglu 

ber ekki að líta til heiti eða forms reglunnar heldur þeirra efnisraka er liggja að baki og þeirra 

áhrifa sem reglan hefur á viðkomandi aðila.
47

  

Fyrst um sinn fylgdi Evrópudómstóllinn þeim sjónarmiðum að frelsisreglurnar næðu aðeins 

yfir bann við beinni og óbeinni mismunun.
48

 Í dómaframkvæmd hefur dómstóllinn þó víkkað 

út frelsisreglurnar og talið þær einnig taka til hindrunar eða takmörkunar.
49

 Með hindrun eða 

takmörkun er átt við þegar reglur aðildarríkis skerðir eða takmarkar gildi frelsisreglnanna, þó 

ekki sé um að ræða beina eða óbeina mismunun.
50

 

 

2.4.1 Bein mismunun 

Eins og áður var greint frá kemur meginreglan um bann við mismunun fram í 4. gr. EES-

samningsins. 4. gr. er almenn regla (lex generalis) en sjálfstæðu bannreglurnar, sem er að 

finna í frelsisákvæðunum sjálfum, eru sérreglur (lex specialis). Þetta hefur þau áhrif að 

                                                 
44

 Stefán Már Stefánsson, „Leyfilegar takmarkanir á fjórfrelsisákvæðum EB/EES réttar“ í Bifröst: rit lagadeildar 

Háskólans á Bifröst (Bifröst : rit lagadeildar Háskólans á Bifröst 2006) 412. 
45

 Stefán Már Stefánsson, Evrópuréttur: réttarreglur og stofnanir Efnahagsbandalagsins (Iðunn 1991) 67–68. 
46

 sama heimild 66-67. 
47

 sama heimild 67. 
48

 Stefán Már Stefánsson, „Leyfilegar takmarkanir á fjórfrelsisákvæðum EB/EES réttar“ í Bifröst: rit lagadeildar 

Háskólans á Bifröst (Bifröst : rit lagadeildar Háskólans á Bifröst 2006) 413. 
49

 Sjá t.d. Stanton-málið, mál C-143/87 Christopher Stanton and SA belge d'assurances "L'Étoile 1905" g. 

Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti) [1988] ECR I-3877. 
50

 Stefán Már Stefánsson, „Leyfilegar takmarkanir á fjórfrelsisákvæðum EB/EES réttar“ í Bifröst: rit lagadeildar 

Háskólans á Bifröst (Bifröst : rit lagadeildar Háskólans á Bifröst 2006) 417. 
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sjálfstæðu bannreglurnar ganga framar en almenna meginreglan um bann við mismunun. Þetta 

hefur þó takmarkaða þýðingu því aðferðin við að meta hvort um mismunun sé að ræða er sú 

sama.
51

 Regla getur bæði verið brotleg þegar aðilum í sambærilegri stöðu er veitt mismunandi 

meðferð og þegar aðilum sem ekki eru í sambærilegri stöðu er veitt sama meðferð. Bein 

mismunun er þegar meðferð aðila er mismunandi, byggð á ríkisfangi þeirra. Þegar um 

lögaðila er að ræða miðast við hvar lögaðilinn er með skráða skrifstofu, hvar aðalstöðvar eru 

eða eftir atvikum hvar raunveruleg yfirstjórn er.
52

 Bein mismunun er þegar um augljósa og 

meðvitaða mismunun er að ræða og hafa fræðimenn talið að sú mismunun verði aðeins 

réttlætanleg á grundvelli þeirra undantekningarákvæða sem fram koma í EES-samningnum 

sjálfum.
53

  Almennt gildir bannið um mismunun einungis á grundvelli ríkisfangs og geta 

aðildarríki því mismunað eigin ríkisborgurum.
54

 Bannið gildir þó einnig um eigin ríkisborgara 

aðildarríkja ef reglur aðildarríkis mismunar þeim aðilum sem hyggjast stunda viðskipti í 

öðrum aðildarríkjum EES.
55

  

Þegar metið er hvort lagaregla sé brotleg við banninu við mismunun er sambærileiki 

grundvallaratriði.
56

 Það verður bæði að meta hvort staða aðila sé sambærileg sem og hvort þau 

viðskipti eða starfsemi sem um ræðir séu sambærileg. Þegar metið er hvort staða aðila sé 

sambærileg reynir helst á heimilisfesti eða skattskyldu aðila. Í Schumacker-máli 

Evrópudómstólsins reyndi á hvort aðilar með takmarkaða og ótakmarkaða skattskyldu væru í 

sambærilegri stöðu.
57

 Þar komst dómurinn að þeirri niðurstöðu að aðilar með takmarkaða 

skattskyldu væru ekki í sambærilegri stöðu og þeir sem bæru ótakmarkaða skattskyldu og 

ættu því ekki rétt á að vera jafnsettir og aðilar með ótakmarkaða skattskyldu.
58

 

Miðað við dómaframkvæmd Evrópudómstólsins hefur verið talið að einstaklingar með 

mismunandi heimilisfesti, og þar af leiðandi með ólíka skattskyldu, geti ekki talist í 

                                                 
51

 Ingibjörg Þorsteinsdóttir, „Áhrif meginreglna EES-réttar um bann við mismunun og takmörkun á fjórfrelsinu á 

sviði skattaréttar.“ (2010) 4 Bifröst Journal of Social Science, 100. 
52

 sama heimild. 
53

 Stefán Már Stefánsson, „Leyfilegar takmarkanir á fjórfrelsisákvæðum EB/EES réttar“ í Bifröst: rit lagadeildar 

Háskólans á Bifröst (Bifröst : rit lagadeildar Háskólans á Bifröst 2006) 425. 
54

 Ragnheiður Snorradóttir og Stefán Már Stefánsson, Tvísköttunarsamningar og evrópskar skattareglur (Codex 

2011) 135. 
55

 Ingibjörg Þorsteinsdóttir, „Áhrif meginreglna EES-réttar um bann við mismunun og takmörkun á fjórfrelsinu á 

sviði skattaréttar.“ (2010) 4 Bifröst Journal of Social Science, 100. 
56

 Ragnheiður Snorradóttir og Stefán Már Stefánsson, Tvísköttunarsamningar og evrópskar skattareglur (Codex 

2011) 135. 
57

 Mál C-279/93 Finanzamt Köln-Altstadt g. Roland Schumacker [1995] ECR I-225. 
58

 Schumacker (n. 57) mgr. 38. 
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sambærilegri stöðu, samanber ofangreint Schumacker-mál.
59

 Óvarlegt er þó að slá því föstu 

að aðilar með mismunandi heimilisfesti teljist ávalt í ósambærilegri stöðu. Má til hliðsjónar 

sjá Gerritse-mál Evrópudómstólsins.
60

 Í því máli var talið að aðili, sem búsettur var í Hollandi 

en aflaði meginþorra tekna sinna í Þýskalandi, væri mismunað á grundvelli ríkisfangs þar sem 

hann naut ekki skattaívilnana líkt og ríkisborgarar Þýskalands.
61

 

Evrópudómstóllinn hefur bent á í málum er snúa að lögaðilum að um óheimila mismunun geti 

verið að ræða, óháð heimilisfesti fyrirtækja. Til hliðsjónar má sjá fjölmörg mál dómstólsins er 

tengjast arðgreiðslum milli fyrirtækja og verða hér nefnd tvö er tengjast frönskum reglum um 

arðgreiðslur, Santander-málið
62

 og Denkavit-málið.
63

 Í Santander-málinu komst dómurinn að 

þeirri niðurstöðu að Frakklandi væri óheimilt að skattleggja arðstekjur af hlutafé í þarlendum 

félögum en í eigu erlendra sjóða þar sem Frakkland gerði það ekki hjá innlendum sjóðum í 

sömu aðstæðum.
64

 Í Denkavit-málinu reyndi á skattlagningu arðgreiðslna samkvæmt 

tvísköttunarsamningi milli Frakklands og Hollands. Frakkland skattlagði arðstekjur úr landi 

og miðaði við 5% skatt í samræmi við ákvæði tvísköttunarsamningsins. Arður var hins vegar 

ekki skattlagaður innanlands í Frakklandi og taldi dómurinn skattlagninguna óheimila 

mismunun.
65

 Einnig má nefna Royal Bank of Scotland-mál Evrópudómstólsins en þar tók 

dómurinn fram að erlend fyrirtæki með takmarkaða skattskyldu væri í sambærilegri stöðu og 

innlend fyrirtæki með ótakmarkaða skattskyldu, að því gefnu að önnur atriði væru 

sambærileg.
66

  

 

2.4.2 Óbein mismunun 

Bann við mismunun, samkvæmt ákvæðum EES-samningsins, tekur ekki aðeins til þess þegar 

mismunun er augljós og meðvituð heldur einnig til þess þegar mismunun er dulin. Óbein 

mismunun er þegar reglur aðildarríkis fela ekki í sér augljósa mismunun á grundvelli 

ríkisfangs en afleiðing hennar er engu að síður sú að reglan mismunar aðilum á þann hátt að 

                                                 
59

 Ingibjörg Þorsteinsdóttir, „Áhrif meginreglna EES-réttar um bann við mismunun og takmörkun á fjórfrelsinu á 

sviði skattaréttar.“ (2010) 4 Bifröst Journal of Social Science, 102. 
60

 Mál C-234/01 Arnoud Gerritse g. Finanzamt Neukölln-Nord [2003] ECR I-5933. 
61

 Gerritse (n. 60) mgr. 56. 
62

 Mál C-338/11 Santander Asset Management SGIIC SA g. Directeur des résidents à l'étranger et des services 

généraux (ECR, 10. maí 2012). 
63

 Mál C-170/05 Denkavit Internationaal BV and Denkavit France SARL g. Ministre de l'Économie, des 

Finances et de l'Industrie [2006] I-11949. 
64

 Santander (n. 62) mgr. 64. 
65

 Denkavit (n. 63) mgr. 57. 
66

 Mál C-311/97 Royal Bank of Scotland plc g. Elliniko Dimosio (Greek State) [1999] ECR I-2651, mgr. 26 -27. 
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jafna megi til beinnar mismununar á grundvelli ríkisfangs.
67

 Líkt og þegar um beina 

mismunun er að ræða er sambærileikinn grundvallaratriði og er vísað í fyrri umfjöllun um það 

atriði. Óbein mismunun á sviði skattareglna felur í sér að reglum, sem ekki taka beint til 

ríkisfangs skattgreiðenda, er beitt á þann hátt að skattgreiðslur eða skattskyldu aðila er 

mismunandi farið gagnvart ríkisborgurum, eða fyrirtækjum, þess aðildarríkis er beitir 

reglunni.
68

 Eins og áður hefur verið greint frá er talið að einungis sé hægt að réttlæta beina 

mismunun á þeim undantekningarákvæðum sem fram koma í EES-samningnum sjálfum. 

Þegar um óbeina mismunun hefur því hins vegar verið haldið fram að unnt sé að réttlæta brot 

bæði á grundvelli undantekningarákvæða sem og á grundvelli svokallaðrar skynsemisreglu.
69

 

Þessu til staðfestingar má sjá Bachmann-mál Evrópudómstólsins en þar var talið að óbein 

mismunun væri réttlætanleg á grundvelli ólögfestra sjónarmiða um brýna almannahagsmuni.
70

 

Í tilvikum óbeinnar mismununar getur verið erfitt að greina hvort að raunverulega sé um 

mismunun að ræða en þróun í dómaframkvæmd hefur bent til þess að Evrópudómstóllinn sé 

frekar að víkka út gildissvið frelsisreglnanna frekar en að takmarka notkunina.
71

 Þessu til 

hliðsjónar má sjá mál framkvæmdastjórnarinnar gegn Írlandi.
72

 Þar reyndi á reglur sem 

bönnuðu fiskiskipum, yfir ákveðinni stærð, að veiða innan írskrar fiskveiðilögsögu. Þessar 

reglur reyndust koma verr niður á erlendum fiskiskipum og taldi dómurinn reglurnar því fela í 

sér óbeina mismunun.
73

   

 

2.4.3 Hindrun og takmörkun 

Í dómaframkvæmd Evrópudómstólsins má merkja ákveðna þróun er bendir til ákveðinnar 

útvíkkunar á gildissviði frelsisákvæðanna.
74

 Ekki er lengur talið að reglurnar taki aðeins til 

beinnar eða óbeinnar mismununar. Hindrun eða takmörkun á frelsisákvæðunum er nú einnig 

talið ólögmæt.
75

 Munurinn á banni við mismunun og banni við takmörkun felst í því að í 

                                                 
67

 Ragnheiður Snorradóttir og Stefán Már Stefánsson, Tvísköttunarsamningar og evrópskar skattareglur (Codex 

2011) 136. 
68

 Ingibjörg Þorsteinsdóttir, „Áhrif meginreglna EES-réttar um bann við mismunun og takmörkun á fjórfrelsinu á 

sviði skattaréttar.“ (2010) 4 Bifröst Journal of Social Science, 101. 
69

 sama heimild 105. 
70

 Mál C-204/90 Hanns-Martin Bachmann g. Belgian State [1992] ECR I-249, mgr. 36. 
71

 Ragnheiður Snorradóttir og Stefán Már Stefánsson, Tvísköttunarsamningar og evrópskar skattareglur (Codex 

2011) 136–137. 
72

 Mál C-61/77 Commission of the European Communities g. Ireland [1978] ECR 417. 
73

 Mál C-61/77 Commission of the European Communities g. Ireland [1978] ECR 417, mgr. 78-80.   
74

 Ragnheiður Snorradóttir og Stefán Már Stefánsson, Tvísköttunarsamningar og evrópskar skattareglur (Codex 

2011) 137. 
75

 sama heimild. 
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banni við mismunun er sambærileiki grundvallaratriði en í banni við takmörkun er kostnaður 

lykilatriði, þ.e. með takmörkunum er átt við þegar reglur aðildarríkja hindra eða gera aðilum 

erfiðara fyrir að nýta sér frelsisákvæðin.
76

 Það má því segja að bann við takmörkunum eða 

hindrunum gangi lengra en bann við mismunun. Þessu til staðfestingar má sjá áðurnefnt 

Stanton-mál Evrópudómstólsins. Í því máli komst dómurinn að þeirri niðurstöðu að þrátt fyrir 

að belgískar reglur mismunuðu ekki, beint eða óbeint, væru þeir brotlegar við ákvæðin um 

frjálsa för launafólks og frjálsa atvinnustarfsemi.
77

 Miðað við niðurstöðu þessa máls má draga 

þá ályktun að bann við takmörkun og hindrun getur átt við þótt ekki sé sýnt fram á að um 

mismunun sé að ræða.  

Þegar metið er hvort skattaregla feli í sér hindrun eða takmörkun reynir helst á hvort aðili 

verði fyrir kostnaði, til að mynda við að fara inn á eða út af ákveðnum markaði. Takmörkun á 

frelsisákvæðunum felst því ekki einungis í hærri skattlagningu aðila heldur getur ýmis 

aukagjöld eða kostnaður talist ólögmæt hindrun. Í áðurnefndu Gerritse-máli 

Evrópudómstólsins var talið óheimilt að hafna frádrætti kostnaðar í móttökuríki ef sú höfnun 

leiddi til óhagstæðari skattlagningar fyrir aðilann.
78

 Í Bosal-máli Evrópudómstólsins var að 

sama skapi óheimilt að hafna frádrætti kostnaðar í heimaríki þó fjárfest væri erlendis.
79

 Bæði 

þessi mál taka til aukakostnaðar sem aðilar verða fyrir þegar farið er yfir landamæri og því um 

ólögmæta takmörkun á fjórfrelsisákvæðunum.  

Þó að kostnaður sé lykilatriði þegar metið er hvort að í skattareglu felist ólögmæt hindrun eða 

takmörkun geta önnur atriði en kostnaður einnig komið til skoðunar. Í Saillant-máli 

Evrópudómstólsins var lagður skattur á óinnleystan hagnað af verðbréfum einstaklings við 

brottför hans frá Frakklandi til Belgíu.
80

 Ef settar voru tryggingar fyrir greiðslunni var unnt að 

fresta greiðslunni en þetta taldist samt sem áður ekki samrýmast reglum EB og því um 

ólögmæta hindrun að ræða.
81

 Hér er í raun ekki um beinan kostnað fyrir aðila að ræða en það 

óhagræði að þurfa að setja tryggingu fyrri greiðslunni telst samt sem áður vera ólögmæt 

takmörkun. Miðað við niðurstöðu þessa dóms  má draga þá ályktun að fleira en kostnaður 

komi til skoðunar þegar metið er hvort skattaregla hindri aðgang aðila að markaði eða 
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takmarki nýtingarmöguleika frelsisákvæðanna. Atriði sem hugsanlega gætu fallið undir 

regluna eru til dæmis ef fyrirtæki lendir í skattlagningu fyrr en fyrirtæki heimaríkis, aukin 

stjórnsýslubyrði fyrir erlend fyrirtæki og ýmis inn- og útskattur þegar fyrirtæki fara inn eða út 

af mörkuðum.  

Í lokin er rétt að skoða hvar mörk reglunnar um bann við hindrun eða takmörkun liggur. Ljóst 

er að reglan hefur víkkað út áður skilgreint gildissvið fjórfrelsisákvæðanna og má í raun segja 

að reglan banni allar aðgerðir eða reglur aðildarríkja sem skerða eða takmarka frelsisákvæðin, 

nema gildar réttlætingarástæður séu fyrir hendi.
82

 Miðað við dómaframkvæmd 

Evrópudómstólsins virðast aðildarríki þó hafa rýmri heimildir til að takmarka frelsisákvæðin 

þegar hvorki er um beina né óbeina mismunun að ræða.
83

 

 

2.5 Réttlætanlegar takmarkanir á fjórfrelsinu 

Ef skattaregla virðist brjóta gegn fjórfrelsisákvæðunum getur verið fyrir hendi ákveðin 

réttlætingarástæða sem réttlætir viðkomandi brot. Þessar réttlætingarástæður eru bæði 

lögfestar í EES-samningnum sjálfum en einnig er um ólögfestar réttlætingarástæður að ræða 

sem þróast hafa með dómaframkvæmd Evrópudómstólsins.
84

 Þær lögfestu réttlætingarástæður 

sem er að finna í samningnum sjálfum eru meðal annars í 28. og 33. gr. EES-samningsins og 

segja til um að takmarka megi reglurnar á grundvelli allsherjarreglu, almannaöryggis og 

almannaheilbrigði. Á sviði skattaréttar er erfitt að sjá hvernig réttlætanlegt sé að takmarka 

frelsisákvæðin á grundvelli fyrrgreindra atriða og reynir því helst á ólögfestu 

réttlætingarástæðurnar sem þróast hafa með úrlausnum Evrópudómstólsins. 

Í Cassis-máli Evrópudómstólsins reyndi á þýsk lög sem mæltu fyrir um að alkahólstyrkleikur 

líkjöra yrði að vera að minnsta kosti yfir 32% til þess að teljast líkjör.
85

 Reglurnar giltu um 

allan líkjör án mismununar. Franskt fyrirtæki framleiddi líkjör sem var á bilinu 15-20% og 

taldist því ekki líkjör samkvæmt þýsku reglunum. Í þessum dómi viðraði dómurinn fyrst þær 
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kenningar að brotlegar reglur aðildarríkis yrðu ekki einungis réttlætanlegar á grundvelli 

lögfestra undantekningarákvæða heldur reyndi einnig á svokölluð lögmæt sjónarmið.
86

  

Prófessor Stefán Már Stefánsson vill meina að viss þáttaskil hafi orðið með dómi 

Evrópudómstólsins í Gebhard-málinu.
87

 Í þeim dómi var tekið fram að ef reglur aðildarríks 

hindruðu eða drægju úr áhuga á því að nýta frelsisákvæðin yrði fjórum skilyrðum að vera 

fullnægt. Þessi skilyrði eru, í þýðingu Stefáns, eftirfarandi: 

- þær mættu ekki fela í sér mismunun, 

- þær yrðu að vera rökstuddar með tilvísun til óhjákvæmilegra þjóðfélagsþarfa í 

almannaþágu, 

- þær yrðu að vera til þess fallnar að ná því markmiði sem að væri stefnt og  

- þær mættu ekki ganga lengra en nauðsynlegt væri.
88

  

Af þessum dómi má draga þær ályktanir að til þess að regla teljist réttlætanleg verði öllum 

fyrrgreindum skilyrðum að vera fullnægt.  

Varðandi það skilyrði að takmörkun verði að vera rökstudd með tilvísun til brýnna 

almannahagsmuna eða óhjákvæmilegra þjóðfélagsþarfa, hefur dómstóllinn samþykkt þrjú 

megin sjónarmið; (i) verndun skattlagningarvalds ríkja, (ii) þörf fyrir samhengi í skattkerfinu 

og (iii) þörf fyrir að sporna við skattasniðgöngu og undanskoti eigna.
89

  

Evrópudómstóllinn hefur tekið til greina sjónarmið skattyfirvalda um að þörfin fyrir virkt 

skatteftirlit réttlæti takmörkun á frelsisákvæðunum. Hér má til dæmis nefna Cadbury 

Schweppes-mál Evrópudómstólsins.
90

 Þar komst dómurinn að þeirri niðurstöðu að heimilt 

væri að beita CFC-reglum ef um málamyndagerning væri að ræða en það væri þó aðeins 

réttlætanlegt ef reglurnar gengu ekki of langt.
91

 Það er ljóst af dómaframkvæmd 
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Evrópudómstólsins að strangar kröfur eru gerðar til reglna sem eiga að halda uppi virku 

skatteftirliti og verða þær að byggjast á brýnum almannahagsmunum.
92

  

Umdeilt er hvort sjónarmið um þörf fyrir samhengi skattkerfisins sé gild réttlætingarástæða. 

Áðurnefnt Bachmann-mál er eina mál Evrópudómstólsins þar sem þetta sjónarmið hefur verið 

tekið til greina og virðist dómstóllinn vera að bakka frá þeirri niðurstöðu og má því draga 

fordæmisgildi þess dóms í efa.
93

  Má hér nefna mun nýrri dóm Evrópudómstólsins, Deutsche 

Shell-málið en þar komst dómurinn að þeirri niðurstöðu að þýskar reglur sem takmörkuðu 

stofnsetningarrétt félaga væru ekki réttlætanlegar á grundvelli sjónarmiða um samhengi 

skattkerfisins.
94

 

Þörf fyrir að sporna við skattasniðgöngu og undanskoti eigna hefur verið talið lögmætt 

sjónarmið þegar innlendar reglur takmarka frelsisákvæðin. Þegar reynir á þetta sjónarmið 

verður hins vegar að gæta vel að reglunni um meðalhóf og huga að því hvort þessum sömu 

markmiðuðum verði ekki náð með öðrum og vægari úrræðum.
95

 Í ICI-máli 

Evrópudómstólsins var komist að þeirri niðurstöðu að breskar reglur sem ætlað var að sporna 

gegn skattsvikum væru of víðtækar til þess að hægt væri að réttlæta þær á grundvelli 

áðurnefndra sjónarmiða.
96

 Dómurinn hafnaði einnig þeim sjónarmiðum að reglurnar væru 

réttlætanlegar á grundvelli þess að þeim væri ætlað að koma í veg fyrir að Bretland yrði af 

skatttekjum.
97

 Með öðrum orðum er ekki hægt að réttlæta takmörkun til þess að koma í veg 

fyrir að aðili nýti sér hagstæðari skattlagningu í öðru aðildarríki.  

Að lokum hefur Evrópudómstóllinn talið að samblanda af áður upptöldum lögmætum 

sjónarmiðum geti réttlætt takmörkun á fjórfrelsinu. Í Marks & Spencer-máli 

Evrópudómstólsins kom fram að mögulegt væri að réttlæta umdeildar breskar 

samsköttunarreglur ef þrennum hagsmunum væri fullnægt samtímis; réttur ríkja til 

skattlagningar, komið í veg fyrir að tap væri notað tvisvar og komið í veg fyrir að tap væri 
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fært þar sem hagstæðast væri að nýta það.
98

 Má segja að hér hafi dómurinn viðrað þá skoðun 

að ef blanda af áðurnefndum þremur réttlætingarástæðum er fyrir hendi getur það réttlætt 

lagareglu. Í þessu máli taldi dómurinn aftur á móti að bresku reglurnar gengu lengra en 

nauðsynlegt væri og uppfylltu því ekki skilyrðum um meðalhóf.
99

 

Miðað við framangreinda umfjöllun virðast aðildarríki hafa mismunandi rétt til þess að 

réttlæta brot á frelsisákvæðunum. Hægt er að ganga út frá því með vissu að bein mismunun sé 

aldrei réttlætanleg nema með vísan í lögfest undantekningarákvæði EES-samningsins. Annað 

og meira vafamál er um óbeina mismunun. Í áðurgreindu Bachmann-máli var óbein 

mismunun talin réttlætanleg á grundvelli brýnna almannahagsmuna en miðað við takmarkað 

fordæmisgildi þess dóms og síðari dómaframkvæmd verður að setja spurningarmerki við 

hvort mögulegt sé að réttlæta óbeina mismunun á annan hátt en með vísan í lögfestu 

undantekningarákvæðin. Aðildarríkin virðast hins vegar hafa heimild til að hindra eða 

takmarka notkun frelsisákvæðanna ef þeim skilyrðum sem fram koma í Gebhard-málinu er 

fullnægt. 
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3. Millilandasamruni innan EES 

Ýmsar ástæður geta legið að baki þess að ákvörðun er tekin um að ráðast í samruna eða 

skiptingu félaga. Þær ástæður sem oftast eru nefndar eru hagræðing í rekstri, einföldun á 

eignarhaldi og bætt samkeppnisstaða sameinaðra félaga.
100

 Síðastnefnda ástæðan er þó sú sem 

oftast er nefnd. Með myndun öflugra félaga þar sem þekking, fjármagn og starfsemi er 

sameinuð er líklegra að bætt samkeppnisstaða náist og góður grundvöllur skapist fyrir 

áframhaldandi rekstri og stækkun.
101

 Ástæða þess að ákvörðun er tekin um skiptingu er á hinn 

bóginn yfirleitt fólgin í því að hagstæðara er talið að reka aðskildar einingar fyrirtækis í 

tveimur eða fleiri félögum, til að mynda með því að aðskilja eignarhald og rekstur 

fasteignar.
102

 Við samruna og skiptingu félaga er oft um verulegar fjárhæðir að ræða og geta 

skattaleg sjónarmið því spilað stóran þátt í hvort ákveðið er að sameina eða skipta upp 

félögum og því mikilvægt að skýrar lagareglur sé fyrir hendi á sviði samruna og skiptingar. 

