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Útdráttur 

Meirihluti heimsverslunarinnar fer fram í gegnum fjölþjóðafyrirtæki. Alheimsvæðingin 

hefur gert fyrirtækjum kleift að hanna vöru í landi A, framleiða hana í landi B, gæðaprófa 

hana í landi C, staðsetja hugverkaréttindin í landi D og markaðssetja  hana síðan í landi 

E. Slíkt fyrirkomulag gefur fyrirtækjum möguleika á að stjórna að miklu leyti bæði í 

hvaða landi kostnaðurinn fellur og sérstaklega hvar hagnaðurinn verður til og að koma 

því þannig fyrir að hagnaðurinn verði í því landi þar sem skattar eru lægstir.  

Alþjóðareglur varðandi útreikning á milliverði eru sveigjanlegar, þannig að mjög erfitt 

getur verið að finna armslengdarviðmið. Skattareglur krefjast þess að fyrirtæki noti 

armslengdarviðmið þ.e. markaðsverð, en vandinn er sá að það verð er ekki alltaf 

auðfundið.  

Aðildarríki OECD hafa komið sér saman um leiðbeiningar varðandi milliverðlagningu. 

Bandarísk skattyfirvöld voru 14 ár að vinna í máli GlaxoSmithKlein, stærsta 

milliverðlagningarmálinu, sem komið hefur fram. Íslensk fyrirtæki hafa í auknum mæli 

verið að færa kvíarnar út fyrir landsteinana, en tölulegar upplýsingar um fjölda þeirra 

liggur ekki fyrir. Samherji hf.  starfar í mörgum löndum og sér um alla þætti framleiðslu 

sinnar, frá veiðum til sölu afurðanna, Marel hf. á fimmtíu dótturfélög víðs vegar um 

heiminn. Fyrir rúmum 30 árum kom upp mál af þessu tagi hér á landi milli íslensku 

ríkisstjórnarinnar og Alusuisse fyrir hönd Ísal, sem leiddi til hækkunar á sköttum Ísal og í 

kjölfarið var raforkuverð til þess hækkað. Gerð er gein fyrir könnun sem gerð var á 

innflutningsverslun til Íslands árið 1979, þar sem fram kom m.a. að umboðslaun sem 

tekin voru út í útflutningslandinu og skilin þar eftir áttu stóran hlut í innflutningsverði 

vörunnar. Gerður er verðsamanburður á útflutningsverði á þorski og söluverði út úr 

verslun í Bandaríkjunum og verði á fjórum vörutegundum í Bandaríkjunum og Íslandi.  
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Inngangur  

Hvað er milliverðlagning og hvers vegna er hún til? Í hraðvaxandi alheimsvæðingu, hafa 

fjölþjóðafyrirtæki þanið út starfsemi sína. Þessu fylgja mikil viðskipti innan fyrirtækja yfir 

landamæri með vörur, þjónustu, fjármálafærslur og óáþreifanleg verðmæti. Vandi 

skattyfirvalda andspænis þessari þróun felst í því að sama fyrirtækið kaupir af sjálfu sér í einu 

landi og selur sjálfu sér aftur í öðru landi. Verðið byggir því ekki á framboði og eftirspurn, 

heldur hvað hentar best með tilliti til skattlagningar á hagnaði. Verðið sem ákveðið er fyrir 

þessi viðskipti hefur áhrif á skattskyldar tekjur fjölþjóðafyrirtækjanna og þar með á 

skatttekjur þeirra ríkja sem fyrirtækin eru staðsett í. Verðlagning milli tengdra fyrirtækja er 

kölluð milliverðlagning (transfer pricing). 

Reglur um milliverðlagningu í alþjóðlegum skattarétti taka til þeirra álitamála sem upp 

koma þegar alþjóðlegar fyrirtækjasamstæður hagræða verðlagningu á vöru eða þjónustu í 

innbyrðis viðskiptum með það að markmiði að stýra því hvar tekjur koma fram og hvar 

kostnaður verður til innan samsteypunnar. Tekjurnar er hægt að færa frá háskattalöndum til 

lágskattaríkja. Þannig flytjast skatttekjur frá einu ríki yfir í annað og stuðlar að óeðlilegri 

samkeppni milli ríkja um hagstæð skattaleg skilyrði fyrir erlendar fjárfestingar. Til varnar því 

hafa verið settar reglur um milliverðlagningu sem gefa skattyfirvöldum heimild til að véfengja 

þær forsendur sem skattaðili hefur byggt á. Ef óeðlileg verðlagning hefur átt sér stað þá geta 

skattyfirvöld lagt á skatta þar sem verð er miðað við venjuleg markaðskjör, án tillits til þess 

hvernig fyrirtækin mátu umræddar ráðstafanir í sínum bókum.  

Flest ríki reyna að sporna við þeim leka sem felst í skattflótta fyrirtækjasamsteypa og hafa 

sett upp regluverk í því skyni. Reglan um armslengdarviðmið gefur tóninn varðandi 

verðlagningu innan fyrirtækjasamsteypu. Í flestum tilfellum fylgja reglugerðunum ákvæði um 

skjalagerð og upplýsingaskyldu og viðeigandi refsingar ef fyrirmælum er ekki fylgt. Hætta á 

tvísköttun skattstofna er líka fyrir hendi þar sem ekki er víst að gistiríki samþykki leiðréttingu 

sem fer fram í heimaríkinu. Það er ekki til almennur alþjóðlegur skattaréttur og þar af 

leiðandi engar bindandi reglur. OECD hefur unnið að skattasamræmingu og sett fram 

leiðbeiningareglur, en það eru bara tilmæli til aðildarríkjanna. Ef aðildarríkin fallast á slíkar 

viðmiðanir auðveldar það samræmingu í leiðréttingum ríkja á milliverðlagningu 

samstæðufyrirtækja. Aðildarríki Evrópubandalagsins hafa komið sér saman um sérstakan 

gerðardómssamning á grundvelli Rómarsamningsins, sem varðar tiltekin álitamál sem kunna 

að rísa vegna milliverðlagningar samstæðufyrirtækja.1  

                                                      
1
 Stefán Már Stefánsson. (2004). Samstæður hlutafélaga. Reykjavík. Hið íslenska bókmenntafélag. 
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Verðlagning 

Áhrif milliverðlagningar á skatttekjur sést best á eftirfarandi dæmi. Framleiðandi selur 

alla framleiðslu sína til dreifingaraðila, tengdan fyrirtækinu, sem er staðsettur í öðru 

skattlagningarumdæmi. Í þessu dæmi er gert ráð fyrir að framleiðandinn selji ekki til 

annarra aðila og að öll framleiðslan sé seld strax þannig að enginn viðbótarkostnaður 

leggst á vegna geymslu eða annarrar umsýslu.   

 Hér er fyrirtæki sem á bæði framleiðslufyrirtækið og dreifingaaðilann. Heildartekjur 

og gjöld samsteypunnar eru því samanlagðar tekjur og gjöld þessara tveggja fyrirtækja.  

Tafla  1 - verðlagning       

     Framleiðandi   Dreifingaraðli         Samsteypan  

Tekjur    Kr. 100   Kr. 120   Kr. 120  

KSV*    Kr.   75   Kr. 100   Kr.  75  

Annar kostnaður    Kr.   10          Kr.     5   Kr.  15  

Hagnaður   Kr.   15   Kr.   15   Kr. 30  

Skattur            10%       40%    

Álagður skattur  Kr. 1,5    Kr. 6    Kr. 7,5  

    

Framleiðandinn rukkar dreifingaraðilann um kr. 100 vegna seldra vara. Ef 

heildarkostnaður framleiðandans er kr. 85,  verður hagnaður kr. 15 sem skattur leggst á. 

Þar sem skatturinn er 10% nemur skattgreiðslan kr. 1,5. Dreifingaraðilinn selur síðan 

vörurnar á kr. 120. Hann keypti vöruna á kr. 100 og annar kostnaður nam kr. 5, þannig 

að hagnaður hans er kr. 15. Þar sem álagning skattsins er 40%, er skatturinn kr. 6.  

Fyrirtækjasamsteypan greiðir því alls kr. 7,5 í skatta. Skattlagðar tekjur nema samtals kr. 

kr. 30 og raunálagning skatts því 25% (7,5/30=25%).2 

                                                      

*KSV= Kostnaður seldra vara. 
2
 M.Bronson, M.Johnson &K.Sullivan. (2013). Guide to international transfer pricing Law, Tax planning and 

compliance strategies. Kulwer Law International. Webside:www.kluwerlaw.com. (Sótt 05/01/2014) 
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1.1 Verðlagning-hækkuð 

Ef framleiðandinn selur varninginn til dreifingaraðilans á kr. 110 í stað 100, eins og í 

fyrra dæminu þá hefur það veruleg áhrif á skattlagningu félagsins.    

Tafla  2 - verðlagning hækkuð 

    Framleiðandi   Dreifingaraðili      Samsteypan  

Tekjur     Kr. 110   Kr. 120   Kr. 120  

KSV     Kr.  75   Kr. 110   Kr.   75  

Annar kostnaður   Kr.  10   Kr.    5   Kr.  15  

Hagnaður    Kr. 25   Kr.    5   Kr.  30  

Skattur       10%   40%    

Álagður skattur   Kr. 2,5    Kr. 2    Kr. 4,5  

 

Í seinna dæminu hefur skattlagning samsteypunnar lækkað um kr. 3, þar sem 

hagnaðinum hefur verið skipt og hann staðsettur þar sem skattprósentan er lægri. 

Dreifingaraðilinn kaupir nú vöruna á kr. 110 í stað 100 og hagnaður hans lækkar um 10 

kr. og þar með skattlagningin um kr. 3. Hagnaðurinn eykst um kr. 10 hjá 

framleiðandanum þar sem hann fær núna kr. 10 meira fyrir söluna og kostnaðurinn er 

óbreyttur. Skattur framleiðandans hækkar um kr. 1, en heildarskattgreiðsla 

samsteypunnar lækkar um kr. 3, þar sem meirihluti hagnaðarins færist til 

framleiðandans, en í hans skattalögsögu er skattprósentan lægri og samanlögð 

skattlagningarprósenta lækkar  um 10%,  verður 15% (4,5/30=15%) í stað 25%.3 

Þetta dæmi sýnir hvernig skattgreiðendur geta með færslum milli fyrirtækja eða 

innan fyrirtækis haft áhrif á fjárhagslegar niðurstöður, í þeim tilgangi að lækka 

skattgreiðslur og hvernig upphæð skattgreiðslna ræðst af hagræðingu milliverðs.  