Reglur aðildarríkja EES voru fyrst samræmdar á sviði millilandasamruna með tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins árið 2007 (millilandasamrunatilskipunin).
103

 Innan ESB hafði þó 

verið í gildi tilskipun um samræmdar skattlagningarreglur um millilandasamruna frá árinu 

1990 (samrunatilskipunin).
104

 Ísland hefur, ásamt hinum EES-ríkjunum, innleitt tilskipunina 

um millilandasamruna en samsvarandi reglur um skattfrjálsan millilandasamruna er ekki að 

finna í íslenskri löggjöf. Í þessum kafla verður vikið að millilandasamruna innan EES og það 

skoðað hvort íslenskar skattareglur séu í samræmi við þær skyldur sem Ísland tók sér á hendur 

með aðild að EES-samningnum. Þeim reglum sem í gildi eru hér á landi verður gerð skil og 

þær bornar saman við tvö nágrannaríki okkar. Einnig verður þeim tilskipunum 

Evrópuþingsins og ráðsins er taka til millilandasamruna gerð skil og þær bornar saman við 

gildandi lög hér á landi. Umfjöllunin mun takmarkast við ákvæði tekjuskattslaga er snúa að 

samruna og skiptingu hlutafélaga og mun sérreglum er viðkoma samvinnu- og 

sameignarfélögum ekki vera gerð nánari skil. 
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3.1 Félagaréttarlegur samruni 

Lög um samruna í félagarétti er bæði að finna í lögum um hlutafélög, nr. 2/1995 (hfl.) og í 

lögum um einkahlutafélög, nr. 138/1994 (ehl.). Ákvæði hlutafélaga- og einkahlutafélagalaga 

eru svo gott sem samhljóða er við kemur samruna og skiptingu og verður ákvæðum 

einkahlutafélagalaga því ekki gerð nánari skil í ritgerð þessari.  

Samkvæmt 119. gr. hfl. getur samruni annað hvort átt sér stað með yfirtöku eða með stofnun 

nýs félags. Hugtakinu samruna hefur prófessor Stefán Már Stefánsson lýst á eftirfarandi hátt: 

„Samruni nefnist það venjulega þegar eitt eða fleiri fyrirtæki eru leyst upp með þeim 

hætti að allar eignir og skuldir þeirra eru færðar yfir til annars fyrirtækis sem er 

starfandi fyrir. Það nefnist einnig samruni þegar fyrirtæki er leyst upp og eignir þeirra 

og skuldir felldar saman og yfirfærðar til nýs fyrirtækis sem stofnað er af þessu 

tilefni.“
105

 

Samruni er því þegar félagi er slitið án þess að til skuldaskila komi. Eins og ákvæði 119. gr. 

segir til um er samruni ekki gildur að félagarétti ef allar eignir yfirtekna félagsins renna ekki í 

heild sinni til yfirtöku félagsins. Þegar svo er ástatt getur hins vegar verið um skiptingu að 

ræða, sbr. 133. gr. hfl. Þar er mælt fyrir um að fleiri en eitt félag taki við öllum eignum og 

skuldbindingum yfirtekna félagsins, gegn endurgjaldi til hluthafa félagsins sem skipt er. 

Einnig getur hluthafafundur tekið ákvörðun um skiptingu þannig að eitt eða fleiri félög taki 

við hluta af eignum og skuldum þess. Skiptingarákvæði hlutafélagalaga kom nýtt inn með 

lögum nr. 137/1994, til breytingar á þágildandi lögum nr. 32/1978, um hlutafélög. 

Skiptingarhugtakið er náskylt samrunahugtakinu enda er því ætlað að koma í veg fyrir að 

hægt sé að misnota eða sniðganga samrunareglur hlutafélagalaga, með tilliti til réttarverndar 

hluthafa og lánardrottna.
106

 

Í XIV. kafla hfl. er að finna heildarreglur er taka til samruna og skiptingar. Þar er kveðið á um 

þau skilyrði sem þarf að uppfylla til þess að samruni sé gildur að félagarétti. Í lögunum er 

ekki að finna neinar takmarkanir eða kvaðir á því hvernig greitt er til hluthafa yfirtekna 

félagsins.
107

 Slík skilyrði eru þó ekki óalgeng í löggjöf annarra ríkja og mæla bæði samruna- 

og millilandasamrunatilskipun ESB fyrir um 10% hámark á peningagreiðslu af nafnverði 
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 Stefán Már Stefánsson, Hlutafélög, einkahlutafélög og fjármálamarkaðir (Hið íslenska bókmenntafélag 2003) 
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hlutabréfa við samruna og skiptingu. Aðildarríkjum er þó heimilt að fara fram úr 10% 

hámarkinu í millilandasamrunatilskipuninni.
108

  

 

3.2 Skattalegur samruni 

Í lögum um tekjuskatt, nr. 90/2003 (tsl.) er að finna ákvæði sem veitir félögum og hluthöfum 

ákveðið skattahagræði þegar kemur að samruna og skiptingu félaga. Þetta skattahagræði er að 

finna í 51. gr. og veitir það ákveðna skattfrestun að nánar tilgreindum skilyrðum uppfylltum. 

Hagræðið fyrir félögin sjálf felst í því að yfirtökufélagið tekur við öllum skattaréttarlegum 

skyldum og réttindum yfirtekna félagsins. Fyrir hluthafa yfirtekna félagsins felst hagræðið í 

því að ef þeir fá aðeins hlutafé í yfirtöku félaginu hefur það engar skattskyldar tekjur fyrir þá í 

för með sér.
109

 Skattahagræðið gildir einnig um skiptingu félaga þegar fyrrgreindum 

skilyrðum er fullnægt, sbr. 52. gr. tsl. Ákvæði 1. mgr. 51. gr. tsl. er svohljóðandi: 

„Sé hlutafélagi slitið þannig að það sé algjörlega sameinað öðru hlutafélagi og 

hluthafar í fyrrnefnda félaginu fái eingöngu hlutabréf í síðarnefnda félaginu sem 

gagngjald fyrir hlutafé sitt í félagi því sem slitið var, þá skulu skiptin sem slík ekki 

hafa í för með sér skattskyldar tekjur fyrir þann sem hlutabréfin lét af hendi. Við slíkan 

samruna hlutafélaga skal það félag, er við tekur, taka við öllum skattaréttarlegum 

skyldum og réttindum þess félags sem slitið var.“ 

Líkt og sjá má eru skilyrði þess að samruni geti talist „skattalegur samruni“, með öðrum 

orðum skattfrjáls, mun strangari en skilyrði þess að samruni geti talist gildur að félagarétti. Til 

að byrja með getur samruni ekki verið skattfrjáls nema samruninn sé gildur að félagarétti.
110

 Í 

51. gr. felst í raun undanþáguregla frá þeirri almennu meginreglu að skattaleg réttindi flytjist 

ekki milli aðila þegar félagið er slitið.
111

 Samkvæmt ákvæðum greinarinnar verður tveimur 

skilyrðum að vera fullnægt til þess að þessi heimild sé til staðar; (i) félagi skal vera slitið 

þannig að það sé algjöra sameinað öðru félagi og (ii) hluthafar í yfirtekna félaginu skulu 

aðeins fá hlutabréf í yfirtökufélaginu sem gagngjald fyrir hlutafé sitt í yfirtekna félaginu. Í 

úrskurði yfirskattanefndar nr. 53/2005 sagði eftirfarandi um fyrrgreind skilyrði: 

„Í skilyrðunum felst að samruni félaganna skal felast í algjörum samruna fjármuna og 

eigin fjár með skiptum á hlutabréfum, en engum öðrum greiðslum til hluthafa í félagi 

sem hverfur inn í annað félag, (...) Því aðeins að bæði skilyrðin séu uppfyllt tekur 
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 Samrunatilskipunum ESB verður gerð nánari skil í kafla 3.4. 
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viðtökufélagið við skattaréttarlegum skyldum og réttindum þess félags sem slitið 

er.“
112

 

Eins og áður sagði felst skattahagræði félagsins sjálfs í því að yfirtökufélagið tekur við öllum 

skattaréttarlegum skyldum og réttindum yfirtekna félagsins. Þetta felst í því að eignir eru 

færðar yfir á bókfærðu verði í stað þess að eignatilfærslan sé metin sem sala með hugsanlegri 

skattlagningu söluhagnaðar.
113

 Þetta hagræði nýtist yfirtekna félaginu þar sem ekki myndast 

hagnaður af sölu eignanna. Aftur á móti tekur yfirtökufélagið yfir allar eignir og skuldir 

yfirtekna félagsins og getur því nýtt yfirfæranlegt rekstrartap og fyrningarstofna yfirtekna 

félagsins. Yfirtökufélagið getur því haldið áfram að fresta og dreifa söluhagnaði yfirtekna 

félagsins.
114

 Ströng skilyrði eru þó fyrir því að rekstrartap flytjist á milli félaga við samruna 

og hefur það bersýnilega komið í ljós í úrskurðarframkvæmd yfirskattanefndar.
115

 Í 54. gr. tsl. 

er að finna samsvarandi sérreglu gagnvart 51. gr., sem takmarkar heimild félaga til að nýta 

yfirfæranlegt rekstrartap yfirtekna félagsins í rekstri yfirtökufélagsins. 54. greinin mælir fyrir 

um að til þess að rekstrartap flytjist á milli félaga við samruna þurfi eftirfarandi fjórum 

skilyrðum að vera fullnægt; (i) félög þurfa að hafa verið í skyldum rekstri, (ii) tap flyst ekki á 

milli félaga ef yfirtekna félagið átti óverulegar eignir eða hafði engan rekstur með höndum, 

(iii) venjulegur eða eðlilegur rekstrartilgangur verður að liggja að baki samrunanum og (iv) 

tapið verður að hafa myndast í samskonar rekstri.  

Áhugavert er að skoða hugtakið eðlilegur rekstrartilgangur nánar, sér í lagi í kjölfar nýfallins 

dóms Hæstaréttar í máli nr. 555/2012 frá 28. febrúar 2014. Í málinu var ekki deilt um hvort 

réttilega hefði verið staðið að samrunanum í félagaréttarlegum skilningi heldur hvort heimilt 

hefði verið að færa til frádráttar fjármagnsgjöld sem Toyota var látið bera eftir svokallaðan 

öfugan samruna við Bergey.
116

 Var byggt á því að samkvæmt 51. gr., sbr. 54. gr., tsl. hefði 

Toyota, sem yfirtökufélag, tekið við öllum skattaréttarlegum skyldum og réttindum Bergeyjar, 

yfirtekna félagið, og þar á meðal vaxtagjöldum af láni síðarnefnda félagsins. Dómurinn taldi 

hins vegar að skilyrðum 54. gr. tsl., um venjulegan eða eðlilegan rekstrartilgang, hefði ekki 

verið fullnægt þar sem vaxtagjöld af fyrrnefndu láni væri rekstrinum óviðkomandi og teldist 

því ekki frádráttarbær rekstrarkostnaður samkvæmt 1. tl. 31. gr. tsl.
117

 Einnig var tekið fram 

að þó að 54. gr. væri sérregla gagnvart 51. gr., hefði 54. gr. að geyma ýmis viðbótarskilyrði, 
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sem gerði heimild til frádráttar frá tekjum við samruna samkvæmt 54. gr. þrengri heldur en 

samkvæmt 51. gr. 

Í kjölfar þessa dóms verður forvitnilegt að fylgjast með skattframkvæmd næstu árin með tilliti 

til þess fjölda öfugra samruna sem gerðir hefur verið á síðustu árum en því hefur verið haldið 

fram að ónýttir skattstofnar liggi þar fyrir hið opinbera.
118

 Miðað við þær fjárhæðir sem í húfi 

eru er líklegt að þetta sé ekki síðasti dómurinn sem fellur um þetta álitaefni. 

Að lokum er rétt að geta þess að umrædd 51. gr. tsl. veitir fyrirtækjum í raun ekki eiginlegan 

skattfrádrátt heldur er um ákveðna skattfrestun að ræða. Ef yfirtökufélag selur eignir sem það 

fékk við samruna ber því skiljanlega að greiða skatt af söluhagnaði þeirrar sölu. Að sama 

skapi þurfa hluthafar að standa skil á hugsanlegum söluhagnaði þegar þeir selja þau hlutabréf 

sem þeir fengu sem gagngjald við samruna. 

 

3.2.1 Túlkun og beiting 51. gr. tekjuskattslaga  

Um skattalög, sem og önnur lög er leggja skyldur á borgarana, gildir sú almenna meginregla 

að skýra beri þröngt ákvæði þeirra, þ.e. beita þrengjandi lögskýringu.
119

 Þrengjandi lögskýring 

er þegar efni lagaákvæða er ákvarðað þrengra en orð þess gefa til kynna, þ.e. tilvik sem ætla 

mætti að félli undir lagaákvæðið, samkvæmt orðanna hljóðan, gera það ekki.
120

 Er þetta í 

samræmi við eignaréttarákvæði stjórnarskrárinnar sem og ákvæðin er kveða á um að 

skattamálum skuli skipað með lögum og engan skatt megi leggja á nema með lögum.
121

  

Að sama skapi er almennt talið að undanþágur frá skattalögum séu skýrðar með þrengjandi 

lögskýringu.
122

 Byggist þetta á jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar sem mælir fyrir um að 

jafnræði skuli vera milli borgara landsins og ber þar af leiðandi að gæta þess að lög og reglur 

gildi í framkvæmd jafnt um alla, nema undanþáguákvæði eigi ótvírætt við.
123

 51. gr. tsl. er 

skýrt dæmi um undanþágureglu í skattarétti. Fellur túlkun og beiting hennar því undir 

þrengjandi lögskýringu.  
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Eins og áður var komið að skal líta til tveggja atriða þegar metið er hvort samruni falli undir 

51. gr. tsl., þ.e. félagi skal vera slitið þannig að það sé algjöra sameinað öðru félagi og 

hluthafar í yfirtekna félaginu skulu aðeins fá hlutabréf í yfirtökufélaginu sem gagngjald fyrir 

hlutafé sitt í yfirtekna félaginu. Í úrskurðar- og dómaframkvæmd hefur hins vegar komið fram 

að þegar metið er hvort að 51. gr. tsl. eigi við skuli einnig fara fram heildstætt mat á 

aðstæðum.
124

 Það að atvik séu metin heildstætt getur bæði tekið til þess tíma sem eignarhald 

hefur varað fyrir samruna og hvort ákvörðun um samruna hafi verið tekin áður en hlutabréf 

voru keypt.
125

  

Tímamark samruna getur einnig spilað inn í hvort samruni sé talinn gildur í skattalegu tilliti. 

Hafa skattyfirvöld þá litið til aðstæðna sem uppi voru þegar ákvörðun um samrunan var tekin 

en ekki þegar hann var framkvæmdur. Þessu til hliðsjónar má sjá dóm Hæstaréttar í máli nr. 

143/2009 frá 28. janúar 2010. Í þeim dómi kemur fram að beita skuli ákvæðum 1. mgr. 51. gr. 

tsl. á þann hátt að tekið sé mið af þeim aðstæðum sem uppi voru þegar sameining var í reynd 

ákveðin en ekki hvenær sameiningin kom til framkvæmd.
126

 

Miðað við fyrrgreinda niðurstöðu Hæstaréttar má leiða líkur að því að þó það sé ekki tekið 

fram berum orðum í 51. gr. tsl., skuli líta heildstætt á atvik máls og getur þar bæði spilað inn í 

tilgangur með kaupum á hlutabréfum og tímamark samruna. 

 

3.3 Tegundir samruna 

Samrunum er hægt að skipta niður í marga flokka og tegundir og þá ýmist eftir hvort talað er 

um samruna í félagarétti, skattarétti eða samkeppnisrétti. Eins og orðalag 51. gr. gefur til 

kynna falla undir ákvæðið samrunar þar sem félagi er slitið, án skuldaskila, með því að 

sameina það öðru félagi. Að meginstefnu til falla hér undir þrjár gerðir af samrunum; (i) 

raunverulegur samruni, (ii) þríhyrningssamruni og (iii) einfaldur samruni. Að auki hefur 

öfugur samruni verið talin falla hér undir en þó er álitamál hvort heimilt sé að nýta þær 

skuldbindingar sem yfirtökufélagið tók sér á hendur til frádráttar í sameinuðu félagi. 
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Raunverulegur samruni er þegar félag er yfirtekið af öðru félagi, án þess að til skuldaskila 

komi, og sameinað síðarnefnda félaginu með yfirtöku allra eigna og skulda þess fyrrnefnda.  

Þessi gerð af samruna er einnig nefndur samruni með yfirtöku.
127

  

Mynd 1. 

     Fyrir samruna                Eftir samruna

Félag A Félag B

Félag A

ásamt eignum og 

skuldbindingum B

 

       Hluthafar A     Hluthafar B 

 

Þríhyrningssamruni hefur einnig verið talinn falla hér undir.
128

 Þá er utanaðkomandi félag 

sameinað dótturfélagi samstæðu en í stað þess að hluthafar fái hlutafé í dótturfélaginu fá þeir 

hlutafé í móðurfélaginu. Er þetta yfirleitt gert þegar móðurfélagið er skráð í kauphöll og hafa 

hlutir þess því markaðsverð og eru því auðseljanlegri en hlutir dótturfélagsins.
129

  

Mynd 2. 

      Fyrir samruna         Eftir samruna 

Dótturfélag B Félag C Móðurfélag A

Móðurfélag A

Dótturfélag B ásamt 

eignum og 

skuldbindingum C

 

                 Hluthafar A         Hluthafar B 
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Að auki fellur óraunverulegur eða einfaldur samruni undir ákvæðið. Er þar átt við þegar 

yfirteknu félagi, sem slitið er án skuldaskila, færir allar eignir sínar og skuldir yfir í félag sem 

fyrir átti allt hlutafé yfirtekna félagsins.
130

  

Mynd 3. 

     Fyrir samruna                    Eftir samruna

Móðurfélag A Dótturfélag B

Móðurfélag A

ásamt eignum og 

skuldbindingum B

 

Athyglisvert er að ákvæðið virðist ekki taka til samruna þar sem eitt eða fleiri félög renna inn 

í nýtt félag sem ekki var til fyrir. Ekki er að sjá að reynt hafi á þetta í úrskurðar- eða 

dómaframkvæmd. Eins og getið var í kafla 3.2.1 hér að framan ber að beita þrengjandi 

lögskýringu þegar um undanþágureglur er að ræða og lítur því út í fyrstu að fyrrgreindur 

samruni falli ekki undir ákvæðið. Hugsanlegt er þó að hægt sé að skýra ákvæðið það rúmt og 

þá sérstaklega með tilliti til jafnræðissjónarmiða að ákvæðið teljist einnig taka til áðurnefndrar 

gerðar af samruna.
131

 

Mynd 4. 

     Fyrir samruna                    Eftir samruna

Félag A Félag B Nýtt félag A+B

 

 Hluthafar A          Hluthafar B 

 

Samruni telst vera öfugur þegar félag er stofnað til að yfirtaka annað félag en félögin 

sameinast síðan undir nafni þess félags sem áður var til. Best er að lýsa atvikum þannig að 
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fjárfestar stofna félag A og A gerir kauptilboð í félag B. Ef það kauptilboð er samþykkt leggja 

fjárfestar A til hlutafé sem yfirleitt er lítill hluti af kaupverði B, restin af kaupverðinu er 

lánsfé. Kaupverð B er síðan greitt til hluthafa B. Félögin eru síðan sameinuð undir nafni B og 

skuldir A renna því til B. Á endanum verður B því að yfirtökufélaginu og er því um öfugan 

samruna að ræða.
132

 

Mynd 5. 

     Fyrir samruna          Eftir samruna

Félag A Félag B

Félag A rennur 

inn í B og starfar 

áfram undir 

merkjum B

    

     Hluthafar A 

 

Í dómi Hæstaréttar í máli nr. 555/2012 frá 28. febrúar 2103 var talið að sá kostnaður sem 

fylgdi skuldum yfirtekins félags væri óviðkomandi rekstri yfirtökufélags og teldist því ekki 

frádráttarbær rekstrarkostnaður. Vísaði dómurinn til þess að markmiðum 51. – 54. gr. tsl., um 

að ná fram samlegðaráhrifum og auðvelda félögum skattfrjálsan samruna, hefði ekki verið náð 

með eignaukningu hins sameinaða félags. Ekki var um það deilt að samruninn var talinn 

gildur að félagarétti og þrátt fyrir að dómurinn vitni í markmið 51. – 54. gr. tsl., var ekki um 

skattlagningu að ræða hjá félögunum eða hlutöfum og því hægt að segja að samruninn hafi 

einnig verið gildur að skattarétti. Hins vegar var ekki heimilt að nýta vaxtagjöld af láni sem 

fært var inn í hið nýja félag þar sem það hafði engan rekstrarlegan tilgang og uppfyllti því 

ekki skilyrðum 1. tl. 31. gr. tsl. 

 

3.4 Samrunatilskipanir Evrópusambandsins 

Innan ESB hefur löngum verið stefnt að samræmingu skattreglna hins innri markaðar. Á sviði 

óbeinna skatta hefur verið gengið nokkuð langt í þessum efnum en samræming beinna skatta 
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er komin skemur á veg.
133

 Sambandið hefur þó samþykkt nokkrar tilskipanir er snúa að 

skattlagningu beinna skatta og verður hér fjallað um samrunatilskipunina, sem ætlað er að 

samræma reglur aðildarríkjanna á sviði skattlagningar með tilliti til millilandasamruna og 

millilandasamrunatilskipunina sem ætlað er að samræma félagalöggjöf aðildarríkjanna.
134

 

 

3.4.1 Samrunatilskipunin 

Millilandasamruni felur í sér tilfærslu á eignum og skuldbindingum frá einu félagi til annars 

eða fleiri félaga í öðru landi. Slík eignatilfærsla felur í sér að yfirtekna eða yfirfærslu félaginu 

er slitið, án skuldaskila, og færist þar með rekstur og eiginleg staðsetning eigna yfir til annars 

lands og því líkur á að upphaflega ríkið verði af skatttekjum vegna tilfærslunnar. Af þessum 

sökum leyfa flest ríki aðeins skattfrjálsa innanlandssamruna sem stríðir þar af leiðandi gegn 

markmiðum ESB um sameiginlegan og einsleitan innri markað án fjárhagslegra hindrana.
135

 

Árið 1969 kom framkvæmdastjórn ESB fram með fyrstu tillögur um samræmdar 

skattlagningarreglur um millilandasamruna. Það tók ESB hins vegar meira en 20 ár að koma 

þessum tillögum í framkvæmd, því það ver ekki fyrr en þann 23. júlí 1990 sem  Evrópuráðið 

samþykkti tilskipun um skattalega meðferð millilandasamruna.
136

 Samrunatilskipuninni er 

ætlað að koma á sameiginlegu skattkerfi vegna samruna, skiptingu, yfirfærslu eigna og 

hlutabréfaskipta, milli fyrirtækja staðsett í mismunandi aðildarríkjum, og er markmið hennar 

að fjarlægja fjárhagslegar hindranir vegna millilandasamruna þar sem fyrirtæki eru staðsett í 

tveimur eða fleiri aðildarríkjum og koma í veg fyrir að fyrirtækjum sé mismunað, skattalega 

séð, eftir því í hvaða aðildarríki fyrirtækið er staðsett.
137

 

Í viðauka við samrunatilskipunina eru tekin fram hvaða félagaform falla undir gildissvið 

hennar. Að auki verða félögin að sæta skattlagningu, þ.e. mega ekki vera undanþegin 

fyrirtækjaskattlagningu og vera með skattalegt heimilisfesti í einu aðildarríkjanna, sbr. 3. gr. 

tilskipunarinnar. 
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Mikilvæga takmörkun á gildi samrunatilskipuninni er að finna í 15. gr. tilskipunarinnar, hið 

svokallaða misbeitingar ákvæði. Það segir til um að aðildarríki geta neitað að beita 

samrunatilskipuninni, eða dregið til baka þær ívilnanir sem félög hafa notið á grundvelli 

tilskipunarinnar, ef það lítur út fyrir að aðaltilgangur þeirrar skipulagningar sem farið var í var 

skattsniðganga eða jafnvel skattsvik. Í tilskipuninni er hins vegar ekki skilgreint hvað sé 

skattasniðganga eða skattsvik þannig að aðildarríki hafa haft nokkuð frjálsar hendur við 

innleiðingu og hefur það valdið ákveðnu misræmi við túlkun á misbeitingar ákvæði 

tilskipunarinnar.
138

 Evrópudómstóllinn hefur þó varpað nokkru ljósi á hvernig beri að túlka 

ákvæðið í dómum sínum og má þar nefna Leur-Bloem og Kofoed málin.
139

 Í fyrrgreindum 

málum leggur dómurinn áherslu á að ef endurskipulagning er ekki gerð á gildum 

viðskiptalegum grunni, til dæmis vegna hagræðingar á rekstri, getur það leitt til þeirrar 

ályktunar að meginmarkmið endurskipulagningar eða eitt af meginmarkmiðum hennar sé 

skattasniðganga eða skattsvik.
140

 

 

3.4.1.1 Skipulagningar er falla undir samrunatilskipunina 

Í 1. gr. eru talin upp þau tilvik sem falla undir gildissvið tilskipunarinnar, þ.e. samruni, 

skipting, skipting að hluta, yfirfærsla eigna, hlutabréfaskipti og heimild til að flytja aðsetur 

Evrópufélaga og Evrópusamvinnufélaga milli aðildarríkja.
141

 Þær skipulagningar sem hægt er 

að fara í eru skilgreindar nánar í 2. gr.  

Tilskipunin kveður á um þrjá undirflokka af Samrunum. Fyrsti undirflokkurinn er þegar eitt 

eða fleiri félög færa allar eignir og skuldbindingar yfir í annað félag sem fyrir var til. 
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Mynd 6.
142

 

Fyrir samruna          Eftir samruna 

         Ríki A                  Ríki B                                 Ríki A                Ríki B

Félag A Félag B Félag A
FS – eignir og 

skuldbindingar B

               Hluthafar A     Hluthafar B 

Annar undirflokkurinn er þegar tvö eða fleiri félög færa allar eignir og skuldbindingar yfir í 

nýtt félag. 

Mynd 7. 

 Fyrir samruna         Eftir samruna 

     Ríki A                       Ríki B                     Ríki A                     Ríki X                     Ríki B

Félag A Félag B Nýtt félag C
FS – eignir og 

skuldbindingar A
FS – eignir og 

skuldbindingar B

             Hluthafar A     Hluthafar B 

Þriðji undirflokkurinn felur svo í sér sameiningu móður- og dótturfélags. 

Mynd 8.  

 Fyrir samruna     Eftir samruna 

           Ríki A                                    Ríki B                                   Ríki A

Móðurfélag A

Dótturfélag B

Móðurfélag A
FS – eignir og 

skuldbindingar B

 

           Ríki B 
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Í öllum tilvikunum er það skilyrði að yfirteknu félögunum sé slitið, án gjaldþrotaskipta, og 

hætta þau því að hafa sjálfstæða tilveru. Í fyrri tveimur tilvikunum skal gagngjaldið vera 

hlutabréf í móttökufyrirtækjum, þó má að hámarki greiða 10% af nafnverði hlutabréfanna 

með peningagreiðslu.  

Skipting er, líkt og skilgreint er í íslenskum lögum, þegar félag færir allar eignir og 

skuldbindingar yfir í tvö eða fleiri félög, nýstofnuð eða sem fyrir voru til. Eins og um samruna 

er yfirtekna félaginu slitið án gjaldþrotaskipta og skal gagngjaldið vera hlutabréf í 

móttökufélögunum en þó má greiða 10% af nafnverði hlutabréfanna með peningagreiðslu. 

Mynd 9.
143

 

Fyrir skiptingu       Eftir skiptingu 

         Ríki A              Ríki A          Ríki B 

                   Hluthafar A 

Félag A

Félag C

FS 

(hluti af e & s A)

Félag B

(hluti af e & s A)

 

 

Skipting að hluta er aðgerð þar sem félag færir hluta af eignum og/eða skuldbindingum yfir í 

eitt eða fleiri félög,  nýstofnuð eða sem fyrir voru til. Hér er yfirfærslu félaginu ekki slitið en 

gagngjaldið skal eftir sem áður vera hlutabréf í móttökufélaginu og má greiða hámark 10% af 

nafnverði hlutabréfanna með peningagreiðslu.  
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Mynd 10. 

 Fyrir skiptingu       Eftir skiptingu  

          Ríki A                                                Ríki A                                  Ríki B  

                                              Hluthafar A

Félag A

Félag B

FS 

(hluti af e & s A)

Félag A

(hluti af e & s A)

 

 

Yfirfærsla eigna er aðgerð þar sem félag færir alla eða hluta úr starfsemi sinni yfir í annað 

félag í skiptum fyrir hlutabréf í móttöku félaginu og án þess að yfirfærslu félaginu sé slitið. Í 

þessu tilviki er ekki heimilt að greiða 10% af nafnverði hlutabréfanna með peningagreiðslu.
144

 

Mynd 11. 

Fyrir yfirfærslu                Eftir yfirfærslu 

          Ríki A     Ríki A                                Ríki B 

  Hluthafar A 

Félag A

Félag B

FS 

(hluti af e & s A)

Félag A

(hluti af e & s A)
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Hlutabréfaskipti er þegar félag eignast ráðandi hlut í öðru félagi og hlutahafar í yfirtekna 

félaginu fá hlutabréf í yfirtökufélaginu sem gagngjald og má greiða hámark 10% af nafnverði 

hlutabréfanna með peningagreiðslu. 

Síðasta aðgerðin sem fallið getur undir tilskipunina er þegar Evrópufélag (SE) eða 

Evrópusamvinnufélag (SCE) flytur skráð aðsetur sitt milli aðildarríkja, skal slíkt ekki vera 

tilefni til skattlagningar fyrir viðkomandi félög. Lög um Evrópufélög, nr. 26/2004 gilda um 

starfsemi Evrópufélaga á Íslandi en heildstæða löggjöf um Evrópusamvinnufélög er hins 

vegar ekki að finna í íslenskum rétti. 

 

3.4.1.2 Skattahagræði fyrir félög og hluthafa 

Samrunatilskipunin veitir í sjálfu sér ekki skattaundanþágu fyrir hlutaðeigandi félög heldur er 

vissu „skattaatviki“ frestað. Í tilvikum samruna, skiptingar og yfirfærslu eigna, færir yfirtekna 

eða yfirfærslu félagið eignir og skuldbindingar yfir til eins eða fleiri yfirtökufélaga og fá 

hluthafar yfirtekna félagsins í skiptum hlutabréf í yfirtökufélaginu. Þar sem enginn eða mjög 

lítill hluti greiðslunnar er peningagreiðsla, mest 10% eins og áður hefur verið getið, kemur 

samrunatilskipunin í veg fyrir, að vissum skilyrðum uppfylltum, að félagið eða hluthafar 

yfirtekna félagsins þurfi að standa skil á skattgreiðslu af söluhagnaði, þ.e. mismuni á 

kaup/söluverði eða stofnkostnaði/söluverði miðað við markaðsvirði félags.
145

 Að auki getur 

yfirtökufélagið átt möguleika á að nýta yfirfæranlegt tap yfirtekna félagsins, ef það tap hefur 

ekki verið fullnýtt í skattalegum tilgangi, sbr. 6. gr. 

Við fyrstu sýn virðist þetta leiða til þess að það ríki, sem yfirtekna félagið tilheyrir, verði af 

skatttekjum þar sem yfirtekna félaginu er slitið og eignir og skuldbindingar þess færðar yfir til 

félags í öðru aðildarríki. Þetta er þó ekki raunin. Samkvæmt 4. gr. er skattfrestunin aðeins 

veitt að því tilskildu að yfirtökufélagið haldi eftir fastri starfstöð í því aðildarríki sem 

yfirtekna félagið hafði aðsetur og tengi þær eignir og skuldbindingar, sem voru yfirteknar eða 

færðar yfir í yfirtökufélagið, við þá starfstöð, þ.e. eignir, skuldbindingar og skattstofnar verða 

að eignum starfstöðvarinnar. Þannig verður til föst starfsstöð (e. permanent establishment), í 

staðinn fyrir sjálfstætt félag, í því aðildarríki sem upphaflega átti rétt á að skattleggja 

skipulagninguna, þrátt fyrir að félag í öðru aðildarríki eigi hana eftir breytingu. Ef 

yfirtökufélagið ákveður að selja eignirnar, sem tilheyra föstu starfstöðinni, verður sú sala 
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skattlögð í því aðildarríki sem fasta starfsstöðin er í. Þar með er söluhagnaðurinn, mismunur á 

bókfærða verði við samruna og söluverði, skattlagður í upphaflega aðildarríkinu.
146

 

Hluthafar yfirtekna félagsins njóta þess skattahagræðis að ef þeir fá aðeins hlutabréf í 

yfirtekna félaginu sem endurgjald fyrir hlutafé sitt í yfirtekna félaginu, er ekki litið á það sem 

sölu og þurfa þeir því ekki að standa skil á söluhagnaði bréfanna, sbr. 1. mgr. 8. gr. 

Ef að gagngjaldið er bæði hlutabréf og peningagreiðsla, eins og heimilt er upp að 10% 

markinu, er ríkjum heimilt að skattleggja strax þann hluta gagngjaldsins sem er 

peningagreiðsla, sbr. 9. mgr. 8. gr. tilskipunarinnar. Ef að peningagreiðslan fer yfir 10% 

hámarkið fellur samruni í heild sinni út fyrir gildissvið samrunatilskipunarinnar og njóta félög 

þar af leiðandi ekki þess skattahagræðis sem tilskipunin býður upp á.
147

 

 

3.4.2 Millilandasamrunatilskipunin 

Með setningu samrunatilskipunarinnar var dregið úr óvissu á sviði millilandasamruna innan 

ESB en ekki eytt að fullu. Þegar samrunatilskipunin tók gildi voru engar samræmdar reglur í 

gildi meðal aðildarríkjanna á sviði millilandasamruna og voru sum aðildarríki með löggjöf 

sem hreinlega bönnuðu millilandasamruna.
148

  

Þessari óvissu var að hluta til eytt árið 2007 þegar millilandasamrunatilskipunin tók gildi.
149

 

Þeirri tilskipun var ætlað að samræma reglur aðildarríkjanna með tilliti til millilandasamruna 

hjá félögum með takmarkaða ábyrgð. Tilskipunin tekur hins vegar aðeins til samruna og 

yfirfærslu eigna og falla aðgerðir eins og skipting og hlutabréfaskipti því ekki undir gildissvið 

hennar.
150

 Það er því ljóst að til þess að endanlegt markmið ESB um einsleitan innri markað 

án fjárhagslegra hindrana náist, þarf frekari samræmingu á sviði félagalöggjafar ESB.    
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Millilandasamrunatilskipunin er að miklu leyti byggð á tilskipun ESB er tekur til 

innanlandssamruna.
151

 Tilskipunin er byggð upp á svipaðan hátt og samrunatilskipunin, að því 

undanskildu að hún tekur ekki til skiptingar og hlutabréfaskipta. Aðildarríkjum er heimilt að 

fara fram úr 10% hámarkinu á peningagreiðslu og ræðst þá hámarkið af lögum þeirra 

aðildarríkja sem um ræðir í hverju tilviki fyrir sig.
152

 Millilandasamruni getur þar af leiðandi 

fallið undir gildissvið millilandasamrunatilskipunarinnar þó hann falli utan gildissviðs 

samrunatilskipunarinnar. 

Einna mikilvægasti hluti tilskipunarinnar er ákvæði hennar um hlutahafavernd og vernd fyrir 

lánardrottna.
153

 Í 2. mgr. 4. gr. er tekið fram að landslög, um hluthafavernd og vernd 

lánardrottna, þeirra aðildarríkja sem samrunafélögin lúta skuli gilda um samrunann.  

 

3.5 Samruni íslenskra félaga yfir landamæri innan EES 

Samruni og skipting íslenskra félaga og annarra félaga innan EES var lögfest árið 2007 þegar 

millilandasamrunatilskipunin var innleidd með lögum nr. 54/2007, um breytingu á lögum um 

hlutafélög og lögum um einkahlutafélög (millilandasamruni og millilandaskipting). Í 

athugasemdum við frumvarp laganna er tekið fram að markmið laganna sé að auka samvinnu 

á innri markaði Evrópu og auðvelda millilandasamruna félaga er lúta löggjöf mismunandi 

EES-ríkja.
154

  

 

3.5.1 Félagaréttur 

Í A-hluta XIV. kafla hfl. er að finna reglur er taka til millilandasamruna og 

millilandaskiptingar. A-liður 133. gr. hfl. hljóðar svo: 

„Millilandasamruni merkir samruna þar sem samrunafélög lúta löggjöf minnst tveggja 

ríkja á Evrópska efnahagssvæðinu, aðildarríkis stofnsamnings Fríverslunarsamtaka 

Evrópu eða Færeyja, svo og annarra landa samkvæmt heimild í reglugerð sem ráðherra 

setur í samráði við þann ráðherra er fer með skráningu félaga.“ 
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Að meginefninu til gilda sömu reglur um millilandasamruna og almennan samruna, sbr. a-lið 

133. gr. hfl. Það sem bregður helst út af eru ákvæði b og c-liða 133. gr., um viðbótar 

upplýsingar í samrunaáætlun, greinargerð stjórnar, formreglur um skráningu og tilkynningu til 

hlutafélagaskrár, sbr. f-lið 133. gr. Að auki er að finna mikilvæga reglu um aukna 

minnihlutavernd í e-lið sömu greinar. Þar er kveðið á um að þeir hluthafar í yfirtekna félaginu, 

sem greiddu atkvæði gegn sameiningunni, geta gert kröfu um að félagið innleysi hluti þeirra. 

Slíka innlausnarskyldu, fyrir yfirtökufélag, er ekki að finna í reglum um almennan samruna. 

Ástæða þess að nauðsynlegt þótti að setja inn slíkt innlausnarákvæði var sú að hluthafar í 

félagi sem hættir starfsemi eftir millilandasamruna verða hluthafar í félagi, sem bæði er 

staðsett í öðru ríki og lýtur annarri löggjöf og getur því verið erfiðara fyrir hluthafa að fylgjast 

með starfsemi félagsins og nýta sér þann rétt sem hlýst af hlutafé þeirra í félaginu.
155

 

G-liður 133. gr. lögleiðir að sama skapi millilandaskiptingu. Í 3. mgr. sömu greinar er að finna 

ákvæði er kveður á um að skilyrði fyrir millilandaskiptingu sé að löggjöf, sem hin 

skiptingarfélögin lúta, heimili skiptinguna. Í  þeim ákvæðum er snúa að millilandasamruna er 

ekki að finna slíkt ákvæði. Ákvæði þetta hefur eflaust verið bætt við sökum þess að 

millilandasamrunatilskipunin tekur í raun ekki til millilandaskiptingar en til að taka af allan 

vafa og koma í veg fyrir hugsanlega réttaróvissu, hefði verið réttara að hafa álíka ákvæði um 

millilandasamruna. 

Eins og áður var getið varð samruni íslenskra félaga yfir landamæri innan EES fyrst 

mögulegur þegar millilandasamrunatilskipun ESB var innleidd árið 2007. Fyrir þann tíma 

voru engin lög eða reglur í gildi er tóku til samruna yfir landamæri, hvorki við félög innan 

EES eða utan. Athygli vekur að ekki er að finna neinar reglur um endurgjald við 

millilandasamruna. Engar takmarkanir eru því á því hvort hluthafar í yfirteknu félagi fái 

peningagreiðslu eða hlutabréf í yfirtökufélagi við samruna. Þegar frumvarp laganna er hins 

vegar lesið virðist víðast hvar vera gengið út frá því að hluthafar yfirtekins félags fái aðeins 

hlutabréf í yfirtökufélaginu.
156

 Gæti þetta skapað réttaróvissu og hefði því verið réttara að 

hafa nánari reglur er tæku til endurgjalds við millilandasamruna. 

Ekki er vikið að skattaréttarlegum skyldum eða réttindum í félagaréttarlöggjöfinni, er tekur til 

samruna, og ekki er að sjá að tekið hafi verið tillit til skattalaga þegar lögum um 
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 Alþt. 2006-2007, A-deild, þskj. 779 – 516. mál, kafli 1, mgr. 12. Sjá meðal annars orðalagið „Ástæðan fyrir 

þessari vernd við millilandasamruna er sú að hluthafar í félaginu, sem hættir starfsemi eftir millilandasamruna, 

verða hluthafar í félagi, sem lýtur lögum annars ríkis, og að þessi breyting hefur ekki verið fyrirsjáanleg þegar 

viðkomandi hluthafi eignaðist hlut sinn.“  



37 
 

millilandasamruna var bætt við löggjöfina, hvorki í lögunum sjálfum né frumvarpi með 

lögunum.  

Samkvæmt ofangreindu er samruni íslenskra félaga og félaga annarra EES-ríkja mögulegur þó 

ekki hafi enn reynt á það í framkvæmd og spilar þar eflaust stærstan þátt þær skattalegu 

skyldur sem myndast geta við samruna yfir landamæri. 

 

3.5.2 Skattfrjáls millilandasamruni 

Eins og að framan er getið er að finna ákvæði í tekjuskattslögum sem heimilar skattfrjálsan 

samruna, að nánar tilgreindum skilyrðum uppfylltum. Ákvæði þetta kom inn í tekjuskattslögin 

með lögum nr. 30/1971, til breytingar á þágildandi lögum nr. 90/1965, um tekjuskatt og 

eignarskatt. Í athugasemdum við frumvarp laganna kemur eftirfarandi fram: 

„Gert er ráð fyrir að samruni hlutafélaga, sem eingöngu er fólgin í algjörum samruna 

fjármuna og eigin fjár með skiptum á hlutabréfum, en engum öðrum greiðslum til 

hluthafa í félagi sem hverfur inn í annað félag, skuli ekki leiða til skattskyldu við 

samruna.“
157

 

Ekki er vikið sérstaklega að því að ákvæðið taki aðeins til íslenskra félaga enda 

millilandasamruni ekki heimill samkvæmt félagarétti þegar ákvæði þetta kom inn í 

tekjuskattslögin. Að sama skapi kemur ekkert fram í greinargerð frumvarpsins er útilokar 

beitingu ákvæðisins um samruna yfir landamæri. 

Líkt og getið er í kafla 3.5.1, hér að framan, var gerð breyting á félagaréttarlöggjöfinni með 

lögum nr. 54/2007 þar sem millilandasamruni innan EES var lögfestur.  

Í umsögn ríkisskattstjóra við umrædd breytingarlög var tekið fram að ef frumvarpið yrði 

samþykkt óbreytt myndi það hafa veruleg áhrif á skattaðild lögaðila hér á landi.
158

 Í 

umsögninni segir orðrétt: 

„Í gildandi tekjuskattslögum nr. 90/2003 eru ekki bein ákvæði sem eru í takt við 

ákvæði frumvarpsins er kveða sérstaklega á um skattalegar afleiðingar samruna og 
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einkum og sérílagi skiptingar félaganna milli ríkja. Gætu því ýmis vandamál þessu 

viðkomandi risið og vafi um réttarstöðu komið upp.“
159

 

Deloitte sendi einnig efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis umsögn um frumvarpið.
160

 Þar 

segir að ákvæði frumvarpsins, er varða skattalegan samruna, muni snerta tekjuskattslög. Bent 

er á að þó skattaréttur sé undanskilin EES-samningnum hafi aðildarríki ekki frjálsar hendur 

við setningu skattalaga og þurfi að haga lagasetningu á þann hátt að þau skerði ekki það frelsi 

sem frelsisreglur samningsins mæla fyrir um. Jafnframt er tekið fram að beita þurfi 54. gr. tsl. 

jafnt um samruna innanlands sem og millilandasamruna.
161

 

Ekki er að sjá að nokkurt tillit hafi verið tekið til þessara athugasemda við samningu 

lokafrumvarpsins og er hvergi minnst á þær skattaréttarlegu afleiðingar sem frumvarpið getur 

haft í för með sér eða hvort frumvarpið geti haft áhrif á samningsskuldbindingar Íslands 

samkvæmt EES-samningnum. Sætir þetta furðu og þá sér í lagi að ekkert tillit hafi verið tekið 

til umsagnar ríkisskattstjóra, æðsta embættis á sviði skattamála hér á landi. 

Ef ákvæði 51. gr. tsl. er skýrt, með tilliti til orðanna hljóðan, er ekki að sjá að það útilloki 

samruna yfir landamæri. Ekki er vísað í 2. gr. tsl., um skattskyldu lögaðila, né tekið fram að 

um verði að ræða íslensk félög. Einungis er tekið fram að ákvæðið taki til hlutafélaga. Samt 

sem áður hafa skattyfirvöld talið að ákvæðið taki einungis til samruna íslenskra félaga, sbr. 

XIV. kafla hfl. Þessi afstaða skattyfirvalda var staðfest í bindandi áliti ríkisskattstjóra nr. 

1/2008 frá 4. febrúar 2008.   

Í fyrrnefndu áliti var óskað eftir bindandi áliti ríkisskattstjóra vegna fyrirhugaðrar sameiningu 

íslensks einkahlutafélags (A), með ótakmakaða skattskyldu hér á landi, við erlent hlutafélag 

(B), með ótakmarkaða skattskyldu í Hollandi. Málavextir voru, í stuttu máli sagt, að 

fyrirhugað var að sameina félögin þannig að A yrði slitið án skuldaskila og það algerlega 

sameinað B með yfirtöku eigna og skulda þess fyrrnefnda. Óskaði A eftir áliti ríkisskattstjóra 

hvort samruninn teldist skattfrjáls samruni í skilningi 1. mgr. 51. gr. tsl. B átti öll hlutabréfin í 

A og væri því um lóðréttan samruna með yfirtöku að ræða en slíkur samruni íslenskra félaga 

fellur undir 51. gr. tsl. Í niðurstöðum ríkisskattstjóra kom eftirfarandi fram: 
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„Ákvæði 1. mgr. 51. gr. laga nr. 90/2003 hefur eingöngu verið talið geta átt við 

innanlandssamruna sbr. XIV. kafla í lögum nr. 2/1995, um hlutafélög, og lögum nr. 

138/1994, um einkahlutafélög, enda var millilandasamruni ekki heimilaður samkvæmt 

íslenskum félagarétti þegar ákvæði 1. mgr. 51. gr. laga nr. 90/2003 (áður 56. gr. laga 

nr. 75/1981), var lögfest með 5. gr. laga nr. 30/1971.“
162

  

Einnig er tekið er fram að 51. gr. tsl. sé undantekningarregla frá þeirri meginreglu í íslenskum 

skattarétti að aðilaskipti að réttindum hafi í för með sér skattalegar skyldur og að skattaleg 

réttindi flytjist ekki á milli aðila. Slíkar undantekningarreglur beri að túlka þröngt og því sé 

ekki hægt að fella millilandasamruna undir ákvæðið. 

Að auki er tekið fram að ekki hafi verið gerðar breytingar á tekjuskattslögum þegar 

ofangreindar breytingar voru gerðar á hlutafélagalögum og því séu engar leiðir eða úrræði í 

tekjuskattslögum um hvernig fara skuli með skattaréttarlegar skyldur og réttindi þegar 

íslensku félagi er slitið með samruna við erlent félag. Þessi forsenda ríkisskattstjóra virðist 

vera í mótsögn við dóm Evrópudómstólsins í Sevic-málinu en það er tekið fram í 

athugasemdum við frumvarp með lögum nr. 54/2007, sem innleiddi 

millilandasamrunatilskipun ESB, að frumvarpið sé að hluta til samið með tilliti til þess 

dóms.
163

 Í því máli komst Evrópudómstóllinn að þeirri niðurstöðu að það væri brot gegn 49. 

gr. (þá 43. gr.) og 54. gr. (þá 48. gr.) EB, um staðfesturétt, að banna millilandasamruna. 

Dómurinn felur í raun í sér að ef samruni er leyfður innanlands, skal millilandasamruni 

almennt einnig vera leyfður og ef aðildarríki hafa ekki ákvæði í lögum sínum er leyfa 

millilandasamruni, er slíkt hindrun og því brot gegn fjórfrelsisákvæðum EB.
164

 Þó þetta mál 

Evrópudómstólsins taki til félagaréttar eru málsatvik í umræddu máli um margt lík 

málsatvikum í bindandi álitnu, þ.e. rökin fyrir því að ekki sé hægt að fella samrunan undir 51. 

gr. tsl. er skortur á heimild í lögunum sjálfum.  

Ríkisskattstjóri tekur fram í áliti sínu að þegar ákvæði íslenskra laga geti talist brotleg við 

samningsskuldbindingar íslenska ríkisins, sé það í hlutverki Alþingis að aðlaga íslenska 

löggjöf að þeim samningsskuldbindingum og muni skattyfirvöld áfram sína varfærni við 

túlkun einstakra ákvæða skattalaga, með hliðsjón af samningsskuldbindingum íslenska 

ríkisins. Er þetta byggt á því að „skattlagning byggir almennt á innbyrðis samræmi skyldna og 

ívilnana og að telja verður að meira þurfi til en lögskýringu stjórnvalds eins saman við að 

hnika til hliðar því einstaka ákvæði, sem steyta kann á hverju sinni.”
165

 Er rétt að vísa hér í 
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umfjöllun í kafla 2.5, um réttlætanlegar takmarkanir á fjórfrelsinu, en eina málið þar sem þessi 

réttlætingarástæða hefur verið tekin til greina er í áðurnefndu  Bachmann-máli og virðist 

dómstóllinn vera að bakka frá þeirri niðurstöðu, samanber nýlegri dóm Evrópudómstólsins í 

Deutsche Shell-málinu þar sem niðurstaðan var sú að ekki væri réttlætanlegt að takmarka 

staðfesturétt félaga á grundvelli sjónarmiða um samhengi skattkerfisins.
166

  

Í álitsbeiðni sinni vísar álitsbeiðandi meðal annars í úrskurð yfirskattanefndar í máli nr. 

95/2005. Þar var deilt um tryggingagjald af launum erlendra starfsmanna hér á landi. Í stuttu 

máli sagt taldi yfirskattanefnd að skýra bæri ákvæði laga nr. 113/1990, um tryggingagjald, til 

samræmis við ákvæði 28. gr. EES-samningsins, um frjálsa för launþega.
167

 Miðað við umrætt 

álit er því ljóst að yfirskattanefnd telur að skattyfirvöld hafi heimild til þess að túlka íslenskar 

skattareglur í samræmi við ákvæði EES-samningsins og því enn óljósara hví ríkisskattstjóri 

telur sig ekki hafa þá heimild. Hafa verður þó í huga að skattyfirvöld eru í raun bundin af 

þeim lögum og reglum er Alþingi setur þeim og almennt séð ætti það að vera í hlutverki 

löggjafarvaldsins að samræma íslenskar lagareglur að ákvæðum þeirra alþjóðasamninga sem 

íslenska ríkið hefur fullgilt að íslenskum rétti. Því má að hluta til fallast á þau rök 

ríkisskattstjóra að það sé ekki í valdi skattyfirvalda að fella tilvik, sem samrýmast ekki 

íslenskum lagareglum, undir reglur EES-samningsins. 

Væntanlega einskorðast niðurstaða ríkisskattstjóra í umræddu bindandi áliti við þá staðreynd 

að engar reglur er að finna í tekjuskattslögum hvernig fara skuli með skattalegar skyldur og 

réttindi slitinna félaga þegar þau sameinast erlendum félögum. Slíkur samruni myndi leiða til 

þess að skattstofnar íslenska félagsins myndu flytjast óhindrað milli landa og íslenska ríkið 

því verða af skatttekjum sem vissulega var stofnað til hér á landi. Það að ríkið verði af 

skatttekjum réttlætir þó ekki að samningsskuldbindingar íslenska ríkisins samkvæmt EES-

samningnum sé virtar að vettugi, samanber fyrri umfjöllun í kafla 2.5. 

Umrætt bindandi álit var hvorki kært til yfirskattanefndar né skotið til dómstóla og ríkir því 

enn töluverð réttaróvissa um þetta álitaefni.  

Það að ekki hafi reynt á lög um millilandasamruna í framkvæmd, bendir til þess að þeim  

markmiðum laganna að auka samvinnu á innri markaði Evrópu og auðvelda 

millilandasamruna félaga, er lúta löggjöf mismunandi EES-ríkja, hafi ekki verið náð. Í 
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greinargerð með frumvarpinu er einnig tekið fram að með innleiðingu ákvæðanna í íslenskan 

rétt, sé stuðlað að auknum sveigjanleika íslenskra fyrirtækja og að auðveldara verði að gera 

áætlun um og framkvæma endurskipulagningu á starfsemi fyrirtækja er starfa á 

Evrópugrundvelli.
168

 Ljóst er að miðað við núverandi löggjöf hefur þessum sveigjanleika ekki 

verið náð og samkeppnisstaða íslenskra félaga er þar af leiðandi verri en félaga er lúta löggjöf 

annarra aðildarríkja EES. Að óbreyttu verður að teljast ólíklegt að íslensk félög ráðist í 

sameiningu yfir landamæri og spilar þar stærstan þátt að slík sameining hefur hugsanlega 

verulegar skattalegar afleiðingar í för með sér. 