                                                      

3. M.Bronson.M.Johnson,K.Sullivan.(2013).Guide to international transfer pricing Law,Tax planningn  and 
compliance strategies. www.kluwerlaw.com (Sótt 05/01/2014). 

http://www.kluwerlaw.com/
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2 Fjölþjóðafyrirtæki  

Fjölþjóðafyrirtæki eru kölluð þau fyrirtæki sem starfa í fleiri en einu landi, þ.e. ekki bara í 

því landi þar sem þau eru skráð til heimilis. Saga fjölþjóðafyrirtækja er löng, en fyrsta 

skipulagða viðskiptafélagið er talið regla musterisriddaranna sem stofnuð var 1120.4  

Þeir voru krossfarar og ríkasti hópur kristinna manna á sinni tíð. Vel má vera að 

uppruninn teygi sig enn lengra eða allt til Fönikíumanna, sem bjuggu við botn 

Miðjarðarhafs og stunduðu m.a. verslun við Bretland fyrir um þrjú þúsund árum, keyptu 

þar tin, sem þeir blönduðu við kopar og varð það upphaf bronsaldar.5 Þekktasta 

verslunarfélagið á síðari öldum er Austur-Indía félagið breska, sem stofnað var í tíð 

Elísabetar I. Félagið fékk einkaleyfi á verslun við Asíu.  Árið 1770 var verð á hrísgrjónum í 

lágmarki, þá brá félagið á það ráð að flytja hrísgrjónin í vörugeymslur og bíða þess að 

verð hækkaði. Hrísgrjón voru aðalfæða fátækari hluta íbúa á Bengalsvæðinu og dó um 

ein milljón manna úr hungri vegna þessara aðgerða. Þegar þessar fregnir bárust til 

Evrópu varð félagið svo illa þokkað að fólk seldi umvörpum hlutabréf sín og í kjölfarið 

urðu 30 bankar í Evrópu gjaldþrota. Litlu mátti muna að Austur-Indía félagið færi á 

hausinn, en þá datt fyrirtækinu það snjallræði í hug að leggja skatta á allt te sem flutt 

var til Norður Ameríku. Bostonbúar tóku þessari nýju skattlagningu illa og fleygðu teinu í 

sjóinn. Er það talin kveikjan að ameríska frelsisstríðinu.6     

2.1 Einkenni fjölþjóðafyrirtækja  

• Stór fyrirtæki, yfirleitt með mikla veltu og tekjur þeirra eru stundum miklu hærri 

en þjóðarframleiðsla lítilla ríkja. 

• Þau starfa í mörgum löndum, t.d. eins og Pepsi Cola, sem starfar í 120 löndum. 

• Þau hafa stækkað í skrefum, eða fyrir algera tilviljun. Stundum eru dótturfélög 

stofnuð í öðru landi vegna lágra launa og betri skilyrða í því landi.  

• Hreyfanleiki auðlinda. Fjármagn, tækni, frumkvæði og aðrir þættir framleiðslu 

flytjast á milli landa. 

                                                      
4
 http://en.wikipedia.org/wiki/multinayional_corporation.(Sótt 26/01/2014). 

5
 The Phoenicians(1500-350BC). http://www.metmuseum.org/toah/hd/phoe/hd_phoe.htm.Sótt 15/01/2014) 

6
 Nils Klawitter. (2013). Lizenz zum Plündern. Der Spiegel, Geshicte. 1/2013. Bls. 68-71. 

http://en.wikipedia.org/wiki/multinayional_corporation
http://www.metmuseum.org/toah/hd/phoe/hd_phoe.htm
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• Starfsemin er samþætt, þ.e. framleiðsla, sala, dreifing, rannsóknir og þróun er 

venjulega innan fyrirtækjasamsteypunnar. 

• Eðli félagsins er yfirleitt fákeppni.   

• Form fyrirtækisins er með ýmsu móti, svo sem ýmsar deildir, dótturfélög, útibú 

eða önnur sameiginleg starfsemi.7 

2.2 Markmið fjölþjóðafyrirtækja 

• Nýta skattalegan ávinning í því ríki sem þau starfa í. 

• Nýta náttúruauðlindir gistiríkisins og ívilnanir stjórnvalda í gistiríkinu. 

• Draga úr áhrifum regluverks í heimaríkinu. 

• Minnka kostnað við framleiðslu með því að nýta ódýrt vinnuafl og lágan 

flutningskostnað í gistiríkinu. 

• Auka lóðrétta samþættingu.8 

2.3 Hlutverk fjölþjóðafyrirtækja 

Fjölþjóðafyrirtæki gegna miklu hlutverki í alþjóðavæðingu og uppbyggingu í 

þróunarlöndum með fjárfestingum. Ríkisstjórnir keppa oft sín á milli til að laða að 

fyrirtæki í þeim tilgangi að auka efnahagsleg umsvif, hækka atvinnustig og þar með 

skatttekjur. Með því að setja upp starfsemi í vanþróunarríkjum, þar sem kostnaður er 

lítill og umhverfis- og félagsleg vernd er af skornum skammti og nægt ódýrt vinnuafl til 

staðar, geta fjölþjóðafyrirtækin framleitt fyrir mun minni kostnað en heima fyrir. Þetta 

gefur samkeppnisforskot. Hagnaður þessara fyrirtækja er bundinn við þessar aðstæður, 

þ.e. að kostnaði sé haldið í algjöru lágmarki. Afurðin er síðan seld í efnaðri ríkjum. 

Fjárfestingar fyrirtækjanna krefjast hagnaðar. Bygging verksmiðju og þjálfun fólks er 

kostnaðarsamt og tekur langan tíma. Þegar fjölþjóðafyrirtæki hefur komið sér fyrir í 

viðkomandi landi er það næmt fyrir íhlutun stjórnvalda, svo sem vegna nýrra samninga, 

úreldingu leyfisbréfa o.fl. 9  

                                                      
7
http://www.publishyourarticles.net/knowledge-hub/company-accounts/multinational-corporations-characteristics-

and-significance-of-mncs.html. (Sótt 5/1/2014). 
8
http://www.preservearticles.com/2012010319696/essay-on-the-meaning-and-definitionof-multinational-

company.html. (Sótt 1/5/2014). 
9
 http://en.wikipedia.org/wiki/Multinational_corporation  (Sótt 7.janúar 2014). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Multinational_corporation%20%20(Sótt%207.janúar
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2.4 Fjölþjóðafyrirtæki í textíliðnaði  

Þann 24. apríl 2013 hrundi fataverksmiðja í Dhaka í Bangladesh, þar sem 1.129 manns 

létu lífið. Fataframleiðsla á Indlandi óx um 86,6% milli 2012-2013. Indland er eitt mesta 

útflutningsland með vefnaðarvöru og er útlit fyrir að svo verði áfram nema Bandaríkin 

og Evrópuþjóðirnar leggi tolla á vefnaðarvöru þaðan, (preferrential tariffs). Hrun 

verksmiðjunnar í Bangladesh stafaði af óvönduðum vinnubrögðum og græðgi, sagði einn 

af fulltrúunum, sem rannsakaði hrun 40 verksmiðja á undanförnum árum. Búist er við 

tvöföldun fjárfestinga í Bangladesh á næstu árum, en þar er opið hagkerfi sem leyfir 

erlendar fjárfestingar á öllum sviðum nema í kjarnorku, peningaprentun, skógarhöggi og 

varnarmálum.10 

2.5 Áhrif fjölþjóðafyrirtækja 

Fjöldi fólks sem lifir af minna en tveimur USD á dag hefur aukist um 50% síðan 1980 og 

telur um 2,8 milljarða, sem er nærri helmingur jarðarbúa, en þetta er það tímabil sem 

verslun hefur að mestu verið gefin frjáls. Sá fjöldi sem lifir af einum USD á dag fer 

fjölgandi á flestum svæðum heims. 51 af 100 stærstu hagkerfum heims eru 

fjölþjóðafyrirtæki, en 500 stærstu fjölþjóðafyrirtæki heimsins eru með 71% af 

heimsversluninni og þetta hlutfall hefur farið vaxandi. Sameinuðu þjóðirnar telja að 

fátæk ríki tapi um tveimur milljörðum USD á dag vegna ósanngjarnra viðskiptareglna, 

sem eru settar af stofnunum ríkari þjóða og er fjórtán sinnum hærri tala en þessi ríki fá í 

aðstoð. Fimmti hluti ríkustu einstaklinga heims njóta 80% af tekjunum meðan 20% 

fátækasti hlutinn hefur 1%. Með Uruguay samkomulaginu telur UNCTAD (United 

Nations Conference on Trade and Development þ.e. Fundur Sameinuðu þjóðanna um 

verslun og þróun) að fátækustu ríkin muni tapa um 163-265 milljónum USD á útflutningi 

og greiði á bilinu 146-292 milljónum USD meira fyrir innflutning á ári. Milli frjálsra 

viðskipta og tekjuaukningar 40% hluta mannkyns er neikvæð fylgni, en það eru jákvæð 

tengsl á milli frjálsra viðskipta og tekjuhæsta hóps mannkyns. Laun ómenntaðs vinnuafls 

lækkuðu um 25% á milli 1984 og 1999. Í Bandaríkjunum hafa laun ómenntaðs vinnuafls 

lækkað um 20% frá 1970.11 

                                                      
10

http://www.spiegel.de/international/world/bangladesh-report-on-dhaka-factory-collapse-points-to-greed-a-