 

3.6 Samanburður við önnur ríki 

Flest Evrópulönd eru með reglur er snúa að skattfrjálsum samruna innanlands og með tilkomu 

samrunatilskipunarinnar ættu skattareglur ríkjanna á sviði millilandasamruna einnig að vera 

orðnar samræmdar.
169

 

Áhugavert er að bera íslenskar skattareglur saman við reglur annarra ríkja og er þá nærtækast 

að bera þær saman við þau lönd sem standa okkur næst, bæði í lagahefð og aðstöðu. Liggur 

því beinast við að skoða hvernig löggjöf um millilandasamruna er háttað í Danmörku og 

Noregi. Danmörk er eitt af aðildarríkjum ESB og hefur því innleitt samrunatilskipunina. 

Noregur er aftur á móti ekki eitt af aðildarríkjunum en er líkt og Ísland aðili að EES. Noregur 

ætti því að vera í álíka stöðu og Ísland er viðkemur skattareglum er snerta gildissvið EES-

samningsins. 

 

3.6.1 Danmörk 

Danmörk er eitt af aðildarríkjum ESB og er því skylt að taka upp þær tilskipanir sem settar 

eru innan ESB. Danmörk hefur þar af leiðandi bæði innleitt millilandasamrunatilskipunina og 

samrunatilskipunina.  

Í 16. kafla dönsku félagalöggjafarinnar (d. selskabsloven) er að finna reglur er taka til 

millilandasamruna milli félaga er lúta löggjöf aðildarríkja ESB eða EES.
170
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Millilandasamrunatilskipun ESB var tekin upp í dönsku félagalöggjöfina árið 2007 og er hún 

því að mestu samræmd regluverki annarra aðildarríkja ESB.
171

 

Í 271. gr. er kveðið á um að félög með takmarkaða ábyrgð, sem falla undir löggjöfina, megi 

taka þátt í samruna við félög er lúta löggjöf annarra ríkja ESB eða EES. Meginregla dönsku 

félagalöggjafarinnar, er tekur til millilandasamruna, er að sömu reglur gilda um innanlands 

samruna og millilandasamruna.
172

  

Þar sem íslenska löggjöfin um millilandasamruna var að miklu leyti samin með hliðsjón af 

danskri löggjöf er íslenska löggjöfin um margt lík þeirri dönsku, þó sú danska sé öllu ítarlegri.  

Í danskri löggjöf er einnig að finna sér lagabálk er tekur til skattlagningar samruna (d. 

fusionsskatteloven).
173

 Samkvæmt 2. gr. laganna er það skilyrði þess að samruni falli undir 

lögin, að hluthafi í yfirteknu félagi fái hlutabréf í yfirtökufélaginu eða hugsanlega 

peningagreiðslu. Ekki er tekið fram neitt hámark á þeirri peningagreiðslu, líkt og í 

samrunatilskipuninni, en sú peningagreiðsla sætir skattalagninu, þó samruninn falli undir 

skattfrjálsan samruna.
174

 Danska samrunaskattalöggjöfin tekur til fimm gerða af samrunum; 

(i) samruni milli dansks félags og erlends félags sem fellur undir samrunatilskipunina þar sem 

danska félagið er yfirtökufélagið, (ii) samruni milli dansks félags og erlends félags sem fellur 

undir samrunatilskipunina þar sem erlenda félagið er yfirtökufélagið, (iii) samruni erlendra 

félaga sem falla undir gildissvið samrunatilskipunarinnar, (iv) samruni dansks félags og 

erlends félags sem heyrir ekki undir samrunatilskipunina þar sem erlenda félagið er 

yfirtökufélagið og (v) samruni erlendra félaga sem heyra ekki undir samrunatilskipunina.
175

 

Það skilyrði fylgir að erlendu félögin sem um ræðir teljist félög í skilningi danskra skattalaga, 

sbr. 2. mgr. 15. gr. fyrrgreindra laga. Ef erlendu félögin falla undir samrunaskattalögin og 

öðrum kröfum laganna er fullnægt, hefur samruninn ekki í för með sér skattskyldu, hvorki 

fyrir félögin sjálf né hluthafa þeirra, að því gefnu að hluthafarnir hafi eingöngu fengið 

hlutabréf í yfirtökufélaginu. Samkvæmt 15. gr. samrunaskattalaganna fellur ekki aðeins 

samruni milli landa ESB eða EES innan gildissviðs laganna og lítur því út fyrir að samruni 

danskra félaga yfir landamæri geti verið skattfrjáls hvort heldur sem samrunafélögin eru hluti 

                                                                                                                                                         
170

 Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) lov nr. 470 af 12. juni 2009. 
171

 Dirk Van Gerven, Cross-Border Mergers in Europe (Cambridge University Press 2010) 170. 
172

 sama heimild. 
173

 Lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver (fusionsskatteloven)  lovbekendtgørelse nr. 1260 af 3. 

november 2010. 
174

 Nikolaj Bjornholm og Inger Toft Thiersen, „New Danish Rules on Tax-Exempt Restructurings“ (2008) 

January 2008 European Taxation, 37. 
175

 Dirk Van Gerven, Cross-Border Mergers in Europe (Cambridge University Press 2010) 182–183. 



43 
 

af ESB eður ei, ef önnur skilyrði laganna eru uppfyllt. Ákvæði dönsku félagalaganna útiloka 

þó hugsanlega þannig samruna, samanber áðurnefnda 271. gr. umræddra laga.  

Samkvæmt samrunaskattalögunum fellur yfirfæranlegt tap almennt niður við samruna 

félaga.
176

 Þetta þýðir að yfirtökufélög geta ekki nýtt sér yfirfæranlegt tap yfirteknu félagana 

við samruna. Samkvæmt 6. mgr. 8. gr. laganna er þó heimilt að flytja tapið á milli 

samrunafélaganna ef félögin hafa verið samsköttuð fyrir samrunann. Eru þetta öllu strangari 

skilyrði en 54. gr. tsl. mælir fyrir um og í raun útilokar ákvæðið yfirfærslu taps nema í þeim 

tilvikum þar sem móður- og dótturfélag sameinast. Einnig verður að setja spurningarmerki við 

hvort þetta ákvæði dönsku laganna sé í samræmi við ákvæði EB, um staðfesturétt og frjálst 

flæði fjármagns. Ef útilokað er að nýta tap yfirtekna félagsins er möguleiki á að þessi regla sé 

í andstöðu við umræddar fjórfrelsisreglur. 

Mikilvægt skilyrði þess að millilandasamruni geti talist skattfrjáls í skilningi 

samrunaskattalaganna er að finna í 2. og 3. mgr. 15. gr. Þar er kveðið á um að ef  

yfirtökufélagið verður ekki með skattalegt heimilisfesti í Danmörku verði það að halda eftir 

fastri starfsstöð í Danmörku og tengi þær eignir og skuldbindingar, sem yfirteknar voru eða 

færðar yfir í yfirtökufélagið, við þá föstu starfsstöð. Ef yfirtökufélagið ákveður að selja 

eignirnar, sem tilheyra föstu starfstöðinni, verður sú sala því skattlögð í Danmörku. Er þetta í 

samræmi við ákvæði samrunatilskipunarinnar og kemur í veg fyrir að skattstofnar flytjist 

óhindrað milli aðildarríkja með þeim afleiðingum að aðildarríki verði af skatttekjum sem þau 

annars ættu rétt á. 

 

3.6.2 Noregur 

Noregur er líkt og Ísland aðili að EES-samningnum, en ekki eitt af aðildarríkjum ESB, og ber 

því ekki að taka upp tilskipanir ESB á sviði skattamála. Árið 2007 innleiddi Noregur 

millilandasamrunatilskipunina en fyrir þann tíma var millilandasamruni ekki heimill 

samkvæmt norskri löggjöf.
177

 Samkvæmt 25. gr. 13. kafla norsku hlutafélagalöggjafarinnar (n. 

allmennaksjeloven) er milliandasamruni heimill milli norskra félaga og félaga annarra 

aðildarríkja EES.
178

 Í 2. mgr. sömu greinar er jafnframt tekið fram að lög um innlendan 

samruna gildi um millilandasamruna, með þeim takmörkunum sem við á. Norsku lögin, er 
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taka til samruna, eru um margt lík þeim íslensku enda byggð á sömu tilskipuninni. Í norsku 

lögunum er þó getið þess að hámarkspeningagreiðsla við samruna megi vera 20% af nafnverði 

hlutabréfa yfirtökufélagsins.
179

 Í millilandasamrunatilskipuninni er það hámark 10% en þó 

tekið fram að ríki megi setja hærra takmark á peningagreiðslu.
180

  

Allt til ársins 2011 var skattfrjáls millilandasamruni ekki mögulegur í Noregi.
181

 Skattfrjáls 

samruni innanlands var á hinn bóginn mögulegur á grundvelli þágildandi 2. gr. 11. kafla 

norsku skattalaganna (n. skatteloven).
182

 Þann 2. mars 2008 sendi Eftirlitsstofnun EFTA 

(ESA) norskum stjórnvöldum rökstutt álit varðandi norskar reglur um skattlagningu við 

millilandasamruna innan EES.
183

 Í álitinu kom fram að norskar reglur, er taka til skattlagningu 

við sameiningu yfir landamæri, brjóti í bága við bæði staðfesturéttarákvæði EES og ákvæðið 

um frjálsa fjármagnsflutninga og væru reglurnar því ólögmætar hindranir samkvæmt 

fjórfrelsisreglum EES. 

Norsk stjórnvöld brugðust við álitinu með lagabreytingu, en slík lagabreyting hafði reyndar 

lengi verið í farvatninu, og kom til framkvæmda fyrir rekstrarárið 2011.
184

 

Núgildandi norsk löggjöf mælir fyrir um að skattfrjáls millilandasamruni sé mögulegur milli 

norskra félaga og félaga með heimilisfesti í öðru aðildarríki EES. Í 1. mgr. 11. gr. 11. kafla 

norsku skattalaganna er að finna ákvæði sem heimilar skattfrjálsan millilandasamruna. Þar 

segir að félög með heimilisfesti í Noregi sé heimilt að sameinast öðru félagi með heimilisfesti 

innan EES, án þess að til skattlagningar komi fyrir félagið sjálft eða hluthafa þess í Noregi. 

Til þess að millilandasamruni geti talist skattfrjáls verður hann að falla undir og uppfylla 

skilyrðum norsku hlutafélagalöggjafarinnar.
185

 Í seinni hluta 1. mgr. 11. gr. 11. kafla er 

jafnframt tekið fram að til þess að samruninn falli undir ákvæðið, megi peningagreiðsla ekki 

fara fram úr 20% hámarkinu en sá hluti gagngjaldsins sem ekki er í formi hlutabréfa, er ekki 

skattfrjáls og er því skattlagður við samrunann. Samkvæmt 7. mgr. sömu greinar er hins vegar 

kveðið á um að ákvæði um skattfrjálsan samruna gildi ekki ef yfirtökufélag sé heimilisfast í 

lágskattaríki innan EES. Lágskattaríki er skilgreint í 63. gr. 10. kafla norsku skattalaganna en 

þar er kveðið á um að til lágskattaríkis teljist þau ríki þar sem skattur á fyrirtæki er lægri en 
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tveir þriðju hlutar af þeim tekjuskatti sem hefði verið lagður á félagið í Noregi. Samruni getur 

þó talist skattfrjáls við þessar aðstæður ef sýnt er fram á að yfirtökufélagið er með 

raunverulega staðfestu og atvinnurekstur í því EES-ríki sem um ræðir. 

Samkvæm norskum skattalögum er það ekki skilyrði fyrir því að millilandasamruni sé talinn 

skattfrjáls að yfirtökufélagið haldi eftir fastri starfsstöð í Noregi, með tengingu við eignir og 

aðrar skuldbindingar yfirtekna félagsins, líkt og samrunatilskipun ESB mælir fyrir um. Aftur á 

móti mælir 3. mgr. 11. gr. 11. kafla fyrir um að ef eignir og skuldbindingar félags eru færðar 

úr norskri skattalögsögu við millilandasamruna geti komið til skattlagningar. Vísar 3. mgr. þar 

af lútandi til 14. gr. 9. kafla skattalaganna. Í þeirri grein er kveðið á um að ef efnislegar eignir 

(e. tangible assets), fjármagnseignir og skuldbindingar eru færðar úr norskri skattalögsögu, 

skuli greiða skatt af söluhagnaði þeirra. Aðilar geta þó sótt um frestun skattlagningar slíkra 

eigna og þurfa aðilar EES-ríkja ekki að setja tryggingu fyrir þeirri frestun, að því gefnu að 

samningur um upplýsingaskipti og gagnkvæma aðstoð í skattamálum sé í gildi milli Noregs 

og viðkomandi EES-ríkis. Ef eignirnar eru ekki seldar innan fimm ára fellur skattlagningin 

hins vegar niður og kemur þá ekki til frekari skattlagningar í Noregi af þeim eignum. 

Skattfrestunin tekur þó ekki til óefnislegra eigna (e. intangible assets) og vörubirgða sem 

skattleggjast þar af leiðandi við flutning úr skattalögsögu Noregs. 

Í svari norskra stjórnvalda við rökstuddu áliti ESA kemur fram að þar sem samruni yfir 

landamæri valdi í sjálfu sér ekki flutningi eigna út fyrir norska skattalögsögu, telja þau 

umrædda skattlagningu ekki brjóta í bága við fjórfrelsisákvæði EES-samningsins.
186

  

Það að heimilt sé að fresta framangreindri skattlagningu, án þess að setja tryggingu, og sú 

staðreynd að hún fellur niður að fimm árum liðnum er til þess fallið, að mati höfundar, að 

umrædd skattlagning brýtur ekki í bága við fjórfrelsisákvæði EES-samningsins og virðast 

norsk stjórnvöld því hafa gengið lengra en þeim bar nauðsyn til við samræmingu skattareglna, 

á sviði millilandasamruna, að þeim skyldum er fylgja aðild að EES. 

Að ofangreindu virtu má segja að Noregur sé kominn lengra á leið en Ísland í því að samræma 

löggjöf sína að þeim skyldum sem löndin tóku sér á hendur með aðild að EES. 
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3.7 Úrlausnir Evrópudómstólsins 

Evrópudómstóllinn hefur fengið allmörg mál til úrlausnar er viðkoma millilandasamruna 

innan ESB enda komin liðlega 20 ár síðan samrunatilskipunin tók gildi. Hér verða rakin 

fjögur nýleg mál Evrópudómstólsins er taka til millilandasamruna eða atriða tengdum 

millilandasamruna og telja verður að snerti álitamál varðandi íslenskar skattareglur er snúa að 

millilandasamruna. 

Eins og getið var í 2. kafla er tekið fram í 2. mgr. 3. gr. samnings EFTA-ríkjanna, um stofnun 

eftirlitsstofnunar og dómstóls (ESE), að við túlkun og beitingu EES-samningsins skuli taka  

tilhlýðilegt tillit til þeirra meginreglna sem mælt er fyrir um í viðkomandi úrskurðum 

Evrópudómstólsins, sem falla eftir undirritun samningsins. Úrlausnir Evrópudómstólsins geta 

þar af leiðandi haft töluverða þýðingu þegar íslenskum skattareglum er beitt. 

Fyrst er að nefna fyrrgreint Sevic-mál.
187

 Það mál tók reyndar til félagaréttar en ekki 

skattaréttar en úrlausn og túlkun Evrópudómstólsins á staðfesturéttinum hefur áhrif á beitingu 

skattalaga jafnt og laga á sviði félagaréttar. Í Þýskalandi var löggjöf er tók til samruna 

innlendra félaga. Í þeim lögum var tekið fram að til þess að samruni geti verið talinn gildur að 

félagarétti yrðu félögin að vera með heimilisfesti í Þýskalandi og var samruni félaga yfir 

landamæri því ekki mögulegur. Í stuttu máli sagt taldi dómurinn þennan skort á löggjöf um 

millilandasamruna vera ólögmæta hindrun sem stríddi gegn staðfesturétti EB. Dómurinn tók 

einnig á þeim aðstöðumuni sem var á þýskum félögum og félögum annarra aðildarríkja ESB. Í 

niðurstöðu dómsins kom eftirfarandi fram: 

„Articles 43 EC and 48 EC preclude registration in the national commercial register of 

the merger by dissolution without liquidation of one company and transfer of the 

whole of its assets to another company from being refused in general in a Member 

State where one of the two companies is established in another Member State, whereas 

such registration is possible, on compliance with certain conditions, where the two 

companies participating in the merger are both established in the territory of the first 

Member State.“
188

 

Hér má segja að dómurinn sé að slá því föstu að ef samruni er leyfður samkvæmt landslögum 

er óheimilt að banna millilandasamruna milli félaga, ef þau eru bæði skráð í aðildarríki ESB. 

Dómurinn hafnaði meðal annars þeirri réttlætingarástæðu Þýskalands að ástæða reglna eða 

skort á reglum, væri sú að reglur um samruna væru sérstaklega hannaðar til að vernda 
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hagsmuni kröfuhafa, minni hluta hluthafa og starfsmanna og í tilfelli millilandasamruna væri 

erfiðara að viðhalda skilvirku opinberu eftirliti. Dómurinn viðurkenndi þó að vegna sérstaks 

eðlis millilandasamruna væri mögulegt í sérstökum tilfellum, við sérstakar aðstæður, að 

réttlæta ákveðnar reglur sem myndu takmarka staðfesturétt fyrirtækja. Þær reglur þyrftu þó að 

vera til þess gerðar að ná markmiðum sínum og mættu ekki ganga lengra en nauðsyn krefst.
189

   

Í VALE-málinu reyndi á túlkun á 49. og 54. gr. EB um staðfesturétt.
190

 Í þessu máli var ekki 

um samruna að ræða heldur flutning fyrirtækis frá einu aðildarríki yfir í annað, þ.e. 

millilandayfirfærslu (e. cross-border conversion). Dómurinn tók fram að sömu álitamál geti 

komið upp við millilandayfirfærslu og millilandasamruna, þ.e. slík millilandayfirfærsla gerir 

ráð fyrir að tekið sé tillit til laga tveggja aðildarríkja, líkt og þegar um millilandasamruna er að 

ræða.
191

 Að auki vísar dómurinn í fyrrgreint Sevic-mál og tekur fram að það að meina 

fyrirtækjum, réttilega stofnuðum í öðrum aðildarríkjum, að stofna lögaðila í viðkomandi 

aðildarríki sé brot gegn 49. og 54. gr. EB, um staðfesturétt. Það að ekki séu fyrir hendi 

samræmdar Evrópureglur á þessu sviði firrir lönd ekki ábyrgð.
192

 Dómurinn komst sem sagt 

að þeirri niðurstöðu að hér væri um ólögmæta hindrun að ræða sem ekki væri hægt að réttlæta 

með gildum réttlætingarástæðum.
193

 

Þó hér sé ekki um samrunamál að ræða gefur túlkun dómsins á ákvæðum staðfesturéttarins 

góða mynd af því hvernig leysa skuli úr álitamálum er tengjast millilandasamruna með tilliti 

til staðfesturéttarins. 

Fyrra A Oy-mál Evrópudómstólsins tók til reglna um hlutabréfaskipti yfir landamæri. Í þessu 

máli er tenging við EES-samninginn þar sem um var að ræða finnskt móðurfélag og norskt 

dótturfélag.
194

 Tók dómurinn því til túlkunar á 31. og 40. gr. EES-samningsins og bar saman 

við ákvæði samrunatilskipunar ESB. Málsatvik vor á þá leið að A, finnskt félag, átti um 20% 

hlutabréfa í C, einnig finnskt félag. Hin 80% hlutabréfanna voru í eigu B, norsks félags. 

Ágreiningsefni málsins voru hlutabréfaskipti milli A og B. A skipti á hlutabréfum í C fyrir 

hlutabréf í B og við það varð B eini hlutahafi C. Við þessi hlutabréfaskipti reyndi á hvort 

hlutabréfaskiptin skyldu teljast skattfrjáls, líkt og þegar um innlands hlutabréfaskipti væri að 

ræða eða skipti milli félaga með heimilisfesti í aðildarríkjum ESB. Dómurinn tók fram að þar 
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sem hlutabréfaskiptin væru á milli félags innan ESB og félags utan þess, féllu skiptin ekki 

undir gildissvið samrunatilskipunarinnar, aftur á móti þyrfti að skoða skiptin í ljósa ákvæða 

EES-samningsins þar sem móttakandi bréfanna væri aðili að þeim samningi, þ.e. félag B.
195

  

Í dómnum kom eftirfarandi fram: 

„As regards the EEA Agreement, it should be recalled that one of the principal aims of 

that agreement is to provide for the fullest possible realisation of the free movement of 

goods, persons, services and capital within the whole European Economic Area 

(EEA), so that the internal market established within the European Union is extended 

to the EFTA States. From that angle, several provisions of the EEA Agreement are 

intended to ensure as uniform an interpretation as possible thereof throughout the 

EEA.“
196

 

Jafnframt tók dómurinn fram að ákvæði 31. gr. EES-samningsins væri samhljóða ákvæði 49. 

gr. EB, um staðfesturétt, og því bæri að túlka það ákvæði í samræmi við túlkun síðarnefnda 

ákvæðisins, sbr. 6. gr. EES-samningsins.
197

 

Dómurinn taldi ástæðu til að leggja áherslu á  að beiting 31. gr. EES-samningsins í málum 

sem þessu fæli ekki í sér útvíkkun á gildissviði samrunatilskipunarinnar að því leyti að 

tilskipunin teldist ná yfir félög með staðfestu í þriðja landi sem er aðili að EES. Aftur á móti 

bæri samkvæmt meginreglunni um bann við mismunun, sem fram kemur í 31. gr. EES-

samningsins, að beita skattalegri meðferð, er tekur til hlutabréfaskipta innan ESB, jafnt um 

þriðja land sem er aðili að EES.
198

 

Í niðurstöðum sínum tekur dómurinn fram að ef í gildi er samningur um gagnkvæma 

stjórnsýsluaðstoð á sviði skattamála, útilokar 31. gr. EES-samningsins löggjöf, er kveður á um 

að hlutabréfaskipti milli félags með staðfestu í aðildarríki ESB og félags með staðfestu í 

þriðja ríki sem er aðili að EES-samningnum, skuli vera skattlögð á annan hátt en 

hlutabréfaskipti milli innlendra félaga eða félaga innan ESB.
199

 

Af þessum dómi má ráða að það sama skuli gilda um samruna, skiptingu og hlutabréfaskipti, 

hvort heldur sem yfirtökufélagið eða yfirtekna félagið er með staðfestu í aðildarríki EES eða 

ESB, til að mynda á Íslandi.  
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Að lokum er rétt að fjalla um niðurstöðu Evrópudómstólsins frá 21. febrúar 2013 í A Oy-

málinu, hinu síðara.
200

 Þar var um að ræða félagasamstæðu finnsks móðurfélags og sænsks 

dótturfélags. Finnska móðurfélagið hugðist sameinast sænska dótturfélaginu með þeim 

afleiðingum að allar eignir og skuldbindingar sænska dótturfélagsins myndu renna til finnska 

móðurfélagsins (lóðréttur samruni með yfirtöku). Í málinu reyndi á finnskar reglur er mæltu 

fyrir um að tap væri einungis yfirfæranlegt við samruna þegar um tvö finnsk félög væri að 

ræða. Í dómnum segir meðal annars: 

„The exclusion of such an advantage in relations between a resident parent company 

and a subsidiary established in another Member State is liable to make establishment 

in the latter State less attractive and hence to deter the company from setting up 

subsidiaries there.“
201

 

Og áfram segir: 

„In tax law, the taxpayers’ residence is a factor that may justify differences of 

treatment between resident and non-resident taxpayers, but that is not always the case. 

To accept that the Member State of establishment may in all cases apply different 

treatment solely because the registered office of a company is situated in another 

Member State would deprive Article 49 TFEU of its content.“
202

 

Það er ljóst af ummælum dómsins að hann telur umræddar finnskar lagareglur fela í sér 

ólögmæta hindrun sem sé í bága við staðfesturétt EB. 

Dómurinn komst hins vegar að þeirri niðurstöð að sú hindrun sem finna mætti í finnskri 

löggjöf væri réttlætanleg. Þær réttlætingarástæður sem dómurinn telur eiga við eru 

eftirfarandi: 

„As regards, first, the need to safeguard the allocation of the power to tax between the 

Member States, that may be capable of justifying a difference in treatment where the 

system in question is designed to prevent conduct liable to jeopardise the right of a 

Member State to exercise its powers of taxation in relation to activities carried on in its 

territory.“
203

 

„As regards, next, the risk that losses would be used twice, such a risk does indeed 

exist if, in connection with a merger such as that at issue in the main proceedings, the 

parent company established in another Member State enjoys the possibility of 

deducting from its taxable income the losses of the merged subsidiary.“
204

 

„As regards, finally, the risk of tax avoidance, the possibility of transferring the losses 

of a non-resident subsidiary to a resident company on the occasion of a merger entails 
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the risk that that sort of restructuring will be organised within a group of companies so 

that the losses are taken into account in the Member States which apply the highest 

rates of tax and in which the tax value of the losses is therefore the highest.“
205

 

Af ofangreindu virtu virðist Evrópudómstóllinn beita einskonar samblöndu af 

réttlætingarástæðum líkt og gert var í Marks & Spencer-málinu.
206

 Þær réttlætingarástæður 

sem hann telur upp eru; réttur ríkja til þess að leggja á skatta og halda utan um skattkerfi sitt 

(verndun skattlagningarvalds), koma í veg fyrir að tap geti verið notað tvisvar (samhengi í 

skattkerfinu) og koma í veg fyrir skattsniðgöngu. 

Dómurinn tók einnig fram að það samrýmist ekki lögum ESB að meina félögum að nýta tap 

yfirtekins félags ef fyrrnefnda félagið getur sýnt fram á að búið sé að fullnýta tap yfirtekna 

félagsins í heimaríki þess og það sé enginn möguleiki á að nýta það síðar. Reglur 

aðildarríkjanna er takmarka yfirfærslu taps við samruna mega því ekki ganga lengra en 

nauðsynlegt er. 

  

3.8 Er beiting 51. gr. tekjuskattslaga í samræmi við fjórfrelsisreglur 

EES? 

Í framkvæmd hefur 51. gr. tsl. aðeins verið talin gilda um samruna félaga með skattalegt 

heimilisfesti á Íslandi.
207

 Af þessu leiðir að öðruvísi er farið um millilandasamruna heldur en 

innanlandssamruna í skattalegu tilliti. Því hefur verið slegið föstu að þótt skattareglur falli 

almennt séð utan gildissviðs EES-samningsins, verða skattareglur aðildarríkja EES að falla að 

skilyrðum fjórfrelsisreglna samningsins.
208

  

Ef aðilar verða fyrir aukakostnaði við það að fara yfir landamæri hefur Evrópudómstóllinn 

talið slíkt vera takmörkun á staðfesturéttinum og því um ólögmæta hindrun að ræða.
209

 

Þrátt fyrir að ákvæði 51. gr. tsl. teljist ekki samrýmast ákvæðum EES-samningsins getur 

ákvæðið verið réttlætanlegt með tilliti til ákveðinna réttlætingarástæðna, samanber umfjöllun í 
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kafla 2.5. Í Gebhard-máli Evrópudómstólsins var tekið fram að ef reglur aðildarríks hindruðu 

eða drægju úr áhuga á því að nýta frelsisákvæðin yrði fjórum skilyrðum að vera fullnægt:
210

 

- þær mættu ekki fela í sér mismunun, 

- þær yrðu að vera rökstuddar með tilvísun til óhjákvæmilegra þjóðfélagsþarfa í 

almannaþágu, 

- þær yrðu að vera til þess fallnar að ná því markmiði sem að væri stefnt og  

- þær mættu ekki ganga lengra en nauðsynlegt væri.
211

  

Þessari túlkun hefur dómstóllinn fylgt eftir í mörgum síðari málum.
212

 Dómstóllinn hefur aftur 

á móti einnig tekið fram að þegar um millilandasamruna er að ræða getur í ákveðnum 

tilfellum, við sérstakar aðstæður, verið réttlætanlegt að takmarka staðfesturétt félaga.
213

 Þessar 

reglur mega þó ekki ganga lengra en nauðsyn krefur. Þau atriði sem Evrópudómstóllinn hefur 

fallist á sem hugsanlegar réttlætingarástæður eru; (i) almannahagsmunir, þ.e. verndun 

kröfuhafa, minni hluta hlutahafa og starfsmanna, (ii) vernd skattlagningarvalds ríkja, (iii) þörf 

til að viðhalda skilvirku skatteftirliti og (iv) koma í veg fyrir skattasniðgöngu. 

Færa má rök fyrir því að íslenskar reglur um skattfrjálsan millilandasamruna mismuni ekki 

félögum með staðfestu í öðrum aðildarríkjum EES gagnvart íslenskum félögum enda getur 

millilandasamruni ekki talist skattfrjáls ef yfirtekið félag fer yfir landamæri, hvort sem það er 

íslenskt eða erlent. Að sama skapi má segja að reglurnar séu í almannaþágu, þ.e. þær vernda 

kröfuhafa, minni hluta hluthafa og starfsmenn. Erfiðara getur verið fyrir kröfuhafa að halda 

uppi kröfum sínum þegar félag er með staðfestu í öðru landi, erfiðara getur verið fyrir 

hluthafa að halda uppi og nýta réttindi sín í erlendu félagi og starfsmenn rífa sig ekki upp svo 

auðveldlega og flytja búferlum til annars lands. Einnig má færa rök fyrir því að reglurnar séu 

settar til þess að vernda skattlagningarvalds ríkisins og halda uppi virku skatteftirliti hér á 

landi. Að sama skapi má segja að reglurnar geti komið í veg fyrir skattasniðgöngu þar sem 

erfiðara er að fylgjast með eignum og skuldbindingum sem fara út úr íslenskri skattalögsögu 

og séu vel til þess fallnar að ná markmiðum sínum enda er markmiðið að skattleggja 

millilandasamruna. 

Það að ákvæði 51. gr. tsl. gildi undantekningarlaust ekki um millilandasamruna er aftur á 

móti, að mati höfundar, ekki hægt að túlka á annan hátt en ófullnægjandi gagnvart því 
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meðalhófsskilyrði sem Evrópudómstóllinn hefur sett fram í úrlausnum sínum, þ.e. reglur 

mega ekki ganga lengra en nauðsynlegt er. Ákvæðið virkar í raun á þann hátt að allar gerði 

samruna yfir landamæri teljast skattskyldar ráðstafanir, í hvaða tilfellum sem er, við hvaða 

aðstæður sem er og þá bæði fyrir félög og hluthafa. Þá þegar af þessari ástæðu virðist 51. gr. 

ekki samrýmast fjórfrelsisreglum EES. 

Almennt gildir bann við mismunun einungis á grundvelli ríkisfangs og geta aðildarríki því 

mismunað eigin ríkisborgurum.
214

 Þar af leiðandi mætti reyna að réttlæta bann við 

skattfrjálsum millilandasamruna á þeim grundvelli að það gilti aðeins um félög með staðfestu 

á Íslandi. Fjórfrelsisreglurnar gilda þó einnig um eigin ríkisborgara aðildarríkja ef reglur 

aðildarríkis hindrar eða mismunar þeim aðilum sem hyggjast stunda viðskipti í öðrum 

aðildarríkjum EES, þó svo þeir séu með staðfestu í viðkomandi aðildarrík.
215

 Ákvæði 51. gr. 

hindrar íslensk félög í því að sameinast öðrum félögum aðildarríkja EES með aukakostnaði 

við sameiningu yfir landamæri og eru þar af leiðandi, að mati höfundar, brotleg gegn 31. gr. 

EES-samningsins. 

Í þeim millilandasamrunamálum er Evrópudómstóllinn hefur fengið til úrlausnar hefur ekki 

sérstaklega reynt á ákvæði 63. gr. EB um frjálst flæði fjármagns. Þrátt fyrir það verður að 

setja spurningamerki við hvort ákvæði 51. gr. tsl. samrýmist reglunni um frjálst flæði 

fjármagns.
216

 Félög og hluthafar geta ekki fært eignir og skuldbindingar skattfrjálst milli landa 

þegar um millilandasamruna er að ræða og þar af leiðandi er verið að hindra frjálst flæði 

fjármagns í tilvikum millilandasamruna og því hægt að færa rök fyrir að ákvæði 51. gr. tsl. sé 

einnig brotlegt við 40 gr. EES-samningsins um frjálst flæði fjármagns. 

Til jafns við það að ákvæðum 51. gr. tsl verður að beita jafnt um millilandasamruna og 

innanlands samruna, verður að beita ákvæðum 54. gr. tsl., um yfirfæranlegt tap, jafnt um 

millilandasamruna og um samruna milli innlendra félaga. Löggjafanum væri þó heimilt  að 

hafa strangari skilyrði fyrir beitingu þess ákvæðis um millilandasamruna, samanber 

niðurstöðu Evrópudómstólsins í A Oy-málinu, hinu síðara. 

Að framangreindu virtu virðist 51. gr. tsl. ekki samrýmast staðfesturétti EES og er þar af 

leiðandi brotlegt við 31. gr. EES-samningsins og hugsanlega við 40. gr., um frjálst flæði 

fjármagns og gæti bakað íslenska ríkinu bótaskyldu gagnvart þeim félögum er hyggjast 
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sameinast yfir landamæri og þeim hluthöfum sem taka þátt í þeirri sameiningu.
217

 Þessu til 

staðfestingar má sjá nýlegt rökstutt álit ESA.
218

 Það álit er nánast samhljóða rökstuddu áliti 

ESA varðandi löggjöf Noregs um millilandasamruna.
219

 Í álitinu segir eftirfarandi: 

“Samkvæmt íslenskum skattareglum eru íslensk fyrirtæki sem renna saman við önnur 

fyrirtæki þvert á landamæri krafin um greiðslu skatts af öllum haganaði tengdum 

eignum og hlutabréfum þegar þau flytja starfsemi sína frá Íslandi jafnvel þó 

hagnaðurinn hafi aldrei verið innleystur. Á sama tíma þurfa íslensk fyrirtæki sem 

renna saman við önnur fyrirtæki innan Íslands ekki að greiða skatt af slíkum 

óinnleystum hagnaði. Það er álit ESA að íslensku reglurnar hindri bæði staðfesturétt 

fyrirtækja og frjálst flæði fjármagns innan EES.
220

  

ESA tekur jafnframt fram að Ísland hafi rétt á að skattleggja hagnað sem upprunninn er frá 

starfsemi fyrirtækja með staðfestu á Íslandi en tekur fram að beita þurfi vægari úrræðum en nú 

eru fyrir í íslenskri löggjöf  

ESA gaf íslenskum yfirvöldum tvo mánuði til að bregðast við álitinu en breytingar hafa enn 

ekki litið dagsins ljós. Í athugasemdum við frumvarp til laga nr. 45/2013, um breytingu á 

lögum um tekjuskatt og lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda (skattlagning á 

lágskattasvæðum og starfsmannaleigur), kemur hins vegar fram að til hafi staðið að gera 

breytingar á 51. gr. tsl. í samræmi við rökstutt álit ESA.
221

 Þær breytingar hafi hins vegar 

reynst flóknari en í fyrstu var talið og því sé enn verið að vinna í útfærslu þeirra breytinga og 

áætlað að frumvarp þess eðlis verði lagt fyrir haustþing ársins 2013.
222

  

 

3.8.1 Hvað er til ráða?  

Fyrirtæki sem starfað hafa í einhvern tíma í ákveðnu landi geta átt töluvert af eignum og 

skuldbindingum sem teljast til skattstofns viðkomandi ríki og eru ríki réttilega ekki viljug til 

að láta þessar eignir fara skattfrjálst úr landi og verða þannig af umtalsverðum skatttekjum. 
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Aðildarríki EES verða þar af leiðandi að hafa ákveðnar reglur er sjá til þess að skattstofnar 

flytjist ekki óhindrað milli landa og að sama skapi vera með reglur er koma í veg fyrir 

skattsniðgöngu og skattsvik. Þær reglur verða samt sem áður að samrýmast þeim 

skuldbindingum sem ríki hafa tekið sér á hendur með aðild að EES.  

Miðað við framangreinda umfjöllun og rökstutt álit ESA þarf íslenska ríkið að bregðast við 

þeim annmörkum sem eru fyrir hendi í íslenskri skattalöggjöf. Að mati höfundar eru tvær 

leiðir ákjósanlegar, norska leiðin og innleiðingarleiðin.
223

 

Norska leiðin. 

Noregur var í sömu stöðu og Ísland árið 2011 en þá hafði ESA gefið út rökstutt álit er varðaði 

brot Noregs gegn staðfesturétti EES og reglunni um frjálst flæði fjármagns, vegna norskra 

skattareglna er giltu um millilandasamruna.  

Noregur fór þá leið að heimila skattfrjálsan millilandasamruna án tillits til þess að yfirtekið 

félag þyrfti að halda eftir fastri starfsstöð í landinu með tengingu við þær eignir og 

skuldbindingar sem flytjast úr landi. Aftur á móti er að finna ákvæði í norskum skattalögum er 

kveður á um skattlagningu, í vissum tilvikum, þegar eignir eru fluttur út fyrir norska 

skattalögsögu. 

Ísland gæti farið svipaða leið og Noregur. Ákvæði 51. gr. tsl. myndi þá taka jafnt til 

millilandasamruna og innanlandssamruna, að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Yrði þá bætt 

við sér kafla í tekjuskattslögin er bæri heitið „sameining og skipting félaga innan EES“. Þar 

væru rakin þau sér skilyrði sem uppfylla þyrfti til þess að samruni gæti talist skattfrjáls. Þau 

auka skilyrði er rétt væri að setja inn væru; (i) ákvæði um hámark peningagreiðslu, (ii) ákvæði 

um heimild skattyfirvalda til að hafna skattalegum samruna ef megintilgangur hans væri að 

komast hjá skattgreiðslum, (iii) vísun í félagalöggjöfina um hluthafavernd og vernd kröfuhafa 

og (iv) ákvæði um heimild skattyfirvalda til að hafna skattfrjálsum samruna, ef ljóst er að 

endanlegur tilgangur samrunans er að eignir renni til lágskattaríkis utan EES. 

Peningagreiðsla er kæmi í skiptum fyrir hlutabréf við samruna yrði skattlögð þegar samruninn 

tæki gildi en slíkt er heimilt samkvæmt samrunatilskipuninni. Þar sem sú peningagreiðsla er 

skattlögð strax er ekkert sem stendur í vegi fyrir að sú greiðsla gæti verið á bilinu 20 til 30% 

af nafnverði hlutabréfanna. 
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Einnig væri rétt að bæta frekari skilyrðum við 54. gr. tsl. um yfirfærslu rekstrartaps fyrri ára 

við sameiningu. Skilyrði um að yfirtökufélagið þyrfti að sína fram á að búið væri að fullnýta 

tapið í því ríki sem það myndaðist, ætti að vera megin forsenda fyrir yfirfærslu tapsins. Þessi 

regla tekur þó aðallega til þeirra aðstæðna þegar hið sameinaða félag eða eftir atvikum nýtt 

félag, myndi hafa staðfestu á Íslandi eftir sameiningu. 

Að sama skapi væri eðlilegt að ákvæði um skattlagningu eigna þegar þær eru raunverulega 

fluttar úr íslenskri skattalögsögu. Til þess að slíkt ákvæði teldist samrýmast 

fjórfrelsisákvæðum EES-samningsins þyrftu ákveðnar frestunarheimildir aftur á móti að vera 

fyrir hendi. Slík frestun gæti til að munda varað til fimm ára og eftir þann frest þyrftu 

skattgreiðslur að falla niður. Að öðrum kosti væri um ólögmæta útgönguskatta að ræða, líkt 

og tekið var fyrir í National Grid Indus-máli Evrópudómstólsins.
224

 Í því máli var talið að 

hollenskar reglur um útgönguskatt brytu í bága við 49. gr. EB, um staðfesturétt, en skatturinn 

var lagður á óinnleystan söluhagnað við flutning félags milli aðildarríkja.
225

 

Það sem helst mælir gegn þessari leið er sú staðreynd að ef yfirtökufélagið verður ekki með 

heimilisfesti á Íslandi, gæti Ísland án efa orðið af skatttekjum við það að íslenskt félag 

sameinast öðru erlendu félagi yfir landamæri, þar sem eignir og skuldbindingar yfirtekna 

félagsins væru ekki lengur með neina tengingu við landið. Þegar fimm ára frestun 

skattlagningar er á enda eru eignir og skuldbindingar yfirtekna félagsins ekki lengur með 

neina tengingu við Ísland og kemur þar af leiðandi ekki til skattlagningar hér á landi þegar 

kemur að sölu eignanna. Að sama skapi gæti það valdið aukinni og kostnaðarsamri 

stjórnsýslubyrði fyrir skattyfirvöld að fylgjast með eignum og skuldbindingum yfirtekinna 

félaga þar sem þær eru ekki lengur innan íslenskrar skattalögsögu. 

Innleiðingarleiðin. 

Þó Íslandi sé ekki skylt að taka upp tilskipanir ESB á sviði skattamála er ekkert sem mælir 

gegn því að Ísland geri svo. Ein af lausnum íslenska ríkisins við þeim annmörkum sem eru á 

skattalöggjöfinni er að innleiða útgáfu af samrunatilskipun ESB. Ekki er nauðsynlegt að 

innleiða tilskipunina að fullu, þó svo það væri í sjálfu sér möguleiki út af fyrir sig. Réttara 

væri að innleiða þær reglur er skipta máli fyrir samræmingu að EES-samningnum. Við 
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innleiðingarleiðina kæmi nýr kafli inn í tekjuskattslögin er bæri heitið „sameining og skipting 

félaga innan EES“. 

Þær reglur sem innleiða þyrfti væru; (i) hámark peningagreiðslu 10%, (ii) ákvæði um heimild 

skattyfirvalda til að hafna skattalegum samruna ef megin tilgangur hans var að komast hjá 

skattgreiðslum, (iii) vísun í félagalöggjöfina um hluthafavernd og vernd kröfuhafa, (iv) 

skilyrði fyrir raunverulega tengingu eigna yfirtekins félags við fasta starfsstöð á Íslandi, (v) 

ákvæði um heimild skattyfirvalda til að hafna skattfrjálsum samruna, ef ljóst er að endanlegur 

tilgangur samrunans er að eignir renni til lágskattaríkis utan EES.  

Hér er miðað við 10% hámark á peningagreiðslu þar sem eignir og skuldbindingar verða 

tengdar fastri starfsstöð á Íslandi eftir samrunann. Peningagreiðslan yrði hins vegar skattlögð 

er samruninn tæki gildi. 

Líkt og í norsku leiðinni verður að huga að breytingum á 54. gr. tsl. og er lagt til að sú 

útfærsla verði á sama veg og í norsku leiðinni. 

Margt er um líkt með norsku leiðinni og innleiðingarleiðinni en það sem gerir þessa útfærslu 

ákjósanlegri er tenging eigna og skuldbindinga við Ísland eftir að yfirtekna félaginu hefur 

verið slitið. Með tengingu eigna og skuldbindinga við föstu starfsstöðina er skattstofninn sem 

slíkur ekki að fara úr landi heldur er skattgreiðslum frestað þar til að eiginlegri sölu kemur. Sú 

sala yrði þá skattskyld á Íslandi eftir ákvæðum íslenskra skattalaga. 
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4. Samsköttun móður- og dótturfélaga yfir landamæri 

innan EES 

Mikilvægt er að félögum sé frjálst að velja sér það form og skipulag reksturs sem hentar best 

starfsemi og því rekstrarumhverfi sem félög starfa í. Ýmsar ástæður geta legið á baki þess að 

félög velja að hafa rekstur í aðskildum einingum eða jafnvel í aðskildum félögum. Þessar 

ástæður geta meðal annars verið stjórnunarlegs eðlis, dreifing áhættu og auðveldari aðgangur 

að fjármagni.
226

 Félög eða hluthafar þeirra hafa því í mörgum tilfellum ákveðið að mynda 

svokallaðar félagasamstæður þar sem bein eða óbein eignatengsl eru á milli félaga, þ.e. 

móður- og dótturfélag þar sem dótturfélagið er undir stjórn móðurfélagsins.
227

 Slík 

eignatengsl geta einnig myndast þegar félög kaupa ráðandi hlut í öðrum félögum og mynda 

þar af leiðandi samstæðu félaga.  

Jafn mikilvægt félagafrelsinu er að skattareglur, er taka til félaga og félagasamstæðna, séu 

hlutlausar gagnvart þeim félagaformum er valin eru.
228

 Stórt skref var tekið í átt að þessu 

hlutleysi með setningu ákvæðis um samsköttun móður- og dótturfélaga í tekjuskattslög en það 

ákvæði mælir fyrir um að móður-og dótturfélag geti valið um að vera skattlögð sem ein heild, 

að nánar tilgreindum skilyrðum uppfylltum.
229

 

Eins og sjá má á fjölgun mála, á sviði skattamála, fyrir Evrópudómstólnum hafa beinir skattar 

og flutningur skattstofna yfir landamæri verið þyrnir í augum aðildarríkja ESB. Samsköttun 

yfir landamæri er ein af þeim skattaráðstöfunum félaga sem aðildarríkin hafa tekist á um fyrir 

dómstólnum enda flest ríkin með ákvæði í lögum sínum er takmarka rétt félaga til að 

samskatta með erlendum dótturfélögum sínum.
230

 

Í þessum kafla verður fjallað almennt um samsköttun í íslenskri skattalöggjöf og velt upp 

þeim álitamálum er tengjast samsköttun móður- og dótturfélaga yfir landamæri innan EES. 

Íslensk löggjöf verður borin saman við löggjöf í tveimur nágrannaríkjum okkar ásamt því að í 

lok kaflans verður gerð grein fyrir dómaframkvæmd Evrópudómstólsins, er tengist 

samsköttun yfir landamæri, og reynt að varpa ljósi á hvort ákvæði 55. gr. tsl. samrýmist 

fjórfrelsisreglum EES. 
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4.1 Heimild til samsköttunar samkvæmt 55. gr. tekjuskattslaga 

Heimild félagasamstæðna til frjálsrar samsköttunar kom fyrst inn í íslenska löggjöf með 

lögum nr. 154/1998, til breytingar á þágildandi lögum um tekjuskatt og eignarskatt, nr. 

75/1981. Í athugasemdum með frumvarpi laganna kemur eftirfarandi fram um markmið 

ákvæðisins: 

„Markmiðið með þessari breytingu er að gera móður- og dótturfélögum kleift að vera 

ein skattaleg eining þannig að heildartekjuskattur allra félaganna verði ekki hærri en 

hann hefði orðið ef öll starfsemi félaganna hefði verið rekin í einu félagi.“
231

 

Er þetta í samræmi við ákvæði félagaréttarins um félagafrelsi og sjónarmið um hlutleysi 

skattreglna til mismunandi félagaforma, er vikið var að í 4. kafla hér að framan.
232

 Með 

tilkomu ákvæða 55. gr. er félögum unnt að jafna tap sem verður hjá einu félagi í 

félagasamstæðu, til móts við hagnað annarra félaga í samstæðunni og er félagasamstæðan því 

jafn sett og ef starfsemi félaganna hefði verið rekin í einu og sama félaginu. 

Í 1. mgr. 55. gr. tsl. kemur fram að ríkisskattstjóri geti heimilað tveimur eða fleiri félögum, 

sbr. 1. mgr. 2. gr., að vera skattlögð saman. Undir 1. mgr. 2. gr. tsl. falla hlutafélög, 

einkahlutafélög og samlagshlutafélög, sem er sjálfstæður skattaðila, sem bera fulla og 

ótakmarkaða skattskyldu á Íslandi og geta félög með takmarkaða skattskyldu því ekki sótt um 

samsköttun. Af þessu leiðir að miðað við núverandi mynd ákvæðisins geta móðurfélög með 

heimilisfesti hér á landi ekki óskað eftir samsköttun með erlendum dótturfélögum sínum.  

Ekki er að finna skilgreiningu á félagasamstæðu í tekjuskattslögunum, líkt og í 

félagaréttarlöggjöfinni.
233

 Í 2. gr. hfl. er félagasamstæða skilgreind á þá leið að ef hlutafélag 

fer með meirihluta atkvæða í öðru félagi telst það móðurfélag en síðara félagið dótturfélag. Í 

2. mgr. sömu greinar kemur fram að ef móður- eða dótturfélag fer ásamt einu eða fleiri 

dótturfélögum í sameiningu með meirihluta atkvæða í öðru félagi, teljast félögin einnig vera 

félagasamstæða. 3. mgr. mælir svo fyrir um að ef hlutafélag fer með yfirráð í öðru félagi á 

grundvelli hlutafjáreignar eða samninga, falla þau einnig undir félagasamstæðu hugtakið. 

Skilgreining á félagasasamstæðu hugtakinu er öllu þrengri í tekjuskattslögunum heldur en í 

félagaréttinum en það er skilyrði samsköttunar samkvæmt 55. gr. er að móðurfélag eigi að 
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minnsta kosti 90% hlutafjár í dótturfélagi.
234

 Ákvæðið tekur einnig til þess þegar móður- og 

dótturfélag eiga í sameiningu meira en 90% hlutafjár í öðru félagi. Í athugasemdum með 

frumvarpi laganna er tekið fram að það sama eigi við um fjögur félög og virðist í rauninni 

ekkert hámark vera á fjölda félaga er óskað geta eftir samsköttun ef eignarhaldsskilyrðinu er 

fullnægt.
235

  

Í 1. mgr. 55. gr kemur jafnframt fram það skilyrði að til þess að samsköttun sé heimil, verða 

öll félög að hafa sama reikningsár, nema um nýstofnað dótturfélag eða slit á dótturfélagi sé að 

ræða. Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 45/2011 reyndi á þetta ákvæði 55. gr. Þar voru 

málavextir á þá leið að lögmannstofa stofnaði einkahlutafélag í þeim tilgangi að bjóða 

viðskiptavinum sínum það til kaupa. Nokkrum dögum eftir stofnun félagsins festi annað 

hlutafélag kaup á því og hóf rekstur innan þess. Félögin óskuðu síðar eftir samsköttun en var 

hafnað á þeim grundvelli að samsköttunin uppfyllti ekki skilyrði 3. ml. 1. mgr. 55. gr., um að 

eignaraðild hafi varað allt árið. Yfirskattanefnd komst hins vegar að þeirri niðurstöðu að þar 

sem enginn rekstur var í félaginu fyrir kaupin, mætti fallast á þá undanþáguheimild sem fram 

kemur í seinni hluta 3. ml. 1. mgr., er tekur til nýstofnaðra dótturfélaga. Hér virðist 

yfirskattanefnd vera að beita rýmkandi lögskýringu við túlkun á undanþáguheimild í 

skattalögum sem fer í sjálfu sér ekki saman við almenna skýringu á undanþáguheimildum í 

skattalögum.
236

 Miðað við þessa niðurstöðu má samt sem áður ganga út frá því að ef enginn 

rekstur hefur verið í nýstofnuðu félagi, skiptir ekki máli hver stofnandi þess félags er við mat 

á heimild til samsköttunar. 

Eftir að óskað hefur verið eftir samsköttun skal hún að lágmarki standa í fimm ár og ef 

samsköttun er slitið er ekki heimilt að falla á hana að nýju fyrr en eftir fimm ár frá því 

samsköttun var slitið. Var þetta ákvæði sett inn til þess að félög geti ekki valið á milli 

samsköttunar og sérsköttunar eingöngu eftir því sem best hentar hverju sinni.
237
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4.1.1 Framkvæmd samsköttunar 

Samsköttun hlutafélaga er undanþáguheimild frá þeirri meginreglu skattaréttarins að félög 

skuli bera sjálfstæða skattskyldu, óháð öðrum félögum.
238

 Þess er þó að geta að þrátt fyrir að 

félagasamstæður séu samskattaðar eru félög samstæðunnar sjálfstæðar lögpersónur og bera 

sjálfstæða skattskyldu hvert og eitt.
239

 Þetta þýðir að félögin þurfa hvert fyrir sig að telja fram 

til skatts, gera grein fyrir eignum sínum og skuldum í samræmi við ákvæði tekjuskattslaga en 

bera samt sem áður sameiginlega ábyrgð á skattgreiðslum. 

Í 4. mgr. 55. gr. tsl. kemur fram að heimilt sé að draga tap frá rekstri eins eða fleiri 

samskattaðra félaga frá tekjum hinna áður en tekjuskattur er reiknaður. Þar kemur jafnframt 

fram að viðkomandi tekjuár skuli ávalt gert upp áður en tekið er tillit til yfirfæranlegs taps 

fyrri ára. 

Úrskurður yfirskattanefndar nr. 566/2002 varðar nýtingu á skattstofnum og eignum félaga í 

samsköttun. Þar voru málsatvik á þá leið að félag hugðist stofna dótturfélag, selja því félagi 

fasteignir og óska síðan eftir samsköttun. Taldi umboðsmaður félagsins að samkvæmt 55. gr. 

tsl. væri heimilt að fyrna eignir dótturfélagsins á móti tekjufærðum söluhagnaði 

móðurfélagsins og þar af leiðandi lækka stofn samstæðunnar til tekjuskatts. Yfirskattanefnd 

féllst ekki á þessa túlkun og taldi að heimild til sérstakrar fyrningar á móti skattskyldum 

söluhagnaði tæki einungis til eigna viðkomandi skattaðila sjálfs.   