909275.htmlm Sótt 8. apríl 2014. 
11 http://www.gatt.org/ Trastat _ehtml  (Sótt 5/1/2014) 

http://www.spiegel.de/international/world/bangladesh-report-on-dhaka-factory-collapse-points-to-greed-a-909275.htmlm%20Sótt%208
http://www.spiegel.de/international/world/bangladesh-report-on-dhaka-factory-collapse-points-to-greed-a-909275.htmlm%20Sótt%208
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3 Markmið iðnríkjanna  

G8, er fundur ríkisstjórna átta stærstu hagkerfa heims, þ.e. Bandaríkjanna, Rússlands, 

Kanada, Þýsklands, Frakklands, Bretlands, Ítalíu og Japan.12 Á fundi sem haldinn var í júlí 

2013 var lögð áhersla á viðskipti, gagnsæi og skatta ( þ.e. T-in þrjú; Trade, Transparency 

and Tax). Umræðan á upphaf sitt í fríverslunarsambandi milli Ameríku og Evrópu. Vonast 

var til þess að samningar náist 2014, þótt bjartsýnt sé að svona viðamiklir samningar 

náist innan þess tíma, en ávinningurinn er talinn vera yfir 200 milljarðar USD vegna 

fríverslunarinnar. Einnig var lofað gegnsæi varðandi eignarhald regnhlífafyrirtækja (shell 

companies), en eignarhald slíkra fyrirtækja er oft á huldu. Þessi fyrirtæki vernda 

stundum viðkvæmar upplýsingar varðandi hugverkarétt, en hafa oft það hlutverk að 

lækka skatta eigendanna. Leiðtogar G-8 ríkjanna komu sér saman um að hvert fyrirtæki 

skyldi birta upplýsingar um eiginlega eigendur, þ.e. hverjir eru persónulegir eigendur 

skráðra félaga og að skráin skuli uppfærð og þessar upplýsingar skuli vera tiltækar 

lögreglu, skattinum og öðrum yfirvöldum. Hins vegar náðist ekki samkomulag um að 

gera þessar upplýsingar aðgengilegar almenningi.  

Birting upplýsinga um óeðlilega lágar skattgreiðslur fjölþjóðafyrirtækja eins og Apple, 

Google og Starbucks, hefur aukið þrýsting á pólitískum vettvangi að tekið sé á 

skattaundanskotum m.a. í Bretlandi. Ekki eru þó öll þjóðríki á sama máli og þann 19. júní 

2013 hafnaði svissneska löggjafavaldið samvinnu við bandarísk yfirvöld um leit að 

skattundanskotum bandarískra þegna, en Jersey og Cayman eyjar samþykktu hins vegar 

sambærilega upplýsingagjöf. Varðandi skattundanskot fjölþjóðafyrirtækja var það 

samþykkt að halda fund þar sem fjármálaráðherrar G20 ríkjanna, þar sem m.a. Kína, 

Indland og Brasilía taka þátt og ræða þessi mál. OECD vill að fjölþjóðafyrirtækjum verði 

gert erfitt fyrir með að flytja hagnað fyrirtækja yfir landamæri til lágskattaríkja og  að 

fjölþjóðafyrirtækjum verði skylt að leggja fram gögn um hve háa skatta þau greiði í 

hinum ýmsu löndum.13 Sá möguleiki að færa hagnað til lágskattaríkis með því að 

staðsetja hugverkaréttindi þar, en nýta síðan réttindin í öðru ríki þar sem skattar eru 

háir, er eitt dæmi um milliverðlagningu.  

Ný rannsókn sýnir hvernig Starbucks hefur að mestu komist hjá því að greiða skatta í 

Bretlandi, en skattareglur gera öllum tegundum fyrirtækja auðvelt fyrir með að búa til 

                                                      
12

 http://en.wikipedia.org/wiki/G8#Structure_and_activities. (Sótt 6/1/2014) 
13

  The Economist, june 22nd-28th 2013.  Volume 407. Nr. 8841, bls 66-68. 
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það sem kallað er „ríkjalausar tekjur“ sbr. rannsókn Edward Kleinbard frá Háskólanum í 

Suður Kaliforníu, þar sem hagnaður er skattlagður í lögsagnarumdæmi þar sem hvorki 

framleiðslan, sem skapar tekjurnar er staðsett, né það land sem fyrirtækið er skrásett í.   

Starbucks hefur snúið framleiðslu dýrs kaffibolla upp í hugverkaréttindi.14 

Hagnaði fyrirtækja er haldið erlendis til að losna við skattlagningu. Þetta er 

niðurstaða rannsóknar sem unnin var af Harry Gubert frá bandaríska fjármála-

ráðuneytinu og Rosanne Altshuler frá Rutgers University og byggir á skattframtölum 

bandarískra fjölþjóðafyrirtækja á árinu 2006. 36,8% af þessum hagnaði var skráður í 

löndum þar sem skatturinn er 0-5% og 9,1% var staðsettur í löndum þar sem 

skattprósentan er 5-10%. Frá 2006 hefur ásókn í skattaskjól aukist, en talið er að 

helmingur af erlendum hagnaði bandarískra fjölþjóðafyrirtækja sé í erlendum skatta-

skjólum. Það þarf miklu meira til en kurteisar samræður til að breyta þessari hegðun, 

þegar svona miklir fjármunir eru annars vegar. 15 

 

 

Mynd 1 - Fjöldi eigenda aflandsfélaga. 
16

 

                                                      
14

http://uk.reuters.com/article/2013/06/28/uk-starbucks-tax-britain-idUKBRE95R0YI20130628(Sótt 14/01/2014) 
15

 Economist. (2003). June 22nd-28th. Volume 407, bls. 66-68. 
16

 The Guardian.(2014).Chinas princelings storing riches in  Charibbean offshore heaven. 
http://www.theguardian.com/theguardian (Sótt 21/01/2014) 
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4 Tekjuójöfnuður 

Á heimasíðu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (IMF=International Monetary fund) má finna 

grein sem fjallar um aukinn ójöfnuð í tekjum þjóða. Með aukinni alþjóðavæðingu og 

tæknivæðingu hefur framleiðni aukist, en vanmetin eru áhrif menntunar og þjálfunar 

bæði í þróuðum löndum og vanþróuðum á tekjuójöfnuð. Ójöfnuðurinn hefur aukist 

mest meðal millistéttarinnar og þeirra sem hafa hærri laun. En hinir allra lægst launuðu 

eru þó betur settir en áður. Efnahagslegar hagsveiflur gera hins vegar lægri tekjuhópum 

erfiðar fyrir. Þegar litið er til heimsverslunarinnar þá hefur hún fimmfaldast frá því 1980, 

þ.e. inn og útflutningur. Alþjóðleg fjármálaumsýsla hefur einnig aukist svo og eignir og 

skuldir hinna þróuðu ríkja sem eru orðnar mjög samtvinnaðar. 17 

Fjármagn sem streymt hefur á aflandsreikninga frá þróunarlöndum heims myndi 

meira en duga til að borga skuldir þeirra við umheiminn. Hópur auðkýfinga um allan 

heim hefur komið milljörðum USD fyrir á aflandsreikningum með því að nýta sér glufur í 

skattareglum milli landa, að því er fram kemur í rannsókn sem samtökin Tax Justice 

Network létu gera.18  Upphæðin samsvarar samanlagðri landsframleiðslu Bandaríkjanna 

og Japan. Í skýrslu James Henrys, fyrrverandi yfirhagfræðings ráðgjafafyrirtækisins 

Mckinsey, kemur fram mat  á umfangi aflandshagkerfisins. Henry telur að í það minnsta 

21 milljarður USD og jafnvel allt að 31 milljarður hafi verið fluttur frá tugum landa til 

staða á borð við Sviss og Cayman eyjar þar sem hægt er að geyma  fé á laun.  Þetta gera 

auðkýfingar fyrir milligöngu einkabanka, sem sækjast eftir umsýslu með eignir 

velmegandi fólks. Henry orðar það svo að auður þeirra njóti verndar hálaunaðra iðinna 

atvinnumanna hjá bönkum, lögmannsstofum, endurskoðunarfyrirtækjum og 

fjárfestingarfyrirtækjum. Samkvæmt niðurstöðum Henrys sýsluðu 10 stærstu bankar 

heims með rúmlega sex milljarða USD af þessu fé árið 2010 og hafði þá orðið veruleg 

hækkun frá því fimm árum áður þegar upphæðin var rúmir tveir milljarðar USD. Meðal 

þeirra eru svissnesku bankarnir UBS og Credit Suisse og bandaríski bankinn Goldman 

Sachs.  

Samkvæmt skýrslunni, sem byggir meðal annars á upplýsingum frá Alþjóðabankanum 

er það fjármagn, sem streymt hefur út úr mörgum þróunarlöndum frá áttunda áratug 

liðinnar aldar nægilegt til að greiða skuldir þeirra við umheiminn. Ójöfnuðurinn er meiri 

                                                      
17

 http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2007/02/pdf/c4.pdf (Sótt 5/1/2014)  
18

 http://www.taxjustice.net/cms/front_content.php?idcat=2 (Sótt 5/1/2014) 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2007/02/pdf/c4.pdf
http://www.taxjustice.net/cms/front_content.php?idcat=2
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en ætlað hefur verið. Í ríkjum sem  auðug eru af olíu er mun líklegra að peningar hverfi 

úr landi en að þeir fari í uppbyggingu. „Vandinn er sá að eignir þessara landa eru í 

höndum fárra auðugra einstaklinga á meðan skuldirnar hvíla á almenningi  í gengum 

ríkisstjórnir landanna“ segir í skýrslunni. Þar er komist að þeirri niðurstöðu að hinn mikli 

aflandsauður skekki sennilega hefðbundna mælikvarða á ójöfnuð svo um munar og bilið 

á milli ríkra og fátækra sé gróflega vanmetið.19 

 

                                                      
19

 Viðskiptablað  Morgunblaðsins,  27. júní  2013. Samanlögð landsframleiðsla Japans og Bandaríkjanna í aflandsskjóli. Bls. 4. 
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5 Afland og aðhald  

Aflandsfélög eru lögleg fyrirtæki sem stofnuð eru í skattaskjólum eða í 

fjármálamiðstöðvum á aflandssvæði og eru vernduð með löggjöf viðkomandi lands sem 

tryggir enga eða litla skattlagningu. Kostnaður við skráningu aflandsfélaga er á bilinu 

100-1500 USD á ári, eftir gerð félags og lögsagnarumdæmis. Í sumum tilfellum er 

greiddur skattur beint til viðkomandi ríkisstjórnar. Yfirleitt njóta bæði stjórnendur og 

hluthafar aflandsfyrirtækja leyndar.  Á sumum aflandssvæðum mega fyrirtækin ekki eiga 

nein viðskipti í landinu til að njóta skattleysis, en sums staðar er það ekki gert að skilyrði. 

Takmarkanir sem fyrirtækjunum eru sett, eru yfirleitt að þau geta ekki haft varanlegar 

starfsstöðvar þar sem þau eru skráð, þ.e. þau geta ekki stundað hefðbundna framleiðslu 

þar. Þess vegna eru þau aðallega skráð með starfsemi sem krefst ekki sérstakrar 

landfræðilegrar staðsetningar. Starfsemi þessara fyrirtækja er yfirleitt verðbréfamiðlun, 

viðskipti með óáþreifanlegar eignir, svo sem hugverkarétt, eignarhaldsfélög sem stofnuð 

eru til að vernda eignir eigenda eða til að vera skjól fyrir fjárfestingar eigendanna. Þar 

sem stjórn þessara fyrirtækja er einföld, er þess ekki krafist að félögin skili 

ársreikningum. 

Lönd eins og Hong Kong, Singapore eða Uruguay eru með svæðisbundna 

skattlagningu sem þýðir að einstaklingar og fyrirtæki  greiða aðeins skatt af þeim tekjum 

sem verða til innan þeirra eigin lögsögu, en ekki af tekjum sem verða til utan þeirra.20 

Þannig að fyrirtæki sem eingöngu starfa erlendis geta verið skattlaus, sem er frábrugðið  

skattlagningu félaga sem starfa í skattaskjólum, því þau starfa ekki undir neinni sérstakri 

löggjöf ef þau eru skrásett annars staðar.   

Á Íslandi skulu allir sem skattskyldir eru í landinu greiða tekjuskatt af öllum tekjum 

sínum hvaðan sem þeirra er aflað.21 

Þar sem skatthlutföll eru ólík á milli landa reyna sum lönd að lokka til sín erlend 

fyrirtæki með sérstökum skattakjörum. Það hefur leitt til þess að mörg fyrirtæki hafa 

stofnað dótturfélög erlendis. Ef íslenskt félag stofnar dótturfélag til að annast út og 

innflutning sinn getur félagið flutt tekjur frá Íslandi,  til annars lands þar sem skattur er 

lægri en á Íslandi eða jafnvel enginn skattur. 

                                                      
20

 http://en.wikipedia.org/wiki/Offshore_company (Sótt 7/1/2014) 
21

 Lög um tekjuskatt nr. 90/2003. (1.mgr. 1. gr.) 
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Slík fyrirtæki geta virst stofnuð í eðlilegum rekstrarlegum tilgangi, en ef betur er að 

gáð eru þau kannski aðeins nafnið tómt. Það er jafnvel sjaldgæft að þessi félög stundi 

raunverulegan atvinnurekstur og hafi starfsmenn á launum. Í sumum tilfellum er 

fyrirtækið aðeins nafn á póstkassa. Margar þjóðir viðurkenna ekki stofnun slíkra 

dótturfélaga og stjórnarmönnum félaganna er refsað  vegna vangreiðslu á sköttum af 

yfirfluttum tekjum.  

Í bókinni Skattur á fyrirtæki tekur Ásmundur G. Vilhjálmsson hdl. dæmi um 

milliverðlagningu. Ef íslenskt fyrirtæki stofnar dótturfélag erlendis og selur því síðan 

hugverk, einkaleyfi, vörumerki eða rétt til notkunar á upplýsingum o.s.frv., þá  getur 

fyrirtækið skráð allar hugverkatekjur í erlenda fyrirtækinu á meðan tekjur af 

frumstarfseminni eru taldar fram á Íslandi. Ef öflun hugverkateknanna krefst engrar  

vinnu af dótturfélaginu, þar sem viðhald og vernd þeirra er hjá íslenska félaginu, er 

hætta á að skattyfirvöld hafni þessum færslum. Þetta á ekki síst við ef umfang 

hugverkaréttindanna er bundið frumframleiðslu eða sölu hins íslenska fyrirtækis, þannig 

að hún tengist ekki ákveðinni starfstöð erlendis. Leiðrétting tekna af þessu tagi byggist á 

mati hverju sinni, þar sem bornar eru saman upplýsingar um rekstrarlegan tilgang 

annars vegar og viðskiptalegan tilgang starfseminnar hins vegar og athugað hvort þær 

séu í takt við raunveruleikann eða séu bara innihaldslausar yfirlýsingar, sem gefnar voru 

í skattalegum tilgangi. 

Ef dótturfélagið er ekki skráð hér á landi, þá heyrir það ekki undir íslensk 

skattyfirvöld. Þar af leiðandi er það takmörkum háð hvaða upplýsingar móðurfélaginu er 

skylt að gefa. Þess vegna verða skattyfirvöld að afla upplýsinganna sjálf. Þau geta 

kannað hvort dótturfélagið hafi starfsstöð þar sem heimilisfang þess er skráð, en ef svo 

er ekki er hægt að láta eins og dótturfélagið sé ekki til og leiðrétta viðskiptin, ef það verð 

sem aðilar semja um sín á milli er verulega frábrugðið því sem almennt gerist milli 

óskyldra aðila sbr. 57. gr. laga um tekjuskatt.22 

Brendan Barber, fyrrverandi framkvæmdastjóri Sambands breskra stéttarfélaga, telur 

að ríki heimsins séu undir gríðarlegum þrýstingi um að draga úr fjárlagahalla og hafi ekki 

efni á að miklum auði sé komið undan í skattaskjól. Hann heldur því fram að með því að 

loka skattaglufum, sem fjölþjóðafyrirtæki og hinir ofurríku nota til að komast hjá því að 
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20 

greiða  sanngjarnan  skerf til samfélagsins, yrði verulega dregið úr hallanum.  Þá gætu 

stjórnvöld einbeitt sé að því að hleypa lífi í efnahagslífið í stað þess að kreista lífið úr því 

með niðurskurði og skattahækkunum á þau 99% manna, sem ekki eru nógu ríkir til að 

komast hjá því að borga skattana sína. 23 

Henry James veltir fyrir sér hverju það myndi breyta sætu fjármunir ekki á aflands-

reikningum. Hann segir að með því að áætla 3% arð á 21 milljarð USD aflandsauð og á 

arðinn væri lagður 30% skattur myndi hann skila 189 milljónum USD í skatttekjur á 

hverju ári.  Það er rúmlega helmingi meira en þær 86 milljónir USD, sem ríki OECD verja 

nú samanlagt í þróunaraðstoð við útlönd. Niðurstaða hans er að fátt sé svo með öllu illt 

að ekki boði nokkuð gott. Í skýrslunni hafi verið rakið hvar 21 milljarður USD sé 

niðurkominn og að umsýsla stórs hluta þessa auðs sé í höndum 50 aðsópsmestu 

fyrirtækjanna í bankakerfi heimsins. Nú blasir við einstakt tækifæri til að nýta þessar 

upplýsingar til að koma í veg fyrir misnotkun aflandsreikninga.24 

Skattsvik og undanskot voru meðal lykilmála á dagskrá leiðtoga átta helstu iðnríkja 

heims, G8, í Enniskillen á Norður Írlandi sumarið 2013. David Cameron forsætisráðherra 

Bretlands, hefur lýst því yfir að hann hyggist „endurskrifa reglurnar um skatta“. Fyrir 

fundinn kvaðst hann hafa fengið skattaskjól sem tengjast Bretlandi, til að samþykkja 

þátttöku í aðgerðum til að auka samstarf í skattamálum, en þær  eru reyndar ekki 

sérlega íþyngjandi. Í yfirlýsingu fundarins sagði þó að „skattyfirvöld um allan heim ættu 

sjálfkrafa að skiptast á upplýsingum til að berjast gegn plágu skattsvika, en þar segir 

einnig “. Ríki ættu að breyta reglum, sem gera fyrirtækjum kleift að færa hagnað yfir 

landamæri til að komast undan skatti og fjölþjóðleg fyrirtæki ættu að gera 

skattyfirvöldum grein fyrir því  hvaða skatta þau borga og hvar“. Engin tímasetning var á 

því hvenær tillögur G-8 fundarins ættu að taka gildi eða með hvaða hætti þeim yrði 

framfylgt.25 
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6 Armslengdarviðmið 

6.1 Söguleg þróun reglugerðar Bandaríkjanna um milliverð.  

Grundvallarviðmiðið að baki verðlagningu innan fyrirtækjasamsteypu er armslengdar 

reglan. Hún hefur orðið grunnurinn að því að meta færslur á milli tengdra eininga í nær 

öllum skattlagningarumdæmum. Hugmyndin á rætur að rekja til Bandaríkjanna. Í 

heimstyrjöldinni fyrri, 1917, settu Bandaríkin regluverk um milliverð sem fól í sér að 

skattyfirvöldum var veitt vald til þess að breyta reikningum tengdra aðila þegar 

verðlagning á milli þeirra endurspeglaði ekki markaðsverð. 1921 áttaði þingið sig á þeim 

vandamálum sem stöfuðu af erlendum dótturfélögum og að þau væru stundum notuð 

til að mjólka móðurfélögin eða misnota fjárhagsreikninga þeirra. 

21. grein tekjulaga Bandaríkjanna frá 1921 átti að koma í veg fyrir að tekjur flyttust til 

erlendra fyrirtækja. Hlutverk greinarinnar var tvíþætt, að koma í veg fyrir undanskot 

skatta og að tekjur væru taldar rétt fram. Þessi grein var kynnt í tengslum við 

tekjuskattslögin 1934 og þar var hugtakið armslengdarviðmið notað í fyrsta skipti. 21. 

grein tekjuskattslaganna er forveri tekjuskattskaflans nr. 482, sem lögfestur var 1954. 