Út frá þessari niðurstöðu yfirskattanefndar virðist 55. gr. tsl. ekki heimila félögum að færa 

skattstofna milli félaga, til að mynda fyrningarstofna. Það að félög séu samsköttuð heimilar 

þeim aðeins að jafna út hagnað samskattaðra félaga með tilliti til taps annarra félaga, er taka 

þátt í samsköttuninni, með yfirfærslu rekstrarhagnaðar og eftir atvikum taps. 

 

4.1.2 Yfirfæranlegt rekstrartap 

Seinni málsliður 4. mgr. 55. gr. tsl. mælir fyrir um að yfirfæranlegt tap félags, sem stafar af 

rekstri frá því fyrir samsköttun, megi aðeins nýta í því félagi. Ákvæðið gerir þar af leiðandi 

ekki ráð fyrir að heimilt sé að nýta yfirfæranlegt rekstrartap fyrri ára, er varð til fyrir 

samsköttun, nema í því félagi er tapið varð til í. Af þessu leiðir að ef eitt félag í samsköttun á 
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mikið uppsafnað tap, er varð til fyrir samsköttun, er ekki heimilt að færa niður hagnað 

félagasamstæðunnar í heild í samræmi við uppsafnað tap þess félags. 

Við sameiningu félaga er samkvæmt 54. gr. tsl. heimilt að flytja uppsafnað tap fyrri ára yfir í 

yfirtökufélag ef félögin höfðu með höndum skyldan rekstur eða starfsemi, tapið myndaðist í 

skyldum rekstri eða starfsemi og sameiningin var gerð í eðlilegum rekstrartilgangi. Jafnframt 

er það skilyrði að starfsemi hafi verið í yfirtekna félaginu og það ekki átt óverulegar eignir 

fyrir sameininguna. Fræðilega séð geta tengd félög er hafa hug á að sækja um samsköttun 

sameinast, fært tapið yfir í sameinaða félagið, að því gefnu að ákvæðum 54. gr. sé uppfyllt, og 

skipt síðan rekstrinum upp að nýju og óskað í framhaldinu eftir samsköttun. Þá nýtist 

uppsafnaða tap yfirtekna félagsins samsköttuðu samstæðunni í heild og rekstur getur farið 

fram í aðskildum félögum.  

Við gildistöku samsköttunarákvæðis tekjuskattslaga var ekki talið ráðlegt að heimila nýtingu 

uppsafnaðs taps, er myndaðist fyrir samsköttun, nema í því félagi sem tapið varð til í. Var 

þetta gert til þess að koma í veg fyrir misnotkun á samsköttunarreglunni, þannig að félög gætu 

keypt önnur félög með miklu uppsöfnuðu tapi og nýtt það tap til frádráttar frá eigin hagnaði 

við samsköttun.
240

 Ákvæði 54. gr. virðist hins vegar vel til þess fallið að koma í veg fyrir 

misnotkun á samsköttunarreglunni og með tengingu 55. gr. við 54. gr., væri hægt að koma í 

veg fyrir þá misnotkun sem óttast var um gæti átt sér stað þegar ákvæði 55. gr. var bætt við 

tekjuskattslögin. Það er því ekki að sjá að neitt sé því til fyrirstöðu að heimila nýtingu 

uppsafnaðs taps fyrri ára, er varð til fyrir samsköttun, í samsköttun félagasamstæðna og 

samrýmist það markmiðum laganna, um að gera félögum kleift að vera ein skattaleg eining og 

auðvelda fyrirtækjum að nýta sér kosti samsköttunar án þess að sameinast.
241

 

Eins og áður var vikið að er mikilvægt að skattareglur séu hlutlausar gagnvart þeim 

félagaformum er félög velja að nýta í rekstri sínum.
242

 Að meina fyrirtækjum að nýta 

uppsafnað tap fyrri ára í samsköttun félagasamstæðna, meðan heimilt er að nýta slíkt tap við 

sameiningu félaga, samrýmist ekki þessu hlutleysissjónarmiði og gerir félögum erfiðara fyrir 

að hagræða í starfsemi sinni og stunda rekstur í því félagaformi er fellur best að rekstri þeirra. 
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4.2 Tegundir samsköttunar 

Reglur aðildarríkja EES, um heimild félagasamstæðna til samsköttunar, eru mismunandi og 

skilyrði um meðal annars eignarhald og yfirfærslu taps misströng.
243

 Þar sem heimild til 

samsköttunar samkvæmt íslenskum skattalögum er æði takmörkuð, verður hér einnig gerð 

grein fyrir þeim tegundum samsköttunar er reynt hefur á fyrir Evrópudómstólnum. 

Einfaldasta mynd samsköttunar er þegar móðurfélag fær heimild til samsköttunar með 

dótturfélagi sínu eða eftir atvikum fleiri félögum sem eru í eigu móðurfélags eða 

sameiginlegri eigu móður- og dótturfélags. Þessi tegund samsköttunar er í raun eina tegund 

samsköttunar sem heimil er samkvæmt íslenskum skattalögum, að því gefnu að öll félögin 

hafi heimilisfesti á Íslandi. 

Mynd 12. 

Móðurfélag A Dótturfélag B

  

 

Önnur tegund samsköttunar er útfærð á sama hátt og sú er að framan var getið, að því 

frábrugðnu að móður- og dótturfélag eru með heimilisfesti í mismunandi aðildarríkjum EES. 

Á þessa tegund samsköttunar reyndi á meðal annars í Marks & Spencer og X Holding-málum 

Evrópudómstólsins, er vikið verður nánar að í köflum 4.4.2 og 4.4.3.
244

 

Mynd 13. 

    Landamæri

Móðurfélag A Dótturfélag B
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Samsköttun móðurfélags með félagi í eigu dótturfélags, með heimilisfesti í öðru aðildarríki en 

móðurfélagið, er ein tegund samsköttunar sem reynt hefur á fyrir Evrópudómstólnum.
245

 Í því 

tilviki óskaði móðurfélag eftir samsköttun með félagi sem var með heimilisfesti í sama 

aðildarríki og móðurfélagið en í eigu dótturfélags móðurfélagsins (e. sub-subsidiary) sem var 

með heimilisfesti í öðru aðildarríki en fyrrgreindu tvö félögin. Félögin voru þar af leiðandi 

innan sömu félagasamstæðunnar og var á þeim grunni óskað eftir heimild til samsköttunar. 

Mynd 14. 

 Landamæri 

Móðurfélag A

Dótturfélag C

Dótturfélag B

 

Samsköttun getur einnig átt sér stað milli félaga og fastra starfsstöðva (e. permanent 

establishment) þeirra félaga eða tengdra félaga í öðru aðildarríki. Föst starfsstöð er ekki 

skilgreind í íslenskum skattalögum en í 4. tl. 1. mgr. 3. gr. tsl. er tekið fram að aðilar sem reka 

fasta starfsstöð eða koma að rekstri hennar beri takmarkaða skattskyldu. Munurinn á fastri 

starfsstöð og dótturfélagi er í grunninn sá að föst starfsstöð er ekki sjálfstæður lögaðili heldur 

hluti af öðru félagi og er starfsemi fastra starfsstöðva því hluti af starfsemi annarra félaga með 

heimilisfesti í öðru aðildarríki en fasta starfsstöðin er staðsett í.
246

  

Samsköttun milli félaga og fastri starfsstöð í getur verið útfærð á nokkra vegu. Félag getur 

farið fram á heimild til samsköttunar beint með fastri starfsstöð og er slík samsköttun yfirleitt 

heimil þar sem litið er á föstu starfsstöðina sem hluta af félaginu. 
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Mynd 15.
247

 

             Landamæri 

Félag A FS - A

 

Sú staða getur einnig komið upp að móðurfélag á félag í öðru aðildarríki og síðarnefnda 

félagið rekur síðan fasta starfsstöð í heimaríki móðurfélagsins. Það getur verið ákjósanlegur 

möguleiki fyrir móðurfélagið að fá heimild til samsköttunar með þeirri föstu starfsstöð sem 

dótturfélagið rekur í heimaríki móðurfélagsins. Þá er móðurfélagið í raun ekki að samskatta 

með fastri starfsstöð sinni heldur með fastri starfsstöð sem rekin er af dótturfélaginu. Þetta 

getur einnig verið öfugt, þ.e. dótturfélag og föst starfsstöð móðurfélags óska eftir heimild til 

samsköttunar. 

Mynd 16. 

     Landamæri 

Móðurfélag A Dótturfélag B

FS - B

 

Líkt og í dæminu hér að framan getur reynt á samsköttunarheimild félagasamstæðna þar sem 

félag innan félagasamstæðu óskar eftir heimild til samsköttunar með fastri starfsstöð, rekinni í 
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sama aðildarríki, en sú fasta starfsstöð er ekki rekin af dótturfélagi fyrrnefnda félagsins heldur 

félagi innan sömu félagasamstæðu. Hér getur til að mynda verið um að ræða samsköttun 

félags með fastri starfsstöð rekinni af systurfélagi innan sömu félagasamstæðu. Í Philips-máli 

Evrópudómstólsins reyndi á þessa tegund samsköttunar.
248

 

Mynd 17. 

   Landamæri 

Dótturfélag B Dótturfélag C

FS - C

Móðurfélag A

 

 

4.3 Samsköttun íslenskra móður- og dótturfélaga yfir landamæri 

Í kafla 4.1 hér að framan eru upptalin þau skilyrði sem félög verða að uppfylla til að þeim sé 

veitt heimild til samsköttunar. Eitt af þeim skilyrðum er að öll félög, er taka þátt í samsköttun, 

séu með heimilisfesti hér á landi og beri þar af leiðandi fulla og ótakmarkaða skattskyldu hér 

á landi, samanber tilvísun í 1. mgr. 2. gr. tsl. Af þeim sökum hefur lítið sem ekkert reynt á 

ákvæði 55. gr. tsl. í tilvikum samsköttunar félaga með heimilisfesti hér á landi með erlendum 

móður- eða dótturfélögum sínum. 

Eini úrskurður yfirskattanefndar er tekur á þessu málefni er úrskurður nefndarinnar í máli nr. 

53/2009. Þar voru málsatvik á þá leið að hlutafélag skráð í Kanada átti dótturfélag hér á landi 

(X) og hugðist stofna dótturfélag í Kanada (Z) sem síðan myndi koma á fót útibúi hér á landi. 

Í framhaldi af því myndi Z og X óska eftir heimild til samsköttunar á tekjum Z af útibúinu hér 
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á landi og tekjum X á grundvelli 55. gr. tsl. Var því haldið fram af umboðsmanni félagsins að 

ekki sé áskilið í 55. gr. tsl. að félag, sem tæki þátt í samsköttun, bæri hér á landi fulla og 

ótakmarkaða skattskyldu heldur væri einungis vísað til þess félagaforms sem um yrði að ræða 

með tilvísun í 1. mgr. 2. gr. tsl. Að auki kom eftirfarandi fram í kærunni: 

„Ekkert girði því fyrir að tekjur erlends hlutafélags eða einkahlutafélags af rekstri 

útibús á Íslandi séu samskattaðar með tekjum íslensks dótturfélags. Öndverð 

niðurstaða í því efni sé auk þess skýrt brot á EES-samningnum, sbr. hér að framan og 

fyrrnefndan dóm Evrópudómstólsins í málinu nr. C-307/97 (Saint Gobain).“
249

 

Þessari málsástæðu hafnaði ríkisskattstjóri með þeim rökum að útibú erlendra félaga félli ekki 

undir skattskylda lögaðila samkvæmt 2. gr. tsl. og bæri því takmarkaða skattskyldu, sbr. 4. tl. 

3. gr. tsl. Tók ríkisskattstjóri fram að takmörkuð skattskylda fastra starfsstöðva hér á landi 

væri óháð því hvort starfsemin væri rekin í lögformlegu útibúi erlends hlutafélags „enda væri 

hvorki um lögaðila né ótakmarkaða skattskyldu að ræða við slíkar aðstæður.“
250

  

Yfirskattanefnd tók aftur á móti fram í úrskurði sínum að takmörkuð skattskylda hvíli í sjálfu 

sér ekki á föstu starfsstöðinni sjálfri heldur erlenda félaginu sem rekur föstu starfsstöðina.
251

 

Að svo búnu metur nefndin hvort X sé heimilt að samskatta með Z en ekki föstu starfstöðinni 

sjálfri. Í stuttu máli sagt telur nefndin að ákvæði 55. gr., um heimild til samsköttunar, taki 

aðeins til hlutafélaga, einkahlutafélaga og samlagshlutafélaga með heimilisfesti hér á landi og 

vísar nefndin því til stuðnings að bæði séu ákvæði 1. mgr. 55. gr. skýr varðandi þetta efni og 

að ekkert komi fram í lögskýringargögnum er bendi til að löggjafinn hafi ætlað að láta félög 

með takmarkaða skattskyldu falla þar undir. Nefndin telur einnig að hafa beri í huga eðli og 

réttaráhrif samsköttunar og að í grundvallaratriðum gildi ólíkar reglur um félög með 

ótakmarkaða skattskyldu annars vegar og takmarkaða skattskyldu hins vegar. 

Þeirri málsástæðu umboðsmanns kærenda að það að meina félögum X og Z um samsköttun sé 

skýrt brot á ákvæðum EES-samningsins, vísar nefndin réttilega frá á þeim grundvelli að 

Kanada sé ekki aðili að EES-samningum og falla þar af leiðandi hvorki kanadíska 

móðurfélagið né dótturfélagið Z undir gildissvið samningsins og hefðu því ekki neinna 

hagsmuna að gæta að úr slíkum álitaefnum yrði leyst. 

                                                 
249

 Úrskurður yfirskattanefndar í máli nr 53/2009, kafli III, mgr. 4. 
250

 Úrskurður yfirskattanefndar í máli nr 53/2009, kafli II, mgr. 12. 
251

 Úrskurður yfirskattanefndar í máli nr 53/2009, kafli V, mgr. 14. 



67 
 

Í þessum úrskurði gengur yfirskattanefnd út frá því að félög með heimilisfesti á Íslandi séu 

einu félögin er geti nýtt sér heimild 55. gr. til samsköttunar og skiptir þá engu hvort félög 

sækja um samsköttun með fastri starfsstöð eða beint með erlendu móður- eða dótturfélagi . 

Í ljósi þess afdráttarlausa skilyrðis að félög sem óska eftir samsköttun verði öll að bera fulla 

skattskyldu hér á landi og þeirra lögskýringargagna er fylgja lögum nr. 154/1998, til 

breytingar á tekjuskattslögum, má ganga út frá því að félögum með heimilisfesti hér á landi 

verður ekki veitt heimild til samsköttunar hvorki með föstum starfsstöðvum né erlendum 

móður- eða dótturfélögum sínum, nema til lagabreytingar komi.  

 

4.3.1 Samsköttun í Danmörku 

Danskar skattareglur, er taka til samsköttunar, eru bæði yfirgripsmiklar og ítarlegar. Segja má 

að reglurnar skiptist í grunninn í tvo þætti, þvingaða samsköttun innlendra félaga og valfrjálsa 

samsköttun innlendra félaga með erlendum félögum. Í 1. mgr. 31. gr. dönsku 

félagaskattalaganna (d. selskabsskatteloven) er tekið fram að þau félög sem tilheyri 

félagasamstæðu skuli skattlögð sem ein heild og er því um þvingaða samsköttun innlendra 

félaga að ræða.
252

 31. gr. C sömu laga skilgreinir hvaða félög falla undir danska 

félagasamstæðu hugtakið. Í stuttu máli sagt telst það vera samstæða þar sem móðurfélag 

myndar samstæðu með einu eða fleiri dótturfélagi.
253

 Skilgreining á móðurfélagi er að sama 

skapi mjög rúm, þ.e. þegar félag fer með vald til að stjórna fjárhags eða rekstrarstefnu 

dótturfélags, þegar móðurfélag fer beint eða óbeint í gegnum annað dótturfélag með meira en 

helming atkvæðisréttar í félagi, fer með meirihluta atkvæðisréttar í krafti samkomulags við 

aðra fjárfesta, hefur vald til að skipa meirihluta stjórnar félags eða fer með raunverulegan 

meirihluta atkvæðisréttar félags og þar af leiðandi vald til að skipa meirihluta stjórnar félags. 

Segja má að félag teljist í raun móðurfélag annars félags þegar það hefur yfirráð yfir félagi í 

krafti atkvæða, í gegnum stjórn eða með samningum.
254

  

Innan félagasamstæðu falla öll þau félög sem tengjast með framangreindum hætti, þar á meðal 

fastar starfsstöðvar í Danmörku sem tilheyra samstæðunni.
255

 Samkvæmt 2. mgr. 31. gr. skal 
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ákvarðaður einn sameiginlegur skattstofn allra félaga innan samsköttuðu samstæðunnar og að 

sama skapi er heimilt að draga tap félaga innan samstæðunnar frá þeim hagnaði sem kann að 

vera á heildarafkomu samstæðunnar. Í sömu málsgrein kemur jafnframt fram að tap af fastri 

starfsstöð má aðeins draga frá hagnaði samstæðunnar ef það tap er ekki hluti af skattstofni 

þess félags er starfrækir starfsstöðina. Í 3. til 9. mgr. 31. gr. er að finna ítarlegar reglur um 

framkvæmd samsköttunar sem ekki verður gerð nánari skil hér. 

Alþjóðleg samsköttun er einnig heimil samkvæmt 31. gr. A. Sú samsköttun er hins vegar 

valfrjáls en ekki þvinguð, líkt og innanlandssamsköttun. Samsköttun milli danskra félaga yfir 

landamæri er heimil á alþjóðavísu og er þar af leiðandi ekki einskorðuð við félög innan ESB. 

Allströng skilyrði og skyldur fylgja þó slíkri samsköttun og er þar fyrst að nefna að ef 

alþjóðleg samsköttun er valin verður sú samsköttun að ná yfir öll félög og fastar starfsstöðvar 

innan samstæðu, hvar sem þau kunna að vera.
256

 Þetta hefur þá þýðingu að móðurfélag með 

heimilisfesti í Danmörku geta ekki valið að samskatta með einu ákveðnu erlendu dótturfélagi 

eða félögum heldur verður annað hvort að samskatta alla samstæðuna sem heild eða falla 

alveg frá samsköttun.
257

 Eignarhaldsskilyrðin eru þau sömu og þegar um þvingaða 

innanlandssamsköttun er að ræða og falla því hér undir öll fyrrgreind félög og fastar 

starfsstöðvar, að viðbættum erlendum dótturfélögum og föstum starfsstöðvum starfræktum 

utan Danmerkur.
258

  

Sömu ákvæði gilda um alþjóðlega skattlagningu og innlenda skattlagningu og felur það í sér 

að tekjur allra félaga innan samstæðunnar eru skattlagðar í samræmi við danskar skattareglur, 

hvort heldur sem tekjurnar eru upprunnar í innlendum eða erlendum félögum. Aftur á móti 

getur verið fyrir hendi skattafrádráttur frá tekjum, sem upprunnar eru í erlendu félagi eða 

fastri starfsstöð, í þeim tilfellum þar sem búið er að greiða skatt af þeim tekjum í því ríki þar 

sem þær eru upprunnar.
259

 Að sama skapi getur verið heimilt að nýta tap erlends félags innan 

samstæðunnar til að færa niður heildarhagnað samstæðunnar.
260

 Tap sem varð til í erlendu 

félagi, fyrir samsköttun, getur þó ekki verið notað til að færa niður heildarhagnað 

samstæðunnar.
261

 Ennfremur er tíu ára binditími þegar alþjóðleg samsköttun er valin með 
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ákvæði um afturvirkar skattagreiðslur ef skilyrðum samsköttunar eru ekki uppfyllt.
262

 Þetta 

ákvæði samsvarar ákvæðum 55. gr. tsl. um fimm ára binditíma og kemur í veg fyrir að félög 

geti valið samsköttun þegar það hentar, til að mynda þegar tap er í félagi innan samstæðu, en 

slitið henni þegar aðstæður falla betur að sérsköttun.  

Dönsk lög um samsköttun yfir landamæri virðist við fyrstu sýn ekki mismuna erlendum 

félögum þar sem þau eru í það minnsta ekki verr sett en innlend félög. Það er hins vegar meira 

álitamál hvort reglurnar hindri staðfesturétt danskra félaga innan ESB enda lítur út fyrir að 

það sé óhagstæðara fyrir dönsk félög að óska eftir samsköttun með erlendum félögum sínum 

og dregur það þar af leiðandi úr áhuga danskra félag til að öðlast staðfestu í öðrum 

aðildarríkjum ESB. Á þetta sjónarmið var bent þegar lögin voru kynnt árið 2005 og féllust 

dönsk skattyfirvöld á að í vissum tilfellum gætu lögin hindrað staðfesturétt danskra félaga.
263

 

Aftur á móti héldu skattyfirvöld því fram að hindrunin væri réttlætanleg á grundvelli 

sjónarmiða um vernd samhengis skattkerfisins og að reglurnar væru til þess fallnar að ná settu 

marki og gengu ekki lengra en nauðsyn krefði.
264

 Hvort dönsk skattalög um samsköttun 

samrýmist fjórfrelsisreglum EB er sér rannsóknarefni og efni í heila ritgerð út af fyrir sig en 

þó bendir margt til þess að þau leggi óhóflegar skyldur á félög við alþjóðlega samsköttun og 

geti þar af leiðandi talist brotleg gegn staðfesturétti EB. 

 

4.3.2 Samsköttun í Noregi 

Norsk skattalög gera ekki ráð fyrir samsköttun móður- og dótturfélags, líkt og ákvæði 55. gr. 

tsl. mæla fyrir um. Í norsku skattalögunum er hins vegar að finna ákvæði er heimilar ákveðnar 

millifærslur milli tengdra félaga. Þetta ákvæði virkar í framkvæmd líkt og 

samsköttunarákvæði íslensku skattalaganna þar sem þær tekjur sem færðar eru á milli félaga 

geta verið notaðar til að færa niður tap í félagi innan samstæðu.  

2. gr. 10. kafla norsku skattalaganna (n. skatteloven) mælir fyrir um að félög megi draga frá 

hagnaði sínum ákveðnar millifærslur eða framlag (n. konsernbidrag) til annars félags.
265

 

Samkvæmt 3. gr. sama kafla skal líta á framlagið sem skattskyldar tekjur í höndum þess félags 
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sem móttekur framlagið. Ef tap er á rekstri þess félags sem móttekur framlagið færist tapið 

því niður til móts við framlagið og leiðir þar af leiðandi til þess að ekkert eða minna tap 

verður á rekstri þess. Framangreint skattahagræði er þó nokkrum skilyrðum háð eins og upp er 

talið í 4. gr. 10. kafla. Í 1. mgr. þeirrar greinar er tekið fram að bæði greiðandi og móttakandi 

framlagsins verða að vera með heimilisfesti í Noregi, innan sömu félagasamstæðu og verður 

móðurfélagið að eiga, beint eða óbeint, að minnsta kosti 90% af hlutafé dótturfélagsins og 

fara með að lágmarki 90% af atkvæðum dótturfélagsins. Að auki verður eignarhaldsskilyrðum 

að vera fullnægt fyrir lok þess tekjuárs er framlag er fært á milli félaga. 

Í lokamálslið 1. mgr. 4. gr. segir að frádráttur sé einnig heimill milli tveggja dótturfélaga með 

heimilisfesti í Noregi, þó móðurfélagið sé með heimilisfesti í öðru ríki, að því gefnu að öðrum 

skilyrðum 1. mgr. 4. gr. sé fullnægt. Þessu ákvæði má jafna til þess þegar tvö dótturfélög með 

heimilisfesti í sama aðildarríkinu fá heimild til samsköttunar, þó dótturfélögin eða annað 

dótturfélagið sé í eigu móðurfélags með heimilisfesti í öðru aðildarrík, líkt og reyndi á í 

Papillon-máli Evrópudómstólsins en því máli verður gerð nánari skil í kafla 4.4.3.
266

 

Í 2. mgr. 4. gr. er jafnframt tekið fram að félög með heimilisfesti í öðrum EES-ríkjum skulu 

teljast jafngild norskum félögum samkvæmt 2. mgr. 4. gr., ef þau eru sambærileg norskum 

félögum, eru skattskyld í gegnum fasta starfsstöð í Noregi og móttakandi framlagsins er 

skattskyldur í Noregi. Á grundvelli framangreinds ákvæðis má ráða að norskum félögum sé 

heimilt að taka á móti framlögum frá föstum starfsstöðvum í Noregi, sem rekin eru af félögum 

með heimilisfesti innan EES og öfugt, ef framangreindum eignarhaldsskilyrðum er fullnægt. 

Hins vegar er ekki heimilt að færa framlög beint á milli félaga yfir landamæri, hvorki innan 

EES né utan, þar sem framlagið verður að vera fært á milli félaga, eða fastra starfsstöðva, er 

lúta norsku skattlagningarvaldi. Móðurfélag með heimilisfesti í Noregi getur því ekki nýtt sér 

framangreint skattahagræði með erlendu dótturfélagi sínu, nema það dótturfélag reki fasta 

starfsstöð í Noregi og lúti þar af leiðandi norsku skattlagningarvaldi.  