Fram að 1969 var hann þó að mestu notaður innanlands og hafði það hlutverk að sjá til 

þess að eðlilegt og sanngjarnt verð væri haft í viðskiptum tengdra aðila. Á árunum 1966-

1967, fór armslengdarviðmiðið að ná fótfestu fyrir dómsstólum.  

Eftir síðari heimsstyrjöldina jókst utanríkisverslun Bandaríkjanna og athygli 

skattyfirvalda fór að beinast að milliríkjaviðskiptum móður- og dótturfélaga, sérstaklega 

að dótturfélögum í lágskattaríkjum, sem virtust hafa þann eina tilgang að koma undan 

skattskyldum tekjum sem annars væru skattlögð í Bandaríkunum. Önnur flétta virtist 

hafa það markmið að lækka skattbyrði skattgreiðslna í Bandaríkjunum með svo kallaðri 

„hringferðar skattlagningu“. Þetta fyrirbæri fólst í því að móðurfélag flytur óefnislegar 

eignir, t.d. höfundarétt og viðskiptavild, yfir í erlend dótturfélög, sem staðsett eru í 

lágskattaríki, dótturfélagið framleiðir svo vöru og selur til móðurfélagsins í 

Bandaríkjunum. Hvatinn að þessu eru hagstæðar skattareglur. 1948 var kynnt 

verkefnaáætlun Puerto Rico sem veitti skattaundanþágu ef fjárfest væri í landinu.  

Þessar reglur gáfu möguleika á hringferð tekna, sem áratugum saman hafa verið 
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höfuðverkur skattyfirvalda og m.a. valdið því að milliverðlagning varð pólitískt hitamál í 

Bandaríkjunum. 1996 var Puerto Rico skattaafslátturinn afnuminn.26 

J.F.Kennedy vildi strangari skattareglur fyrir bandarísk fyrirtæki. Í þingræðu hans 

1960 sagði hann „Bandarísk lög hjálpa til við að skipuleggja sýndargerninga milli móður- 

og dótturfélaga varðandi milliverðlagningu í formi höfundaréttar, einkaleyfa, 

stjórnendalauna og fleiri álíka gerninga, til að hámarka gróða í skattaparadísum". 

Yfirmaður skattsins hélt því fram að kafli nr. 482 héldi ekki vörð um skattalega hagsmuni 

Bandaríkjanna. 

Í janúar 1962 sættu nokkur þúsund bandarísk fyrirtæki skattskoðun og þeim gert að 

gefa upplýsingar um dótturfélög. Tilgangurinn var að skattleggja hagnað hluthafa 

erlendra fyrirtækja. Þessu var hætt því það þótti draga úr samkeppnishæfi bandarískra 

fyrirtækja erlendis. Þessi í stað var ákveðið að beina athygli að tekjum bandarískra 

fyrirtækja í lágskattalöndum. Kafli nr. 482 í tekjuskattslögunum var endurbættur á þann 

hátt að hann veitti skattyfirvöldum rúma heimild til að breyta tekjum og gjöldum í 

samræmi við armslengdarsjónarmið. Síðar hefur kaflanum verið breytt vegna lána, 

þjónustu, leigu og áþreifanlegra og óáþreifanlegra eigna.  Heimilt var skv. kafla nr. 482 

að nota skattaskjól vegna lána, þjónustu og leigu sem ekki er kjarnastarfsemi fyrirtækis. 

Skattaskjólin hafa frekar verið talin vera skjöldur fyrirtækjanna en sverð 

ríkisstjórnarinnar. Bandaríkin vildu tryggja að þau fengju sanngjarnan skerf af sköttum 

alþjóðafyrirtækja og að kafli nr. 482 yrði alþjóðavæddur til að koma í veg fyrir 

tvísköttun. OECD tók kafla nr. 482 upp árið 1979.27  

Vegna eðlis nútíma viðskipta eiga skattyfirvöld oft erfitt með að finna 

armslengdarviðmið til að ákveða verð. Þar af leiðandi geta skattgreiðendur ekki verið 

vissir um hvernig tekjur milli félaga verða aðlöguð og ferillinn er þungur í vöfum bæði 

fyrir skattyfirvöld og skattgreiðendur.   

1986 var gerð tilraun til að samhæfa skatta og tolla í viðskiptum skyldra aðila.  Sumir 

innflytjendur tilkynntu hærra milliverð á skattframtali en það verð sem var tollafgreitt. 

Bandaríska þinginu var sérstaklega umhugað að fyrirtæki gætu ekki með þessum hætti 

komist hjá innflutningstollum og  vildi setja þak á það verð sem innflytjandi gæti nýtt sér 
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 Jens Wittendorff. 2010. Transfer Pricing and the Arms Length Principle in International Tax Law. The Netherlands. 

Kluwer Law International. Bls. 41-72. 



 

23 

í skattalegum tilgangi á framtali. En það gat ekki stöðvað hringferð viðskipta sem varðaði 

útflutning hugverkaréttinda. Mikill hvati var til þess að flytja óefnisleg réttindi til 

erlendra lágskattaríkja, sérstaklega þar sem hin óefnislega eign er dýr hlutfallslega 

miðað við framleiðslukostnað. Slíkur flutningur getur valdið óendanlegum 

skattafrestunum og skattafrádrætti hagnaðar. Vegna ósamhverfra upplýsinga á milli 

skattgreiðenda og skattyfirvalda er hætta á að fyrirtæki flytji eignir til erlendra 

dótturfélaga undir armslengdarviðmiði, þannig að ekki sé gert ráð fyrir hagnaði.  

Bandaríska þingið veitti frjálsum viðskiptum sem voru frábrugðin viðskiptum háðra aðila 

meiri athygli, m.a. því sem laut að verði hugverkaréttinda eða óefnislegra eigna og skyldi 

verðlagning taka mið af þeim verðmætum sem þau skapa, og tekjur á milli deilda eða 

dótturfélaga skyldu endurspegla efnahagslegt virði. 

Upp úr 1980 jukust  erlendar fjárfestingar og 1990 kom í ljós að mörg fyrirtæki höfðu 

ekki greitt skatta eða mjög lága skatta í Bandaríkjunum þrátt fyrir miklar tekjur.  

Ástæðan var mjög hár innflutningur til Bandaríkjanna og lág sala til tengdra félaga 

erlendis. Skattyfirvöld áttu í erfiðleikum með að framfylgja ákvæðum kafla nr. 482 í 

tekjuskattslögunum vegna skorts á mannafla og upplýsingum. Meðal lausna á þessu 

vandamáli voru fyrirfram gerðir samningar (APA=advance pricing agreement), og 

refsingar við brotum á ákvæðum kafla nr. 482. 

Minni hagnaður er hjá félögum í Bandaríkjunum sem eiga dótturfélög erlendis en 

þeirra fyrirtækja sem voru bara staðsett í Bandaríkjunum, milliverðlagning í skattalegum 

tilgangi er talin ástæðan. Eitt af kosningaloforðum Bill Clintons 1992 var að auka 

skatttekjur ríkisins um 45 milljarða dollara næstu 4 árin, næði hann kjöri.  Eftir að hann 

tók við embætti sagði hann í ávarpi 17. febrúar 1993 að „með virku skattkerfi munum 

við tryggja að erlend félög greiði þá skatta sem þau skulda amerísku þjóðinni.“  

Metnaðurinn minnkaði sem sagt nokkuð eftir að hann tók við embætti. 1992 lögðu 

skattyfirvöld meiri áherslu á samvinnu við fyrirtæki, endurbætur voru gerðar á kafla nr.  

482, áhersla var lögð á skjalagerð og á armslengdarviðmið, fyrirframgerðir samningar 

voru skilgreindir frekar og samvinna við erlend skattyfirvöld aukin. Tilgangurinn með 

endurbótum á kafla 482 var að tryggja að tekjur skattgreiðenda endurspegluðu viðskipti 

tengdra aðila og kæmu í veg fyrir skattaundanskot. Ákvæði kafla nr. 482 krefst þess ekki 

að skattyfirvöld sýni fram á að skattgreiðendur hafi haft svik í frammi, heldur að 
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jafnræði sé með skattgreiðendum. Dómsstólar í Bandaríkjunum hafa viðurkennt að 

skattgreiðendum sé heimilt að lágmarka skatta í skjóli laganna. 

Í grein 2.3.1. í kafla nr. 482 kemur fram að þar sem tvö eða fleiri fyrirtæki, hvort sem 

þau eru tengd eða ekki, staðsett í Bandaríkjunum eða ekki og hvort sem eignarhaldið er 

beint eða óbeint í höndum sömu aðila, þá er skattyfirvöldum heimilt að dreifa, hlutfalla 

eða staðsetja tekjur, gjaldaliði og afslætti milli slíkra fyrirtækja eða viðskiptasambanda 

ef það er til þess að forða skattundanskotum. Ef um er að ræða óefnislegar eignir þá 

verða þær að endurspegla tekjur sem tengjast þeim.28   

Kafli nr. 482 er takmarkaður við viðskipti háðra aðila. Hann nær til félaga í hvaða 

formi sem er, hvar sem þau eru staðsett og allra tegunda viðskipta þ.e. þeirra sem heyra 

undir bandaríska lögsögu, en nær ekki til einstaklinga, nema ef einstaklingur leigir eignir 

eða fær lán hjá fyrirtæki sem hann er hluthafi í, þá á kaflinn við. Kafli nr. 482 leggur 

þyngri kvaðir á skattgreiðendur, en almennt er. Ef þeir eru ósáttir verða þeir að sýna 

fram á að ákvörðun skattyfirvalda byggist á geðþótta eða sé ósanngjörn og í öðru lagi 

verða þeir að sanna að viðskiptin séu í samræmi við armslengdarviðmið eða að 

armslengdarviðmiðið sé ólíkt því verði sem skattyfirvöld byggja á.29 

6.2 Réttar tekjur 

Mikið vatn hefur runnið til sjávar og ýmis lög sett til að gera skattlagningarumdæmum 

auðveldara að staðsetja tekjur og gjaldfærslur til að endurspegla sem réttustu 

skatttekjurnar, eða til að koma í veg  fyrir að fyrirtæki sem tilheyra viðkomandi 

lögsagnarumdæmi séu blóðmjólkuð af hagnaði sem á að skattleggjast í viðkomandi ríki. 

Túlkun á því hvað séu réttustu tekjurnar hefur verið umdeild. Tilgangur með reglum 

um milliverð er að jafna mun skattþegnanna, þ.e. að sérhver skattþegn njóti verðs sem 

miðast við armslengd, þ.e. á þeim kjörum sem óháðir aðilar eiga viðskipti sín á milli. 

Armslengdarviðmiðið hefur síðan verið hin gullna regla þegar verðlagning á milli 

fyrirækja er metin. Aðildarríki OECD og önnur ríki hafa byggt sínar reglur á þessum 

viðmiðum og gert þær að sínu leiðarljósi varðandi milliverðlagningu.30  
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Þegar tengd fyrirtæki eiga viðskipti sín á milli þá eru viðskiptaleg og fjárhagsleg tengsl 

þeirra slík að verðlagning tekur ekki sjálfkrafa mið af markaðsverði, þótt þau reyni oft að 

líkja eftir markaðsverðum.  

Hafa ber í huga þann vanda sem við er að etja þegar verð eiga að falla undir 

armslengdarviðmið og líka skuldbindandi samninga félaga um að greiða tiltekið verð eða 

greiða sem lægsta skatta. Milliverð tengist ekki eingöngu skattundanskotum, þótt 

reglugerðir varðandi milliverðlagningu beinist að slíkum tilgangi 

 Innan fjölþjóðafyrirtækja hafa einstök fyrirtæki oft mikið sjálfstæði og geta samið um 

verð við önnur félög rétt eins og um óháð fyrirtæki væri að ræða. Þau þurfa líka að 

bregðast við margvíslegum markaðsaðstæðum. 31 

Þegar milliverð endurspeglar ekki markaðsverð og armslengdarviðmið er skatttekjum  

ógnað. Þess vegna hafa OECD ríkin komið sér saman um að þau geta aðlagað hagnað  

fyrirtækja að raunveruleikanum og þannig tryggt að armslengdarviðmið sé virt. OECD 

ríkin telja að ákveðinni aðlögun sé náð með því að hafa viðskiptaleg og fjárhagsleg tengsl 

þannig að þau séu eins og milli ótengdra aðila í sambærilegum aðstæðum. Tollar, 

skattar, þrýstingur stjórnvalda og sjóðstreymi geta afbakað viðskiptaleg og fjárhagsleg 

áhrif á armslengdarviðmiðið. Fjölþjóðafyrirtæki sem er á hlutabréfamarkaði getur t.d. 

verið undir þrýstingi hluthafa að sýna mikinn hagnað.  

6.3 Leiðbeiningar OECD 

Leiðbeiningar OECD veita alþjóðleg viðmið varðandi verðlagningu innan 

fyrirtækjasamsteypu, bæði fyrir fyrirtæki sem staðsett eru innan bandalagsins og þeirra 

sem starfa utan þeirra. 32  

Armslengdarviðmið OECD 9. gr. 

Þegar skilyrði eru þannig á milli tveggja fyrirtækja varðandi viðskiptaleg  

eða fjárhagsleg tengsl sem víkja frá þeim skilyrðum sem væru milli ótengdra 

aðila, þá er hægt að skattleggja þann hagnað  sem hefði orðið til ef um  óháða 

aðila væri að ræða, en er ekki til staðar vegna þessara tengsla.33 
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6.4 Milliverðlagningarreglur á Íslandi 

Íslenskar reglur um milliverð er að finna í 57. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt.  Reglan 

er áþekk kafla nr. 482 í tekjuskattslögum Bandaríkjanna og 9. gr. leiðbeininga OECD um 

milliverð. Tilefni þess að ákvæði 57. gr. var innleitt í skattalög var dómur Hæstaréttar frá 

1964. Í þessum dómi voru tekjur skipstjóra hækkaðar til samræmis við ákvæði 

kjarasamninga, sem kváðu á um að skipstjórahlutur skyldi vera a.m.k. tvöfaldur 

hásetahlutur, en skipstjórinn sem jafnframt var aðaleigandi hlutafélags sem átti bátinn, 

hafði talið fram hásetalaun.34 

57. grein tekjuskattslaganna felur í sér víðtæka heimild til að koma í veg fyrir 

skattasniðgöngu. Tilgangurinn með þessari reglu er að skattleggja raunveruleg verðmæti 

og skattyfirvöld hafa því heimild til að líta framhjá því formi sem skattaðilar setja upp en 

skattleggja þau raunverulegu verðmæti sem verið er að höndla með. Til að skattyfirvöld 

geti beitt 57. gr. verða nokkur atriði að vera fyrir hendi. Skattaðilar verða að sýna fram á 

að það séu viðskiptalegar og rekstrarlegar forsendur fyrir þeirri ráðstöfun sem er til 

athugunar. Ef engar slíkar forsendur eru fyrir hendi heldur einungis ástæða til að komast 

hjá greiðslu skatts er skattyfirvöldum heimilt að líta fram hjá slíkum ráðstöfunum við 

skattlagningu. Það þarf að kanna mál vel og það er aðeins beitt viðurkenndum reglum 

um hvað telst eðlilegar fjárhagslegar og rekstrarlegar forsendur. Skattyfirvöld verða að 

sýna fram á að um sýndargerning sé að ræða og hinn gagnstæða veruleika sem býr að 

baki ráðstöfuninni.35   

Í 1. mgr. 57. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt segir um óvenjuleg skipti í fjármálum 

og milliverðlagningu„ Ef skattaðilar semja um skipti sín í fjármálum sem er verulega 

frábrugðin því sem almennt gerist í slíkum viðskiptum skulu verðmæti, sem án slíkra 

viðskipta hefðu runnið til annars skattaðilans, en gera það ekki vegna samningsins, 

reiknast honum til tekna. Kaupi skattaðili eign á óeðlilega háu verði eða selji eign á 

óeðlilega lágu verði geta skattyfirvöld metið hvað telja skuli eðlilegt kaup-söluverð. 

Mismunur kaups- og söluverðs annars vegar og markaðsverð hins vegar skal telja til 

skattskyldra tekna hjá þeim aðila sem slíka viðskipta nýtur“36 
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2. mgr. 57. gr. tsl. er líka ákveðin útfærsla á armslengdarreglunni og felur það í sér að 

ef eign er seld á óeðlilegu verði hafa skattyfirvöld heimild til að leiðrétta slíkt verð til 

samræmis við það sem þykir eðlilegt verð og telja þeim sem slíkra viðskipta nýtur þ.e. 

muninn á kaup- eða söluverðinu og matsverðinu til tekna.37 

6.4.1 Lágskattaríki 

Árið 2009 tók töluliður a. í 57 gr. gildi og nær til viðskipta við lágskattaríki og segir 

„Skattaðili sem á beint eða óbeint hlut í félagi, sjóði eða stofnun í lágskattaríki skal 

greiða tekjuskatt af hagnaði slíkra aðila í hlutfalli við eignarhlut sinn án tillits til 

úthlutunar. Hið sama á við um skattaðila sem stjórnar félagi, sjóði, stofnun eða 

eignasafni í lágskattaríki sem skattaðili hefur beinan eða óbeinan ávinning af“38. Í 

nefndaráliti með lagagreininni kemur fram að CFC reglur (controlled foreign 

corporation, þ.e. fyrirtækjum sem stjórnað er erlendis frá)  frumvarpsins væru ekki eins 

skýrar og vera bæri og í ljósi þess hversu sérhæft og flókið svið skattaréttarins þær 

snertu hefði verið æskilegt að hafa meira samráð við atvinnulífið við gerð þeirra.  Vísað 

var til þess að óljóst orðalag greinarinnar gerði íslenskum skattaðilum erfitt  fyrir að 

meta hvaða fjárfesting fellur þar undir og að huga þyrfti að því að beiting þeirra 

samrýmdist meðalhófi. Í athugasemdum ríkisskattstjóra kemur fram að CFC reglur séu  

mikilvægar í baráttunni við skattundanskot og þann feluleik sem viðgengist hefur í 

kringum eignarhald á íslenskum lögaðilum. M.a. segir að málefni tengd skattaskjólum 

hafi verið lengi til umfjöllunar, sbr. skýrslu um umfang skattsvika sem kynnt var á Alþingi 

2004, reglurnar séu í samræmi við þróun innan OECD.39  

6.4.2 Tengsl  57. gr. við armslengdarviðmiðið 

57. gr. tsl. grundvallast á armslengdarreglunni og verður ekki beitt nema um gilda 

skattaréttarlega ráðstöfun sé að ræða. Þó að skattyfirvöld fallist á að um gilda ráðstöfun 

sé að ræða sem byggt verði á við skattlagningu er ekki þar með sagt að þau fallist á 

skilmála ráðstöfunarinnar, þá oftast verðið. Reglur sem fela í sér skilmálaleiðréttingu á 

gildum skattalegum ráðstöfunum eru frávik frá meginreglum skattalaga og útheimta 

ótvíræða lagaheimild. 1. mgr. 57. gr. tsl. er talin veita skattyfirvöldum heimild til að 
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leiðrétta óvenjulegar ráðstafanir tengdra aðila til samræmis við þær sem sjálfstæðir 

aðilar hefðu samið um sín á milli. Breyting í samræmi við skilmálaleiðréttingu leiðir til 

þess að sá aðili sem hefði notið verðmæta vegna viðskipta en gerir það ekki vegna 

samningsins verða færð honum til tekna. Skilyrði fyrir því að skattyfirvöld geti stuðst við 

1. mgr. 57. tsl. til leiðréttingar vegna skilmála milli aðila eru: 

Að skattyfirvöld sýni fram á hagsmunatengsl.  