Miðað við niðurstöðu Evrópudómstólsins í Oy AA-málinu virðist þessi útfærsla samsköttunar 

ekki fara í bága við ákvæði EES-samningsins.
267

 Í þeim dómi reyndi á finnskar skattareglur, 

líkum þeim norsku, og taldi dómurinn að sú takmörkun á staðfesturétti félaga, sem reglurnar 
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stuðla að, sé réttlætanleg á grundvelli sjónarmiða um vernd skattlagningarvalds ríkja og 

sjónarmiða um að koma í veg fyrir skattasniðgöngu.
268

 

 

4.4 Úrlausnir Evrópudómstólsins 

Eitt af meginvandamálum aðildarríkja ESB á sviði skattamála er hvernig taka skuli á 

skattlagningu félagasamstæðna, er reka félög í mismunandi aðildarríkjum.
269

 Ríki verða að 

ákveða hvort og upp að hvaða marki félagasamstæðum er heimilt að færa tekjur og tap á milli 

landa og hvernig skuli standa að þeirri yfirfærslu.
270

 Ekki eru fyrir hendi samræmdar reglur er 

taka til samsköttunar yfir landamæri innan ESB, líkt og á sviði millilandasamruna og hefur 

þessi skortur á samræmdum reglum valdið töluverðri réttaróvissu enda mörg aðildarríki ESB 

með reglur í löggjöf sinni sem takmarkar heimildir félaga til samsköttunar með erlendum 

móður- og dótturfélögum eða föstum starfsstöðvum þeirra.
271

 Að sama skapi taka aðildarríki 

mismunandi á því hvort tekjur eða tap leiðir af starfsemi erlendra dótturfélaga eða fastra 

starfstöðva í öðrum aðildarríkjum.
272

 

Dómur Evrópudómstólsins í Marks & Spencer-málinu virðist hafa komið mörgum 

fræðimanninum í opna skjöldu og voru menn fyrst um sinn ekki vissir um hvaða áhrif 

dómurinn myndi hafa á seinni úrlausnir varðandi samsköttun félagasamstæðna.
273

 Var talið að 

þeirri réttaróvissu, er ríkt hafði um sköttun félagasamstæðna, hefði ekki verið útrýmt og 

dómurinn hefði frekar vakið upp fleiri spurningar en svarað.
274

 

Í síðari málum fylgdi Evrópudómstóllinn þó því fordæmi sem hann hafði sett sér í Marks & 

Spencer málinu og virðist jafnvel hafa gengið lengra í að réttlæta hindrun á staðfesturétti ESB. 

Í nýlegum dómi Evrópudómstólsins virðist dómstóllinn hins vegar hverfa að einhverju leyti 

frá fyrri fordæmum varðandi réttlætingu á hindrun staðfesturéttarins og hefur sá dómur varpað 
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skýrara ljósi á heimildir aðildarríkja til að takmarka rétt félaga til samsköttunar yfir landamæri 

og þá einnig hvort og þá hvernig samsköttun með fastri starfsstöð skuli fara fram. 

 

4.4.1 Fyrir Marks & Spencer dóminn 

Eins og áður var greint frá hefur gætt töluverðrar réttaróvissu varðandi skattlagningu 

félagasamstæðna sem reka félög í fleiri en einu aðildarríki. Dómaframkvæmd fyrir áðurnefnt 

Marks & Spencer-mál var á þá leið að brot og hindranir gegn staðfesturéttinum voru yfirleitt 

ekki talin réttlætanleg ef innanlands löggjöf heimilaði innlendum félögum ákveðin 

skattahagræði en erlendum félögum ekki. Þess ber þó að geta að eftirfarandi mál taka ekki á 

þeirri hlið samsköttunar er við kemur yfirfærslu taps yfir landamæri. Þau skipta þó máli við 

túlkun og beitingu á staðfesturéttarákvæðum EB og EES-samningsins.  

Í Saint-Gobain-máli Evrópudómstólsins reyndi meðal annars á meðhöndlun fastra starfsstöðva 

í Þýskalandi.
275

 Þýsk löggjöf gerði ráð fyrir að fastar starfsstöðvar nytu ekki sama 

skattahagræðis og innlend dótturfélög með staðfestu í Þýskalandi. Í stuttu máli sagt komst 

dómurinn að þeirri niðurstöðu að þar sem fastar starfsstöðvar væru skattlagðar eins og innlend 

félög væru þær í sambærilegri stöðu og ættu því að vera meðhöndluð á sama hátt og innlend 

félög á grundvelli staðfesturéttarins.
276

 

Það sem er mikilvægt við þetta mál og ástæða þess að það er rakið hér er fordæmisgildi þess 

varðandi meðhöndlun fastra starfsstöðva félaga með heimilisfesti innan ESB. Dómurinn 

gengur út frá því að fastar starfsstöðvar geti verið í sambærilegri stöðu og dótturfélög og því 

megi ekki meðhöndla þau á annan hátt í skattalegu tilliti.
277

 Út frá þessum dómi má leiða líkur 

að því að móðurfélögum eigi að vera heimilt að samskatta með föstum starfsstöðvum sínum í 

öðrum aðildarríkjum ef slík samsköttun er heimil með dótturfélögum og engar gildar 

réttlætingarástæður eru fyrir hendi.  

Í sænskri löggjöf er að finna reglur sem heimila tengdum félögum að draga millifærslur milli 

félaga frá hagnaði þess félags er greiðir. Reglurnar eru eins konar útgáfa af 

samsköttunarreglum þar sem þær eru yfirleitt notaðar til að jafna út tap af rekstri 
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félagasamstæðna.
278

 Í framkvæmd virkar þetta á þann hátt að ef félag á að lágmarki 90% í 

öðru félagi er heimilt að færa fjármuni til þess félags sem rekið er með tapi og draga síðan 

greiðsluna frá hagnaði þess félags sem færir fjármunina. Hins vegar er ekki skilyrði að um tap 

sé að ræða í því félagi sem fær greiðsluna og þarf það að meðhöndla greiðsluna líkt og aðrar 

tekjur. Þessar reglur giltu hins vegar aðeins um félög með heimilisfesti í Svíþjóð. Í X & Y-

máli Evrópudómstólsins var um að ræða sænskt móðurfélag (X) og sænskt dótturfélag (Y).
279

 

X átti beint um 58% af hlutafé Y en restin var í eigu þriggja dótturfélaga X með heimilisfesti í 

Þýskalandi og Hollandi.
280

 Sænsk skattyfirvöld neituðu X um það skattahagræði, sem að 

framan var greint, á þeim grundvelli að Y væri ekki alfarið í eigu félaga með heimilisfesti í 

Svíþjóð. Dómurinn komst hins vegar að þeirri niðurstöðu að slík synjun færi gegn þágildandi 

43. gr. EB um staðfesturétt og teldist óréttlætanleg hindrun.
281

  

Þessi dómur gekk út frá því, líkt og Saint-Gobain dómurinn, að aðildarríkjum væri ekki stætt 

á að taka öðruvísi á félögum, á þeim grunni einum, að þau væru með staðfestu í öðru 

aðildarríki ESB enda teldist slíkt vera hindrun við staðfesturétt EB.  

 

4.4.2 Marks & Spencer dómurinn 

Marks & Spencer-mál Evrópudómstólsins hefur verið eitt helsta fordæmi Evrópuréttarins 

varðandi samsköttun félaga yfir landamæri.
282

 Lengi vel virtist dómstóllinn fylgja þessu 

fordæmi og jafnvel fara lengra í réttlætingu sinni á takmörkun staðfesturéttarins. 

Málsatvik voru á þá leið að samkvæmt breskum skattalögum var móðurfélögum heimilt að 

nýta tap dótturfélaga með heimilisfesti í Bretlandi. Reglurnar heimiluðu hins vegar ekki 

móðurfélögum að nýta tap erlendra dótturfélaga sinna. Marks & Spencer rak dótturfélög í 

þremur öðrum aðildarríkjum ESB og sótti um að fá heimild til samsköttunar með þeim en 

bresk skattyfirvöld synjuðu félaginu um þá ráðstöfun á grundvelli þess að dótturfélögin væru 

með heimilisfesti utan Bretlands og bæru því takmarkaða skattskyldu og féllu þar af leiðandi 

ekki undir breska skattkerfið. 
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Dómurinn komst að þeirri niðurstöðu að bresku samsköttunarreglurnar teldust hindrun 

gagnvart staðfesturétti EB og tók því næst til að skoða hvort einhver lögmæt sjónarmið lægju 

að baki hindruninni. Þær réttlætingarástæður sem dómurinn tók fram og féllst á voru; (i) að 

vegið væri að skattlagningarrétti ríkja, (ii) koma í veg fyrir að félagasamstæður gætu notað tap 

tvisvar í mismunandi skattkerfum og (iii) koma í veg fyrir að félög gætu fært tap þangað sem 

hagstæðast er að nýta það, þ.e. skattasniðgöngu.
283

 

Dómurinn tók fram að tekið mið af þessum þremur sjónarmiðum samtímis, sé sú hindrun á 

staðfesturétti EB, er bresku samsköttunarreglurnar mæla fyrir um, réttlætanleg.
284

 

Miðað við framangreint virðist dómurinn vera að þróa nýja réttlætingarástæðu sem er í raun 

blanda af nokkrum réttlætingarástæðum beitt samtímis og samanlagt heimila þær að 

staðfesturéttur EB sé takmarkaður.  

Aftur á móti tók dómurinn einnig fram að þær reglur sem hindra staðfesturéttinn verði að vera 

til þess fallnar að ná settu markmiði og ekki ganga lengra en nauðsyn krefst. Um þetta málefni 

sagði dómurinn eftirfarandi: 

„By way of example, they referred to the possibility of making relief conditional upon 

the foreign subsidiary’s having taken full advantage of the possibilities available in its 

Member State of residence of having the losses taken into account. They also referred 

to the possibility that group relief might be made conditional on the subsequent profits 

of the non-resident subsidiary being incorporated in the taxable profits of the company 

which benefited from group relief up to an amount equal to the losses previously set 

off.“
285

 

Miðað við ofangreind atriði taldi dómurinn að reglurnar gengu lengra en nauðsynlegt væri og 

féllst því ekki á að hindrunin væri réttlætanleg, þ.e. hann telur að sama markmiði geti verið 

náð með vægari aðferðum. Dómurinn vísaði jafnframt til tveggja atriða er réttlæta nýtingu 

taps erlends dótturfélags hjá móðurfélagi; (i) ef dótturfélagið er búið að fullnýta tapið í 

heimalandi sínu og ekki er möguleiki á að færa það til þriðja aðila í sama landi og (ii) það er 

útilokað fyrir dótturfélagið að nýta tapið í framtíðinni eða færa það til þriðja aðila.
286

 Að auki 

tók dómurinn fram að það sé í hlutverki félagsins að sýna fram á að fyrrgreindum atriðum sé 

fullnægt og færir þar af leiðandi sönnunarbyrðina yfir á félagið sjálft.
287
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Miðað við ofangreint virðist dómurinn vera að setja ákveðna viðmiðunarreglu hvenær eigi að 

heimila móðurfélögum að nýta tap erlends dótturfélags.  

Það sem helst rýrir fordæmisgildi þessa dóms, varðandi samsköttunarreglur annarra 

aðildarríkja, er skortur á samanburði við önnur skattkerfi en dómurinn bar breska 

samsköttunarkerfið ekki saman við kerfi annarra aðildarríkja heldur komst í raun að þeirri 

niðurstöðu að útfærsla breska samsköttunarkerfisins væri brotlegt við staðfesturétt EB.
288

 

Einnig vék dómurinn ekki að muni á fastri starfsstöð og erlendu dótturfélagi. Miðað við bresk 

skattalög eru föst starfstöð og erlend dótturfélög ekki í sambærilegri stöðu þar sem dótturfélög 

eru meðhöndluð sem sjálfstæður lög- og skattaðili en samkvæmt lögunum er móðurfélögum 

sem reka fasta starfsstöð í öðru aðildarríki heimilt að draga tap þess frá hagnaði sínum.
289

  

Í áliti yfirlögsögumanns Evrópudómstólsins (e. Advocate General) er að finna hugleiðingar 

um hvort föst starfsstöð og erlend dótturfélög geti talist í sambærilegri stöðu. Þó hann komist í 

endann að þeirri niðurstöðu að föst starfsstöð og erlend dótturfélög séu ekki í sömu stöðu 

útilokar hann þó ekki að svo geti verið í ákveðnum tilfellum.
290

 

Dómurinn fjallaði hins vegar ekki um muninn á fastri starfsstöð og dótturfélagi í úrlausn sinni 

og var því enn uppi viss óvissa um hvort móðurfélögum ætti almennt að vera heimilt að 

samskatta með föstum starfsstöðvum erlendra dótturfélaga sinna. Af niðurstöðu dómsins má 

hins vegar draga þá ályktun að aðildarríkjum er heimilt, upp að vissu marki, að takmarka 

heimildir félaga til samsköttunar með erlendum dótturfélögum sínum og má leiða líkur að því 

að það sama eigi við um samsköttun félaga með föstum starfsstöðvum erlendra dótturfélaga. 

Hins vegar verða þær takmarkanir að vera til þess fallnar að ná því markmiði sem þeim er 

ætlað að ná og mega ekki ganga lengra en nauðsyn krefst. Þegar litið er til þess hvort 

takmarkanir á samsköttun gangi lengra en nauðsyn krefur, setur dómurinn ákveðna 

viðmiðunarreglu sem miðast fyrst og fremst við mat á því hvort félög standi uppi með 

ónýtanlegt tap í erlendu dótturfélagi, sem annars hefði verið hægt að nýta til að færa niður 

heildar hagnað félagasamstæðunnar. 
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4.4.3 Eftir Marks & Spencer dóminn 

Eftir Marks & Spencer dóminn virtist Evrópudómstóllinn vera búinn að mynda ákveðna línu 

við mat á réttlætingu hindrunar gagnvart staðfesturéttinum og fylgdi því fordæmi sem hann 

hafði sett sér. 

Í Oy AA-málinu kvað við svipaðan tón og í Marks & Spencer-málinu.
291

 Þar reyndi á finnskar 

reglur, svipaðar þeim reglum og reyndi á í X & Y-málinu, sem heimiluðu félagasamstæðum 

að millifæra fjármuni innan samstæðu til að jafna niður tap. Skilyrði beitingu reglnanna var að 

móðurfélagið ætti að lágmarki 90% af hlutafé dótturfélagsins og móttakandi greiðslunnar væri 

með heimilisfesti í Finnlandi. Dómurinn komst að þeirri niðurstöðu að krafan um heimilisfesti 

í Finnlandi væri andstæð þágildandi 43. gr. EB um staðfesturétt en væri hins vegar 

réttlætanleg á grundvelli sjónarmiða um skattlagningarvald ríkja og til að koma í veg fyrir 

skattasniðgöngu. Dómurinn tekur jafnframt fram að reglurnar gangi ekki lengra en 

nauðsynlegt er. Eftirfarandi kom fram í dómnum: 

„The Court has thus held that to give companies the right to elect to have their losses 

taken into account in the Member State in which they are established or in another 

Member State would seriously undermine a balanced allocation of the power to 

impose taxes between the Member States (Marks & Spencer, paragraph 46, and Rewe 

Zentralfinanz, paragraph 42).“
292

 

Hér kemst dómurinn að þeirri niðurstöðu að það að heimila félögum að millifæra fjármuni 

milli félaga til að færa niður tap í félögum með staðfestu í mismunandi aðildarríkjum, myndi 

leiða til þess að félög geti valið hvar tap þeirra kæmi niður og þar af leiðandi vega að 

skattlagningarrétti landa. Að sama skapi tekur dómurinn fram að slík heimild myndi opna 

fyrir skattasniðgöngu, með því að félög geti fært greiðslur með málamyndagerningi til þess 

skattkerfis sem væri með lægstu skattprósentuna eða jafnvel skattlegði ekki slíkar greiðslur.
293

 

Þar sem finnsku reglurnar taka ekki beint til yfirfæranlegs taps víkur hann ekki að þeim 

möguleika að félög geti lent í því að standa uppi með ónýtanlegt tap í félagi með heimilisfesti 

í öðru aðildarríki.
294

 

Í þessu máli kemst dómurinn að þeirri niðurstöðu að finnsku reglurnar teljist hindrun við 

staðfesturéttinn, líkt og í X & Y-málinu, en virðist komast að þveröfugri niðurstöðu varðandi 

réttlætingu á þeirri hindrun og það þótt reglurnar sem um ræðir séu svo gott sem samhljóða. 
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Virðist dómurinn vera undir sterkum áhrifum frá þeirri niðurstöðu sem hann komst að í Marks 

& Spencer-málinu og telur þar af leiðandi að heimilt sé að hindra staðfesturéttinn á grundvelli 

þeirra réttlætingarástæðna sem að framan greinir. Það sem helst er gagnrýnisvert við þennan 

dóm er sú staðreynd að dómurinn víkur ekki sérstaklega að þeirri mismunandi stöðu sem er 

milli innlendra og erlendra félaga, er kemur að því að færa niður tap sem orðið hefur í 

félögum innan félagasamstæðu. 

Í Papillon-máli Evrópudómstólsins var óskað eftir heimild til samsköttunar milli tveggja 

félaga með heimilisfesti í Frakklandi þar sem annað félagið var í eigu dótturfélags hins 

félagsins og var síðastnefnda félagið með heimilisfesti í Hollandi.
295

 Þau félög sem óskuðu 

eftir samsköttun voru því móðurfélag og dóttur-dótturfélag móðurfélagsins (e. sub-

subsidiary). Þess ber að geta að heimild til samsköttunar fyrir slíkar félagasamstæður var í 

boði ef öll félög innan samstæðunnar voru með heimilisfesti í Frakklandi. Skattyfirvöld 

synjuðu hins vegar félögunum um heimild til samsköttunar á þeim grundvelli að ekki væri 

heimilt að samskatta með dótturfélagi, sem væri óbeint eigu móðurfélagsins í gegnum 

dótturfélag með heimilisfesti í öðru aðildarrík, þar sem það dótturfélag ræki ekki fasta 

starfsstöð í Frakklandi og félli þar af leiðandi ekki undir skattlagningarvald Frakklands. 

Frönsk yfirvöld héldu því meðal annars fram að félagasamstæða þar sem eitt félaganna væri 

með heimilisfesti utan Frakklands, væri ekki í sambærilegri stöðu og félagasamstæða þar sem 

öll félögin væru með heimilisfesti í Frakklandi, á þeim grundvelli að það dótturfélag sem færi 

með eignarhald á dóttur-dótturfélaginu félli ekki undir skattlagningarvald Frakklands.
296

 

Dómurinn hafnaði hins vegar þeim rökum og sagði að ef mismunun, byggð eingöngu á hvar 

félög hefði heimilisfesti, fengi fram að ganga myndi slíkt valda því að staðfesturétturinn væri 

merkingarlaus með öllu.
297

 Dómurinn komst þar af leiðandi að þeirri niðurstöðu að 

samstæðurnar væru í sambærilegri stöðu og taldi að um óréttlætanlega hindrun á 

staðfesturéttinum væri að ræða.
298

 Hafnaði dómurinn þeim sjónarmiðum að hindrunin væri 

réttlætanleg á grundvelli sjónarmiða um verndun skattlagningarvalds ríkja og nauðsyn þess að 

koma í veg fyrir skattasniðgöngu.
299

 Að sama skapi tók dómurinn fram að Marks & Spencer 

og Oy AA-málin væru ekki sambærileg þar sem þar væri um að ræða samsköttun yfir 

landamæri en í þessu máli væru þau félög sem óskuðu eftir samsköttun innan sama 
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skattkerfisins.
300

 Í grunninn hafnaði dómurinn öllum þeim réttlætingarástæðum, sem vitnað 

var í, á þeirri forsendu að hér væri um sama skattkerfið að ræða og þar af leiðandi tekjur og 

tap upprunnið á sama staðnum.  

Dómurinn tekur hins vegar fram að hugsanlega væri hægt að réttlæta hindrun á grundvelli 

sjónarmiða um samhengi skattkerfisins.
301

 Aftur á móti telur dómurinn reglurnar ganga lengra 

en nauðsyn krefst og tekur jafnframt fram að stjórnsýslulegir erfiðleikar geti ekki talist gild 

réttlætingarástæða.
302

 Dómurinn telur að vægari úrræði séu í boði og bendir meðal annars á að 

löggjöf ESB geri ráð fyrir gagnkvæmri aðstoð skattyfirvalda þar sem ríki geti óskað eftir 

upplýsingum um skattgreiðslur félaga.
303

 Miðað við framangreinda niðurstöðu má segja að 

frönsku regluarnar hafi fallið á þeim skilyrðum sem reglan um meðalhóf mælir fyrir um, er 

dómurinn kom fram með í Marks & Spencer-málinu. 

Af niðurstöðu Evrópudómstólsins í þessu máli má draga þá ályktun að félögum eigi að vera 

heimil samsköttun í þeim tilfellum þar sem bæði félögin eru með heimilisfesti í sama ríkinu, 

óháð eignarhaldi félaganna. Takmörkun á heimild til samsköttunar er þar af leiðandi ekki 

réttlætanleg á þeim grunni einum að annað eða bæði félögin séu í eigu erlends móðurfélags. 

X Holding-mál Evrópudómstólsins tók til hollenskra reglna er heimiluðu hollenskum 

félagasamstæðum að mynda eina skattalega heild en meinuðu hollenskum móðurfélögum að 

mynda slíka heild með erlendum dótturfélögum sínum.
304

 Í stuttu máli sagt komst dómurinn 

að þeirri niðurstöðu að sú hindrun sem reglurnar mæltu fyrir um væri réttlætanleg á sömu 

forsendum og í Oy AA-málinu, þ.e. á grundvelli verndunar skattlagningarvalds ríkja og 

sjónarmiðum um skattasniðgöngu. Dómurinn taldi jafnframt að reglurnar væru til þess fallnar 

að ná settu markmiði og gangi ekki lengra en nauðsynlegt væri. 

Líkt og í Oy AA-málinu er hér helst gagnrýnisvert að dómurinn tekur ekki tillit til þess að ef 

búið er að fullnýta tap erlends dótturfélags í því skattkerfi sem það varð til í, er móðurfélag 

þess félags í verri aðstöðu en móðurfélag sem fær heimild til samsköttunar með innlendu 

dótturfélagi. Út frá niðurstöðu dómsins í Marks & Spencer-málinu telur höfundur að rétt hefði 

verið að víkja að þeim möguleika og þá taka fram á hvaða réttlætingarástæðu sú mismunun 

væri byggð.  
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Einnig eru áhugaverð rök dómsins fyrir mismunandi meðhöndlun erlendra dótturfélaga og 

fastra starfsstöðva. Fram kemur í dómnum að þótt aðildarríki heimili félögum að draga tap 

fastra atvinnustöðva frá hagnaði sínum, þýðir það ekki að þeim sé skylt að láta það sama gilda 

um tap er verður í erlendum dótturfélögum.
305

 Dómurinn færir eftirfarandi rök fyrir þessari 

niðurstöðu: 

„Permanent establishments situated in another Member State and non-resident 

subsidiaries are not in a comparable situation with regard to the allocation of the 

power of taxation as provided for in an agreement such as the Double Taxation 

Agreement, and in particular in Articles 7(1) and 23(2) thereof. Whereas a subsidiary, 

as an independent legal person, is subject to unlimited tax liability in the State party to 

such an agreement in which that subsidiary is established, the same does not apply in 

the case of a permanent establishment situated in another Member State, which 

remains in principle and in part subject to the fiscal jurisdiction of the Member State 

of origin.“
306

 

Út frá þessum rökum telur dómurinn að aðildarríkjum sé heimilt að meðhöndla erlend 

dótturfélög á annan hátt en fastar starfsstöðvar þeirra móðurfélaga sem eru með heimilisfesti í 

viðkomandi aðildarríki en sú niðurstaða virðist ekki vera í samræmi við niðurstöðu í 

fyrrgreindu Saint-Gobain-máli. Þessi niðurstaða virðist leiða til þess að það sé ákjósanlegra 

fyrir móðurfélög að setja á stofn fastar starfstöðvar í öðrum aðildarríkjum heldur en að stofna 

dótturfélög. Virðist þetta þar af leiðandi ekki samrýmast ákvæðum 49. gr. EB um 

staðfesturétt, er mælir fyrir um að engar hömlur skuli vera á rétti félaga til að koma á fót 

umboðsskrifstofum, útibúum og dótturfélögum. Að sama skapi fylgir dómurinn ekki þeirri 

viðmiðunarreglu, er fram kom í Marks & Spencer-málinu, um athugun á hvort reglur er mæla 

fyrir takmörkun á staðfesturétti, standist skilyrðið um meðalhóf og séu til þess fallnar að ná 

því markmiði sem stefnt er að. Að mati höfundar ríkir því enn nokkur óvissa um hvort 

móðurfélögum eigi alfarið að vera meinuð samsköttun með dótturfélögum yfir landamæri, 

þegar slík samsköttun er heimil milli innlendra félaga eða með föstum starfsstöðvum. 
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4.4.4 Philips dómurinn 

Í Philips-máli Evrópudómstólsins var deilt um heimild félags með heimilisfesti á Bretlandi til 

samsköttunar með fastri starfsstöð félags með heimilisfesti á Hollandi.
307

 Málsatvik voru á þá 

leið að Philips UK, félag með heimilisfesti á Bretlandi, var hluti af alþjóðlegri 

félagasamstæðu þar sem móðurfélagið var með heimilisfesti í Hollandi. Það félag tók þátt í 

sameiginlegu fjárfestingarverkefni (e. joint venture) með suður-kóreskri samstæðu, LG 

Electronics. Sá samrekstur átti dótturfélag í Hollandi, LG.PD Netherlands, sem síðan rak 

útibú (fasta starfsstöð) á Bretlandi. Philips UK óskaði eftir heimild til samsköttunar með föstu 

starfsstöð LG.PD Netherlands á þeim grunni að Philips UK og fasta starfsstöðin væru hluti af 

sömu félagasamstæðunni, þ.e. færa hagnað sinn niður með tilliti til þess taps er varð á rekstri 

föstu starfsstöðvarinnar.
308

 

Bresk skattyfirvöld heimiluðu ekki slíka samsköttun á þeim grundvelli að tap föstu 

starfsstöðvarinnar gæti verið sett á móti hagnaði dótturfélagsins í Hollandi. 

Evrópudómstóllinn komst hins vegar að þeirri niðurstöðu að umrædd synjun væri brot gegn 

þágildandi 43. gr. EB, um staðfesturétt, og væri sú hindrun sem í synjuninni fælist ekki 

réttlætanleg á grundvelli lögmætra réttlætingarástæðna. 

Í dómnum kom meðal annars fram að í staðfesturéttinum fælist frelsi félaga til að velja sér 

það félagaform sem best hentaði rekstri þeirra hverju sinni, þar á meðal að setja á fót útibú í 

öðrum aðildarríkjum og þau útibú ættu ekki að hljóta aðra meðhöndlun en löglega stofnuð 

dótturfélög í því aðildarríki.
309

 Tók dómurinn jafnframt fram að ef ákveðin skilyrði væru sett 

fyrir samsköttun félags með fastri starfsstöð félags með heimilisfesti í öðru aðildarríki en slík 

skilyrði væru ekki fyrir hendi þegar um samsköttun tveggja félaga með heimilisfesti í því 

aðildarríki, hefði sú mismunandi meðferð það í för með sér að það væri minna aðlaðandi fyrir 

félög annarra aðildarríkja að stunda atvinnurekstur í gegnum útibú í því aðildarríki.
310

  

Taldi dómurinn að til þess að umrædd mismunun geti talist samrýmanleg reglum EB um 

staðfesturétt þyrftu aðstæður að vera ósambærilegar eða réttlætanlegar með tilliti til 

almannahagsmuna. Varðandi sambærileikann sagði dómurinn eftirfarandi: 

                                                 
307

 Mál C-18/11 The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs g. Philips Electronics UK Ltd. (ECR, 

6. september 2012). 
308

 Sjá mynd 17 í kafla 4.2. 
309

 Philips (n. 307) mgr. 13-14. 
310

 Philips (n. 307) mgr. 15-16. 