Að skattyfirvöld sanni eða sýni fram á að ráðstöfun eða skilmálar séu ekki í samræmi 

við armslengdarregluna. 

Að talið sé að hin óvenjulega ráðstöfun sé afleiðing af hagsmunatengslum. 

Skattyfirvöld bera sönnunarbyrðina á því að fyrstu tvö skilyrðin séu fyrir hendi, en 

það er undir skattaðila komið að sýna fram á að þrátt fyrir að um hagsmunatengsl sé að 

ræða og ráðstafanir séu óvenjulegar, að þær grundvallist á eðlilegum viðskiptalegum og 

rekstrarlegum sjónarmiðum.40 

6.4.3 Tengsl  57. gr. og milliverðlagningsákvæða OECD 

Í 8. gr. laga nr. 142/2013, sem samþykkt voru á Alþingi 21. desember 2013 og tóku gildi 

frá 1. janúar 2014, var skerpt til muna á 57. gr. Fjórar nýjar málsgreinar bættust við 57. 

gr. og verða 3.-6. mgr. og við fyrirsögn 57. gr. bættist milliverðlagning. 

Samkvæmt 3. mgr. segir að „ef verðlagning og/eða skilmálar í viðskiptum tengdra 

aðila eru ekki sambærileg því sem almennt gerist í viðskiptum á milli ótengdra aðila skal 

meta og eftir atvikum leiðrétta verðlagninguna m.t.t. milliverðlagningarreglna OECD og 

endurmeta skattstofn eða skattstofna að nýju eftir því hvort verðið reynist of eða 

vanmetið. Sama á við um verðlagningu í viðskiptum lögaðila við fastar starfstöðvar 

sínar. Með viðskiptum er átt við almenn kaup og sölu á vörum og þjónustu, efnislegum 

og óefnislegum eignum og hvers kyns fjármálagerninga.“   

 

4.mgr. skýrir frekar hvað felst í því að vera tengdur aðili í skilningi 3. mgr.  

„a)Þeir eru hluti samstæðu skv. 2. gr.laga nr. 3/2006, um ársreikninga, eða eru undir 

beinu og/eða óbeinu meirihlutaeignarhaldi eða stjórnunarlegum yfirráðum tveggja eða 

fleiri lögaðila innan samstæðu eða 
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b) meirihluta eignarhald eins lögaðila yfir öðrum er til staðar samanlagt með beinum 

eða óbeinum hætti eða 

c) þeir eru beint eða óbeint í meirihluta eigu eða undir stjórnunarlegum yfirráðum 

einstaklinga sem eru tengdir sifjaréttarlegum böndum, t.d. einstaklinga í hjónabandi eða 

staðfestri samvist, systkina og einstaklinga sem eru skyldir í beinan legg. Sama á við um 

einstaklinga sem tengjast fjárhagslegum böndum í gegnum sameiginleg viðskipti og 

fjárfestingar.“41 

Í 5. mgr. er kveðið á um að rekstraraðilar sem hafa tekjur og eignir á einu ári umfram 

kr. 1 milljarð, séu skjölunarskyldir frá og með næsta reikningsári vegna viðskipta tengdra 

aðila. Skjölunarskyldur aðili verður að varðveita sérstaklega gögn varðandi 

milliverðlagningu, þ.e. upplýsingar um viðskiptaskilmála, veltu, eignir og annað sem 

þýðingu kann að hafa og sýna fram á að viðskiptin séu með þeim hætti sem tíðkast milli 

ótengdra aðila eða að sýna fram á að verðlagningu sé háttað í samræmi við 

leiðbeiningarreglur OECD um milliverðlagningu42  

Í 6. mgr. er kveðið á um að ráðherra skuli með reglugerð skýra hvað felst í hugtakinu 

raunveruleg atvinnustarfsemi.43 

Með lagabreytingum sem tóku gildi 1. janúar 2014 er 3.-6. mgr. skilgreindar sem 

milliverðlagningarreglur. En sérstöku ákvæði  um milliverðlagningu er ekki ætlað að rýra 

gildi eða vægi hinna almennu skattasniðgöngureglu 1. og 2. mgr. 57. gr. heldur að vera 

viðbót við gildandi rétt.  

Með skjölunarskyldu er átt við að lögaðili er skyldugur til að skrá upplýsingar um eðli 

og umfang viðskipta við tengda lögaðila og eðli tengslanna og grundvöll ákvörðunar 

milliverðs. Skjölunarskyldur aðili skal varðveita upplýsingar um viðskiptaskilmála, veltu, 

eignir og annað sem þýðingu kann að hafa við milliverðlagninguna. Hann verður líka að 

geta sýnt fram á verð og skilmála í sambærilegum viðskiptum milli ótengdra aðila eða 

hvernig verðlagningu skuli háttað með tilliti til reglna OECD um milliverðlagningu. Gert 

er ráð fyrir áframhaldandi vinnu við reglugerðina og að henni ljúki í júní 2014.44 

                                                      
41

 4. mgr. 57. gr. laga nr. 90/2003. 
42

 Lög nr. 142/2013. 
43

 Lög nr. 45/2013. 
44

 Margrét Ágústa Sigurðardóttir. Hvert er framhaldið? Morgunverðarfundur Delottie 19. Mars 2014, um 
milliverðlagningu. 



 

30 

Í lögum nr. 50/1988, um virðisaukaskatt er að finna ákvæði sem túlka 

armslengdarviðmið. Í 8. gr. laganna segir “Þegar eigandi tekur út úr eigin fyrirtæki vörur 

eða skattskylda þjónustu til eigin nota skal skattverð miðast við almennt gangverð án 

virðisaukaskatts. Sama gildir um vörur og þjónustu sem fyrirtækið notar í öðrum tilgangi 

en varðar sölu þess á skattskyldum vörum og þjónustu eða í tilgangi sem rakin eru í 3. 

mgr. 16. gr“. Í 9. gr. laganna segir: „við viðskipti milli skyldra eða tengdra aðila skal miða 

skattverð við almennt gangverð í samskonar viðskiptum milli ótengdra aðila“.45   

 

6.5 Aðferðir við að reikna milliverð 

Til eru nokkrar aðferðir við að reikna milliverð. Engin ein aðferð á við í öllum tilvikum og 

fer það eftir eðli og umfangi viðskipta hvaða aðferð hentar best. Það eru nokkrir þættir 

sem þarf að taka tillit til svo sem efnislegur munur þess sem skoðað er, efnahagslegar 

kringumstæður, áhættan sem felst í viðskiptunum, samningsskilmálar og viðskiptastefna 

fyrirtækja.  

Efnislegur munur felst m.a. í eðli hlutarins, gæðum, áreiðanleika og fáanleika. Þegar 

um þjónustu er að ræða er byggt á eðli og umfangi hennar, en ef um óefnislega hluti er 

að ræða þarf m.a. að skoða höfundarrétt. 

6.5.1 Samanburðar aðferð við verð frjáls markaðar (CUP)  

Þetta er samanburðaraðferð við óháðan aðila. Í þessu  tilfelli er verð borið saman við 

sölu milli óháðra aðila þ.e. kaupanda og seljanda en ekki innan sama fyrirtækis. Verðin 

eru þau sem ótengdir aðilar nýta í sínum viðskiptum. Forsendan er að um  sambærilega 

vörur sé að ræða. Samanburður við sölu 3ja aðila á best við í þessu tilfelli. Vandamálið 

felst í því að sanna að um samanburðarhæft verð sé að ræða. Þættir sem þarf að athuga 

er skilyrði sölunnar, tími, ástand á markaði, flutningskostnaður og mismunandi gæði 

vörunnar og þá hvort salan sé í raun samanburðarhæf.    

Skattyfirvöld geta krafist þess að fjölþjóðafyrirtæki sanni að skattframtöl þeirra séu í 

samræmi við armslengdarviðmiðið. En einkum eru tvö vandamál sem þarf að glíma við.  

Ekki er öruggt að erlend skattyfirvöld muni endilega vera á sama máli og 

fjölþjóðafyrirtækin um armslengdarviðmiðið og það getur verið erfitt að skoða ólíka 
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markaði á skömmum tíma. Ef fjölþjóðafyrirtæki  kaupir  vöru við sömu skilyrði frá þriðja 

aðila, þá er hægt að nota það verð, en samt sem áður þarf að taka tillit til allra þátta og 

kringumstæðna, sem mögulega hafa áhrif á verðið, svo sem einkenni vörunnar, 

staðsetningu markaðar, efnahagsleg skilyrði, viðskiptalega stöðu fyrirtækisins, 

áhættuþætti o.fl. Stundum þarf að gera aðlaganir til að nálgast sem réttasta verðið. 

Dæmi: Geislaspilari kostar 300 USD út úr verslun í Bandaríkjunum. Geislaspilarinn er 

framleiddur í Japan. Tækið er selt FOB (þ.e. free on board, eða án flutningskostnaðar, 

trygginga og annarra mögulegra gjalda). Japanski framleiðandinn selur tækið til 

dótturfélags síns í New York. Annar Japanskur framleiðandi selur geislaspilara beint til 

verslunar í Dakota.  Verslunin í Dakota leggur 10% ofan á vöruna, eða 30 USD, til að hafa 

fyrir sölukostnaði. Flutningskostnaður frá Japan til Bandaríkjanna er 20 USD. 

Milliverðlagningarverðið er 250 USD, (þ.e. söluverðið, 300 USD- 30 USD álagning – 20 

USD flutningskostnaður = 250).46 

Þegar fjölþjóðafyrirtæki selur vöru undir sömu kringumstæðum bæði innan 

fyrirtækjasamsteypunnar og utan hennar, þá er hægt að nota verð sem selt er til þriðja 

aðila (þ.e. utan fyrirtækisins) sem samanburðarverð. Varan er sú sama, en 

kringumstæðurnar aðrar, þ.e. sölukostnaður, flutningskostnaður sem leggst á vegna 

sölu til þriðja aðila, þ.e. út úr fyrirtækinu, svo einhverrar aðlögunar er þörf til að finna 

milliverðið. Flest skattyfirvöld kjósa CUP aðferðina vegna þess að hún veitir meiri 

upplýsingar um viðskiptin en aðrar aðferðir. CUP aðferðin beinist bæði að vörunni og 

viðskiptunum og armslengdarviðmiðið er viðskiptaleg nálgun við mat á verðlagningu 

fjölþjóðafyrirtækisins.    