81 
 

„The situation of a non-resident company with only a permanent establishment in the 

national territory and that of a resident company are, having regard to the objective of 

a tax regime such as that at issue in the main proceedings, objectively comparable in 

so far as concerns the possibility of transferring by means of group relief losses 

sustained in the United Kingdom to another company in that group.“
311

 

Þessi niðurstaða dómsins er áhugaverð að því leyti að hann telur að föst starfsstöð og félag, 

með heimilisfesti í því aðildarríki sem um ræðir, séu í sambærilegri stöðu þegar viðkemur 

yfirfærslu taps í samsköttun. Hér virðist dómurinn horfa fram á hjá fyrra fordæmi sínu í X 

Holding-málinu þar sem komist var að þeirri niðurstöðu að föst starfsstöð og dótturfélög 

erlendra móðurfélaga teldust ekki vera í sambærilegri stöðu.
312

 Hafa verður þó í huga að 

nálgun dómsins er ekki sú sama í þessu máli og X Holding-málinu. Hér skoðar dómurinn 

sambærileikann út frá möguleikanum á að nýta tap innan samsköttunar en ekki hvort 

takmörkuð og ótakmörkuð skattskylda hafi áhrif á sambærileikann en eins og áður var getið 

bera fastar starfsstöðvar takmarkaða skattskyldu. Að sama skapi ber dómurinn ekki einungis 

saman fastar starfsstöðvar og dótturfélög erlendra móðurfélaga heldur ber starfsstöðvar saman 

við öll önnur félög með heimilisfesti í því aðildarríki sem um ræðir. Sú nálgun ætti þó ekki að 

hafa áhrif eða leiða til annarrar niðurstöðu þar sem dótturfélög erlendra móðurfélaga eru 

almennt í sömu stöðu og önnur félög með heimilisfesti í sama ríki.  

Niðurstaða dómsins varðandi það atriði hvort hindrunin væri réttlætanleg á grundvelli 

lögmætra sjónarmiða er að sama skapi athyglisverð. Í stuttu máli sagt komst dómurinn að 

þeirri niðurstöðu að ekki sé réttlætanlegt að takmarka staðfesturétt félaga á grundvelli 

sjónarmiða um verndun skattlagningarvalds ríkja eða koma í veg fyrir að félög geti notað tap í 

fleiri en einu skattkerfi, hvorki í sitt hvoru lagi né byggt á fyrrgreindum sjónarmiðum í 

sameiningu.
313

 Vísar dómurinn því til stuðnings að tap föstu starfsstöðvarinnar sé upprunnið í 

sama skattkerfi og það félag sem óskar eftir samsköttun er með heimilisfesti í og þar af 

leiðandi sé ekki verið að vega að skattlagningarvaldi ríkisins.
314

 Jafnframt tekur dómurinn 

fram að hægt sé að tengja yfirfærslu taps föstu starfsstöðvarinnar til Philips UK við 

skattlagningarvald Bretlands og þótt mögulegt sé að nýta tapið í vissum tilvikum í Hollandi, 

skerði það ekki það vald.
315

 Þar af leiðandi er það sjónarmið að komið sé í veg fyrir að tap sé 

notað í tveimur mismunandi skattkerfum ekki gild réttlætingarástæða að mati dómsins.
316
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Að sama skapi virðist dómurinn ganga lengra en í Marks & Spencer-málinu þar sem hann 

gerir það ekki að skilyrði fyrir nýtingu taps innan samsköttunar að það tap sé ónýtanlegt í 

öðru aðildarríki og telur jafnframt að ef slík skilyrði eru fyrir hendi, þegar um samsköttun 

milli félags og fastrar starfsstöðvar er að ræða en ekki í tilvikum samsköttunar tveggja félaga, 

felist í síkum skilyrðum ólögmæt takmörkun á frelsi félaga annarra aðildarríkja til að ná 

staðfestu í viðkomandi aðildarríki.
317

 

Með hliðsjón af því að hér er um að ræða nýjasta dóm Evrópudómstólsin, á sviði 

samsköttunar, er álitamál hvort dómurinn sé að setja ný viðmið við mat á því hvort 

samsköttun eigi almennt að vera heimil yfir landamæri. Af niðurstöðu dómsins má þó ráða að 

í flestum tilvikum eigi félögum að vera heimilt að samskatta með föstum starfsstöðvum innan 

sömu félagasamstæðu og skiptir þá engu hvort sú starfsstöð er rekin af dótturfélagi eða 

systurfélagi þess félags er óskar eftir samsköttun. Miðað við fyrri dómaframkvæmd er þó 

meira vafamál hvort það sama gildi um samsköttun félaga yfir landamæri og fæst endanleg 

niðurstaða í það álitaefni líklegast ekki nema með fleiri dómum Evrópudómstólsins á því 

sviði. 

 

4.5 Samrýmast ákvæði 55. gr. tekjuskattslaga fjórfrelsisreglum EES? 

Evrópudómstóllinn hefur viðurkennt í úrlausnum sínum að aðildarríki hafi heimild til að 

takmarka rétt félaga til samsköttunar yfir landamæri í ákveðnum tilfellum. Þær reglur 

aðildarríkja sem takmarka rétt félaga til að nýta sér staðfesturéttinn verða þó að vera til þess 

fallnar að ná settum markmiðum og gæta meðalhófs. 

31. og 34. gr. EES-samningsins, um staðfesturétt, eru svo gott sem samhljóða 49. og 54. gr. 

EB og ber því að túlka umrædd ákvæði EES-samningsins í samræmi við túlkun á samsvarandi 

ákvæðum EB. Á grundvelli þeirrar túlkunar nær efnisleg niðurstaða Evrópudómstólsins til 

EES-ríkjanna þegar reynir á 49. gr. EB fyrir Evrópudómstólnum.
318

 Framangreind mál 

Evrópudómstólsins á sviði samsköttunar hafa því þýðingu við mat á því hvort ákvæði 55. gr. 

tsl. samrýmist fjórfrelsisreglum EES. 

Ákvæði 55. gr. tsl. gera aðeins ráð fyrir að félög með heimilisfesti á Íslandi geti fengið 

heimild til samsköttunar. Þetta afdráttarlausa bann við samsköttun með félögum með 
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heimilisfesti erlendis felur, að mati höfundar,  ekki í sér mismunun gagnvart erlendum 

félögum þar sem samsköttun er yfir höfuð ekki heimil með erlendum félögum hvort heldur 

sem um íslenskt eða erlent félag er að ræða. Það er hins vegar mat höfundar að reglurnar 

takmarki rétt félaga með heimilisfesti hér á landi að ná staðfestu á erlendri grundu og telst 

slíkt hindrun gegn staðfesturétti EES. Sú hindrun getur hins vegar verið réttlætanleg á 

grundvelli lögmætra sjónarmiða í almannaþágu. Þær réttlætingarástæður sem 

Evrópudómstóllinn hefur tekið til greina í samsköttunarmálum eru; (i) vernd 

skattlagningarvalds ríkja, (ii) vernd samhengis skattkerfisins, (iii) aðgerðir til að koma í veg 

fyrir að tap verði notað tvisvar í tveimur aðskildum skattkerfum, (iv) aðgerðir til að koma í 

veg fyrir skattasniðgöngu og (v) sambland af áðurgreindum réttlætingarástæðum. 

Þær reglur er stuðla að hindrun staðfesturéttarins verða aftur á móti að vera til þess fallnar að 

ná settu markmiði og mega ekki ganga lengra en nauðsyn krefur. Þar sem ákvæði 55. gr. tsl. 

eru mjög rýr að innihaldi og banna í raun alla samsköttun yfir landamæri er það álit höfundar 

að leiða megi líkur að því að þó ákvæði 55. gr. geti talist réttlætanleg á grundvelli 

ofangreindra sjónarmiða, uppfylli þau ekki umrætt sjónarmið um meðalhóf. Til þess að sú 

takmörkun sem 55. gr. tsl. mælir fyrir um geti talist lögmæt hindrun á staðfesturéttinum 

verður að vera ljóst að hvaða markmiðum er stefnt og hvernig þeim markmiðum skuli náð.
319

 

Nýverið sendi KPMG á Íslandi  fyrirspurn til ESA um hvort samsköttunarheimild 55. gr. tsl. 

væri brotleg gegn 31. og 34. gr. EES þegar íslenskt félag óskaði eftir samsköttun með fastri 

starfsstöð félags innan sömu félagasamstæðu.
320

 ESA komst að þeirri niðurstöðu að 

samsköttunarheimild íslenskra skattalaga væri ekki brotleg gegn fyrrgreindum ákvæðum EES. 

Byggði ESA niðurstöðu sína alfarið á dómi Evrópudómstólsins í X Holding-málinu þar sem 

niðurstaða dómsins var sú að réttlætanlegt væri að takmarka samsköttunarheimildir félaga yfir 

landamæri á grundvelli sjónarmiða um vernd skattlagningarvalds ríkja. Það sem er 

gagnrýnisvert við svar ESA er að aðeins er tekin fyrir samsköttun milli tveggja félaga yfir 

landamæri en ekki til að mynda samsköttun milli félags og fastrar starfsstöðvar.
321

 Að auki er 

svarið ekki rökstutt með neinum öðrum hætti en með vísun í fyrrgreindan dóm 
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Evrópudómstólsins og er þar af leiðandi ekki vikið að þeirri viðmiðunarreglu um meðalhóf er 

dómstóllinn kom fram með í Marks & Spencer-málinu.  

Það verður þó ekki litið fram hjá því að miðað við niðurstöðu Evrópudómstólsins í X Holding 

og Oy AA-málunum er staðan sú í dag að aðildarríkjum virðist vera heimilt að takmarka 

samsköttunarheimildir félaga yfir landamæri þegar um beina samsköttun milli félaga er að 

ræða. 

55. gr. tsl. útilokar ekki bara samsköttun milli félaga með heimilisfesti í mismunandi 

aðildarríkjum heldur einnig samsköttun félaga hér á landi með föstum starfsstöðvum, reknum 

af félögum innan sömu félagasamstæðu, en með heimilisfesti í öðru aðildarríki EES. Í ljósi 

niðurstöðu Evrópudómstólsins í Philips-málinu getur slík hindrun á staðfesturétti innlendra 

félaga ekki verið réttlætanleg. Í staðfesturéttinum felst frelsi félaga til að velja sér það 

félagaform sem best hentar rekstri þeirra hverju sinni, þar á meðal að setja á fót útibú í öðrum 

aðildarríkjum og þau útibú eiga ekki að hljóta aðra meðhöndlun en löglega stofnuð 

dótturfélög í því aðildarríki. Samkvæmt dómnum eru innlend dótturfélög og fastar 

starfsstöðvar í sambærilegri stöðu þegar kemur að yfirfærslu taps og því óheimilt að láta 

mismunandi reglur gilda um meðhöndlun innlendra félaga og fastra starfsstöðva. Er þessi 

niðurstaða að sama skapi í takt við niðurstöðu dómstólsins í Saint-Gobain-málinu þar sem 

einnig var komist að þeirri niðurstöðu að félög og fastar starfsstöðvar gætu verið í 

sambærilegri stöðu. 

Það skilyrði samsköttunar samkvæmt 55. gr. tsl. að móðurfélag verði að eiga minnst 90% 

hlutafjár í dótturfélagi, annað hvort beint eða í gegnum annað félag sem tekur þátt í 

samsköttun, til þess að samsköttun sé heimil útilokar einnig samsköttun tveggja félaga með 

heimilisfesti hér á landi, ef annað eða bæði félögin eru í eigu erlends félags sem ekki tekur 

þátt í samsköttuninni. Þessi takmörkun er, að mati höfundar, hindrun á staðfesturétti félaga og 

felur jafnframt í sér mismunun gagnvart þeim félögum sem eru með heimilisfesti hér á landi 

en í eigu erlends móðurfélags. Slík mismunun og hindrun er ekki réttlætanleg samkvæmt 

niðurstöðu Papillon-málsins. Ef félög eru með heimilisfesti í sama ríkinu eru tekjur og tap 

upprunnar í sama skattkerfinu og því ekki réttlætanlegt að meina félögum samsköttun á þeim 

grunni einum að félag sem fer með eignarhald annars eða beggja félagana er ekki með 

heimilisfesti í sama ríkinu 



85 
 

Út frá niðurstöðum Evrópudómstólsins, í málum tengdum samsköttun yfir landamæri, er hægt 

að setja ákveðna útgangspunkta hvenær samsköttun á að vera heimil og hvenær heimilt er að 

takmarka þá heimild: 

Aðildarríkjum er heimilt að takmarka samsköttunarheimildir félaga yfir landamæri 

bent á milli tveggja félaga, 

Reglur er takmarka heimildir til samsköttunar verða að gæta meðalhófs og vera til þess 

fallnar að ná settu markmiði, 

Félög með heimilisfesti í sama ríkinu á að vera heimild samsköttun, 

Ef tap er upprunnið í sama skattkerfinu á að vera heimild til samsköttunar, 

Samsköttun milli félaga og fastra starfsstöðva á að vera heimild, óháð hvaða félag 

innan samstæðunnar rekur föstu starfsstöðina. 

Að ofangreindu virtu, er heimilt að hafa í íslenskum skattareglum ákvæði er takmarkar 

samsköttun beint á milli móður- og dótturfélags, í þeim tilvikum þar sem félögin eru með 

heimilisfesti í mismunandi aðildarríkjum EES, að því gefnu að sú regla uppfylli skilyrðum um 

meðalhóf og sé til þess fallin að ná settu markmiði. 

Samkvæmt dómaframkvæmd Evrópudómstólsins ætti samsköttun hins vegar að vera heimil 

hér á landi milli félags með heimilisfesti hér á landi og fastrar starfsstöðvar erlends félags 

innan sömu félagasamstæðu. Með hliðsjón af niðurstöðu dómstólsins í Philips-málinu er að 

sama skapi ekki réttlætanlegt að gera kröfu um að tap megi einungis vera nýtt í samsköttun ef 

það getur ekki verið nýtt annars staðar innan sömu samstæðu.  
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5. Niðurstöður og ályktanir 

Eitt af meginmarkmiðum EES-samningsins er að koma á sameiginlegum innri markaði og 

tryggja einsleitni reglna innan Evrópska efnahagssvæðisins. Bæði EFTA- og 

Evrópudómstóllinn hafa ítrekað hafnað því að skattaréttur aðildarríkja EES falli utan 

gildissviðs samningsins og verða ríkin því að haga lagasetningu sinni á sviði skattamála í 

samræmi við fjórfrelsisákvæði samningsins. 

31. gr. EES-samningsins mælir fyrir um að engin höft skuli vera á rétti ríkisborgara 

aðildarríkja ESB eða EFTA til að öðlast staðfestu á yfirráðasvæði einhvers hinna 

aðildarríkjanna. Að sama skapi er 40. gr. samningsins ætlað að koma á frjálsum og 

óhindruðum flutningi fjármagns milli aðildarríkja. Þessi tvö ákvæði eru efnislega samhljóða 

49. og 63. gr. EB og nær efnisleg niðurstaða þeirra dóma Evrópudómstólsins, sem reynir á 

þessar greinar, þar af leiðandi einnig til þeirra ríkja EES sem ekki eru aðilar að ESB.  

Núgildandi ákvæði íslenskra tekjuskattslaga um samruna og samsköttun hafa aðeins verið 

talin eiga við um félög með heimilisfesti hér á landi og hefur ákvæðunum verið beitt á þann 

hátt í framkvæmd. Ákvæði 51. og 55. gr. tsl. gera þar af leiðandi aðeins ráð fyrir að félög með 

heimilisfesti á Íslandi geti notið þess skattahagræðis er felst í skattfrjálsum samruna og fengið 

heimild til samsköttunar. Þetta afdráttarlausa bann við skattfrjálsum millilandasamruna og 

samsköttun með félögum með heimilisfesti erlendis, felur í raun ekki sér mismunun gagnvart 

erlendum félögum þar sem skattfrjáls millilandasamruni og samsköttun er yfir höfuð ekki 

heimil, hvort sem um íslensk eða erlend félög er að ræða. Reglurnar takmarka hins vegar rétt 

félaga, með heimilisfesti hér á landi, til að ná staðfestu á erlendri grundu og leggja 

aukakostnað á innlend félög sem starfa á alþjóðavettvangi. Slíkar takmarkanir hefur 

Evrópudómstóllinn talið fara í bága við 49. gr. EB um staðfesturétt og þar af leiðandi vera 

ólögmætar hindranir. 

Evrópudómstóllinn hefur aftur á móti fallist á að aðildarríki hafi heimild til að takmarka rétt 

félaga til sameiningar og samsköttunar yfir landamæri, við sérstakar aðstæður, í ákveðnum 

tilfellum. Þær reglur aðildarríkja sem takmarka rétt félaga til að nýta sér staðfesturéttinn, 

verða þó að vera til þess fallnar að ná settum markmiðum og gæta meðalhófs.  

Það sjónarmið sem dómstóllinn hefur fallist á í málum tengdum millilandasamruna eru 

eftirfarandi; (i) vernd almannahagsmuna, þ.e. verndun kröfuhafa, minni hluta hlutahafa og 
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starfsmanna, (ii) vernd skattlagningarvalds ríkja, (iii) þörf til að viðhalda skilvirku skatteftirliti 

og (iv) koma í veg fyrir skattasniðgöngu. 

Í samsköttunarmálum hefur dómstóllinn hins vegar tekið til greina eftirfarandi 

réttlætingarástæður; (i) vernd skattlagningarvalds ríkja, (ii) vernd samhengis skattkerfisins, 

(iii) aðgerðir til að koma í veg fyrir að tap verði notað tvisvar í tveimur aðskildum 

skattkerfum, (iv) aðgerðir til að koma í veg fyrir skattasniðgöngu og (v) sambland af 

áðurgreindum réttlætingarástæðum. 

Þó hægt sé að færa rök fyrir beitingu 51. og 55. gr. tsl. á grundvelli framangreindra 

réttlætingarástæðna er ekki hægt að líta fram hjá því að framangreind ákvæði tekjuskattslaga 

gilda undantekningarlaust ekki um millilandasamruna eða samsköttun yfir landamæri og því 

ekki hægt að túlka beitingu þeirra á annan hátt en ófullnægjandi gagnvart fyrrgreindu 

meðalhófsskilyrði sem Evrópudómstóllinn hefur sett fram í úrlausnum sínum. Að sama skapi 

eru bæði ákvæðin frekar rýr að innihaldi og því erfitt að ráða út frá þeim hvaða markmiðum 

að er stefnt.  

Með hliðsjón af nýlegum dómi Evrópudómstólsins í A Oy-málinu, hinu síðara, ber ekki 

einungis að beita ákvæðum 51. gr. tsl. jafnt um millilandasamruna og innanlands samruna 

heldur ber einnig að taka tillit til ákvæða 54. gr. tsl., um yfirfæranlegt tap, þegar um 

millilandasamruna er að ræða.
322

 Af þeim dómi má þó ráða að heimilt væri að hafa strangari 

skilyrði fyrir beitingu þess ákvæðis þegar um samruna yfir landamæri væri að ræða. 

Mörk heimildar ríkja til að takmarka samsköttun félaga yfir landamæri eru ekki jafn skýr og í 

tilfellum takmörkunar á millilandasamruna. Evrópudómstóllinn hefur til að mynda fallist á að 

aðildarríkjum sé heimilt að takmarka rétt félaga til samsköttunar beint með erlendum 

dótturfélögum sínum. Hefur dómurinn þá vísað til þess að mikilvægt sé að vernda 

skattlagningarvald ríkja og koma í veg fyrir skattasniðgöngu. Þá niðurstöðu má þó gagnrýna á 

þeim grundvelli að í þeim dómum, sem slík takmörkun hefur verið talin réttlætanleg, hefur 

dómurinn ekki farið í sömu greiningu og gert var í Marks & Spencer-málinu og þar af 

leiðandi ekki tekið tillit til þess hvort tap sem verður í rekstri dótturfélaga sé nýtanlegt í því 

skattkerfi þar sem það er upprunnið.
323

 Að sama skapi hefur Evrópudómstóllin talið að erlend 

dótturfélög og fastar starfsstöðvar geti verið í sambærilegri stöðu og er því spurning hvort 
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ekki eigi að vera heimilt að samskatta með erlendum dótturfélögum þar sem samsköttun með 

föstum starfsstöðvum er að jafnaði talin heimil. 

Í ljósi framangreindra atriða er, að mati höfundur, enn ákveðin óvissa fyrir hendi er við kemur 

upp að hvaða marki ríki hafi heimild til að takmarka samsköttun beint á milli móður- og 

dótturfélags yfir landamæri. 

55. gr. tsl. útilokar hins vegar ekki aðeins samsköttun milli félaga með heimilisfesti í 

mismunandi aðildarríkjum heldur einnig samsköttun félaga hér á landi með föstum 

starfsstöðvum, reknum af félögum innan sömu félagsamstæðu en með heimilisfesti í öðru 

aðildarríki EES. Í ljósi niðurstöðu nýlegs dóms Evrópudómstólsins í Philips-málinu getur slík 

hindrun á staðfesturétti félaga ekki verið réttlætanleg.
324

 Í staðfesturéttinum felst frelsi félaga 

til að velja sér það félagaform sem best hentar rekstri þeirra hverju sinni, þar á meðal að setja 

á fót útibú í öðrum aðildarríkjum og þau útibú eiga ekki að hljóta aðra meðhöndlun en löglega 

stofnuð dótturfélög í því aðildarríki. Samkvæmt dómnum eru innlend dótturfélög og fastar 

starfsstöðvar í sambærilegri stöðu þegar kemur að yfirfærslu taps og því óheimilt að láta 

mismunandi reglur gilda um meðhöndlun innlendra félaga og fastra starfsstöðva. 

Í þeim málum er snúa að samruna og samsköttun yfir landamæri sem Evrópudómstóllinn 

hefur fengið til úrlausnar, hefur yfirleitt ekki sérstaklega reynt á ákvæði 63. gr. EB ,um frjálst 

flæði fjármagns. Þrátt fyrir það verður að setja spurningamerki við hvort ákvæði 51. og 55. gr. 

tsl. samrýmist reglum EES-samningsins um frjálst flæði fjármagns. Við millilandasamruna 

geta félög og hluthafar  ekki fært eignir og skuldbindingar óhindrað milli landa og að sama 

skapi geta félög ekki fært fjármagn eða eftir atvikum tap óhindrað milli landa, þegar 

samsköttun yfir landamæri er ekki leyfð. Að framangreindu virtu er hægt að færa rök fyrir því 

að bæði ákvæði 51. og 55. gr. tsl. séu einnig brotlegt við 40 gr. EES-samningsins, um frjálst 

flæði fjármagns. 

Í kafla 3.8.1 bendir höfundur á tvær mögulegar leiðir til þess að samræma íslenskar 

skattreglur, í tilvikum millilandasamruna, að fjórfrelsisreglum EES-samningsins. Meira 

álitamál er hvernig aðlaga eigi samsköttunarreglur svo þær samrýmist fjórfrelsisákvæðunum 

enda hefur Evrópudómstóllinn fallist á ákveðnar takmarkanir á samsköttun móður- og 

dótturfélaga yfir landamæri innan ESB. Í ljósi fyrri umfjöllunar er þó nauðsynlegt að fella 

ákvæðið um heimilisfesti úr 55. gr. tsl. og heimila íslenskum félögum samsköttun með föstum 
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starfsstöðvum erlendra félaga innan sömu félagasamstæðu. Aftur á móti væri heimilt að hafa 

ákvæði er takmarkaði beina samsköttun móður- og dótturfélaga yfir landamæri en það ákvæði 

þyrfti þó að bera með sér að hvaða markmiði væri stefnt og uppfylla skilyrðum um meðalhóf. 

Í ljósi framangreindrar umfjöllunar virðast bæði ákvæði 51. gr. tsl., um samruna, og 55. gr. 

tsl., um samsköttun, ekki samrýmast frelsisákvæðum EES-samningsins og gæti óbreytt mynd 

þeirra og áframhaldandi notkun bakað íslenska ríkinu bótaskyldu gagnvart þeim 

einstaklingum og lögaðilum er starfa á alþjóðavettvangi og verða fyrir auknum kostnaði 

sökum þessa. 

Að sama skapi veikir núverandi beiting tekjuskattslaga samkeppnisstöðu íslenskra félaga 

gagnvart félögum annarra Evrópuríkja þar sem sameining og samsköttun íslenskra félaga með 

erlendum félögum eða föstum starfsstöðvum er ekki skattfrjáls eða heimil. Þetta veldur 

auknum kostnaði fyrir íslensk félög og leiðir til þess að íslensk félög hafa ekki sama 

möguleika og félög annarra Evrópuríkja til að aðlaga sig að síbreytilegum alþjóðlegum 

markaði.  
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6. Lokaorð  

Skattyfirvöldum ber að fara eftir settum lögum og reglum við álagningu skatta og úrlausna 

deilumála er við koma skattlagningu. Þó skýra beri reglur í samræmi við ákvæði EES-

samningsins getur sú lögskýring aldrei gengið lengra en núgildandi lög bjóða upp  og eru 

hendur skattyfirvalda þar af leiðandi bundnar þegar núverandi skattalöggjöf býður ekki upp á 

beitingu íslenskra skattareglna í samræmi við fjórfrelsisákvæði EES-samningsins. Það er því 

ávallt í höndum löggjafarvaldsins, eða eftir atvikum dómstóla, að sjá til þess að íslenskar 

lagareglur séu í samræmi við skuldbindingar ríkisins að þjóðarétti og fellur samræming 

íslenskra skattareglna að fjórfrelsisreglum EES-samningsins þar undir.  

Að mati höfundar er kominn tími á að endurskoða skattalöggjöfina í heild sinni og samræma 

skattareglur að þeim skuldbindingum sem íslenska ríkið hefur tekið sér á hendur með aðild að 

EES-samningnum. Slík samræming kemur ekki aðeins í veg fyrir bótaskyldu íslenska ríkisins 

gagnvart þeim aðilum sem hyggjast nýta sér fjórfrelsisákvæðin heldur stuðlar hún einnig að 

auknum sveigjanleika íslenskra félaga og auðveldar þeim endurskipulagningu og aðlögun að 

síbreytilegum alþjóðlegum mörkuðum. Eykur þetta samkeppnishæfni íslenskra félaga á 

Evrópugrundvelli og eykur þar af leiðandi einnig samkeppnishæfni landsins í heild. 
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