Gallar CUP aðferðarinar er skortur á óháðum samanburði, svo sem í olíuiðnaðinum, 

þar sem um lóðrétta samþættingu heimsframleiðslunnar er að ræða varðandi 

framleiðslu, hreinsun og flutninga. Sjaldgæft er að finna sjálfstæða aðila sem sjá um 

flutningana. Annar galli er sá að viðskipti með óáþreifanleg verðmæti passar ekki inn í 

armslengdarviðmiðið þar sem reglan gerir ráð fyrir að erfitt eða ómögulegt geti reynst 

að þróa tækni, markaðsþekkingu eða aðra óáþreifanlega vöru eins og vörumerki 

sambærilegt við það sem annað fyrirtæki býr yfir. T.d. er ómögulegt fyrir 
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lyfjaframleiðenda að finna samanburðarverð hjá óháðum aðila, vegna þess að lyfjamagn 

í  framleiddri einingu er misjafnt og einstök lyf háð einkaleyfi.47   

6.5.2 Endursöluverð (Resale Price Method) 

Ef ekki er hægt að meta armslengdarviðmiðið með því að nota CUP aðferðina er  

endursöluaðferð oft nothæf.  Armslengdarviðmiðið er reiknað með því að líta á söluverð 

tengds kaupanda til viðskiptavina og draga frá álagningu og hagnað. RPM er 

valmöguleiki þegar litið er á eina hlið viðskiptanna, annað hvort framleiðandann eða 

dreifingaraðilann og milliverðið metið.  

Best er að nota RPM aðferðina þegar dreifingaraðilinn bætir tiltölulega litlum 

verðmætum við vöruna, þannig að auðvelt er að meta viðmiðið. Hugmyndin að baki 

endursöluaðferðinni er að samkeppni dreifingaraðila stuðli að álíka álagningu. Verð á 

geislaspilara 300 USD-álagning 30 USD = 270 USD, sem er þá milliverðlagningin í RPM 

aðferðinni.  

Það er líka hentugt að nota RPM aðferðina þegar selt er til ákveðins aðila sem síðan 

endurselur svo vöruna til óháðs aðila og ekki er um samanburðarverð að ræða. Hluti 

verðsins gæti falist í kostnaði við endursölu og því þarf að leiðrétta fyrir því. Ólíkt CUP 

aðferðinni metur RPM viðskiptin út frá sjónarhóli kaupandans. Aðferðin á að tryggja að 

kaupandinn njóti armslengdarverðs m.v. sambærileg viðskipti með sambærilega vöru. 

Ekki er litið til þess að hagnaður framleiðandans sé í samræmi við hagnað annarra 

framleiðenda. RPM gerir ráð fyrir að seljandinn njóti alls hagnaðar og hefur því 

tilhneigingu til þess að ofmeta milliverðið þar sem óráðstafaður hagnaður fer allur til  

framleiðanda. Mismunandi leiðbeiningar eru um hvaða viðeigandi álagningu eigi að 

nota. Almennt eru tvær aðferðir til að reikna álagningu, þ.e. hlutfall heildarhagnaðar 

eða nettóhagnaðar.48  

6.5.3 Aðferð viðbótarkostnaðar (Cost Plus Method)  

Aðferðin byggir á heildarkostnaði þ.m.t. breytilegum kostnaði. Heildarkostnaður 

innifelur kostnað vegna vinnuafls þ.m.t. stjórnunarkostnað. Kostir aðferðarinnar felast í 

möguleika á upplýsingum um kostnað og fellur vel að viðurkenndum 

reikningsskilaaðferðum við mat á birgðum og tekjum og hvetur stjórnendur til að auka 
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framlegð. Vandamál þessarar aðferðar felast í því að ef söludeild er með allan 

ávinninginn af álagningunni, en allur framleiðslukostnaðurinn er hjá 

framleiðslueiningunum þá getur það dregið úr hvata framleiðsludeilda til að framleiða af 

meiri hagkvæmni. Í slíkum tilfellum gæti verið betra að nota kostnaðarviðmið. Ef 

kostnaðarverð er hærra en markaðsverð, þá er betra að kaupa af markaðnum en 

framleiða, sem leiðir til þess að framleiðslugeta nýtist ekki. Einnig getur þessi aðferð 

leitt til þess að skammtímaákvarðanir eru teknar þegar undirdeild metur fastan kostnað 

sem breytilegan. Breytilega kostnaðarviðmiðunin getur leitt til þess að tekin er ákvörðun 

sem er hagkvæmust fyrir fjölþjóðafyrirtækin en getur leitt til þess að söludeild sýnir 

engan arð þar sem að fyrirtækið kaupir á kostnaðarverði framleiðsludeildarinnar og situr 

uppi með eigin fastan kostnað. Til lengri tíma litið getur þessi aðferð afvegaleitt rétta 

ákvarðanatöku um verð þegar keppt er á alþjóðamarkaði. Viðbótarkostnaðar aðferðin 

getur notað raunkostnað eða staðalkostnað sem hægt er að bæta við til að söludeild 

geti hagnast. Viðbótin getur verið hlutfall af kostnaði, og gefur deild erlendis færi á að 

hafa fyrir rekstrarkostnaði. Einfaldleikinn er megin kostur þessarar aðferðar. Hún getur 

þó leitt til óhagkvæmrar ákvörðunar þegar ekki er byggt á efnahagslegum raunveruleika. 

49 

6.5.4 Jaðarkostnaðaraðferð  

Í þessari aðferð er reiknuð sú breyting  sem verður á kostnaði  við framleiðslu á einni 

viðbótareiningu. Þá er milliverðið jafnt viðbótareiningarkostnaði söludeildar. Söludeild 

ætti að selja þar til kostnaður við söluna er jafn jaðartekjum, það leiðir til hámarks 

hagnaðar. Milliverðlagning sem byggð er á jaðarkostnaði leiðir til ákjósanlegs magns í 

framleiðslu. Þessi aðferð hentar vel þegar hvorki eru ytri né innri markaður eða 

samningsverð á milli deilda. En þessi aðferð er fyrst og fremst kenningarlegs eðlis.50  

6.5.5 Samningsverð 

Samningsverð er notað þegar kaup og sala undirdeildar er frjáls, þ.e. þær geta samið um 

verð sín á milli. Í þessu tilviki hafa stjórnendur frjálsar hendur til ákvarðanatöku fyrir 

sínar deildir, sem hvetur þá til ábyrgðar á stjórn kostnaðar og aukinnar framlegðar 

deildanna. Þessi aðferð getur leitt til vantaldra áhrifa sem stafar af mismunandi 
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skattaprósentu, reglugerðum hinna ýmsu landa sem fjölþjóðafyrirtækin starfa í og 

samkeppni sem ekki er tekið tillit til, auk þess sem um samráð milli aðila getur verið að 

ræða. 51 

6.5.6 Reikningsleg greining 

Þessi aðferð var kynnt til sögunnar þegar hefðbundnar aðferðir brugðust. Þetta er 

reikningsleg aðferð sem byggir á línulegu módeli, þar sem milliverðlagning er sett upp 

sem fórnarkostnaður framleiðslueiningarinnar.  

Gallar þessarar aðferðar felast í því að verð er ákveðið miðlægt og ekki er tekið tillit 

til ákvarðana deildarstjóra og hagkvæmissjónarmiða. Efnahagslegir, pólitískir og 

félagslegir þættir geta verið mjög breytilegir milli landa, svo sem mismunandi 

skattaprósenta, mismunandi gengi gjaldmiðla og áhættuþættir eins og afskipti 

stjórnmálamanna. Mögulegir árekstrar við þá er hluti þess vanda sem fjölþjóðafyrirtæki 

horfast í augu við og gerir línuleg reiknilíkön erfið ef ekki ómöguleg. Þessi aðferð tekur 

heldur ekki á hegðunarvandamálum né mati á frammistöðu stjórnenda sem hluta af 

hagnaði, en getur falist í kostnaði eða þáttum sem ekki koma fram í líkaninu. 52 

6.5.7 Aðferð nettó hagnaðar (Transactional Net Margin Method) 

Hún tekur til nettóhagnaðar miðað við ákveðinn grunn, þ.e. við kostnað og sölu eininga.  

Í þessari aðferð er litið til hagnaðar sem óháður aðili hefði notið af sambærilegum 

viðskiptum. TNMM aðferðin er áþekk aðferðinni um endursöluverð.53 

6.5.8 Val aðferða 

CUP aðferðin er talin ákjósanleg þegar meta skal milliverð, þar sem hún mælir bæði verð 

kaupanda og seljanda, en þegar ekki er hægt að nota  hana er mælt með RPM og CPM.  

Gallinn við þær aðferðir er að  þær líta annaðhvor til kostnaðar kaupanda eða seljanda. 

Hátæknivörur og óáþreifanlega þjónustu er hins vegar ófært að meta með CUP aðferð 

og engin aðferð gildir almennilega í þeim tilvikum. 54   

                                                      
51

Abdallah Wagdy M. (2004). Critical Concerns in Transfer Pricing and Practice. Westport, Ct. USA.Bls.67. 
52

 Abdallah Wagdy M. (2004). Critical Concerns in Transfer Pricing and Oractice. Wetport, Ct. USA. Bls.66. 
53

 Abdallah Wagdy M. (2004). Critical Concerns in Transfer Pricing and Oractice. Wetport,Ct.USA.Bls.171. 
54

Wagdy M. Abdallah. (2004). Critical Concerns in Transfer Pricing and Practice. Wetport, Ct. USA.Bls.79. 



 

35 

6.6  Fyrirfram gerðir samningar (Advanced agreement pricing program)  

Þegar um fyrirframgerða samninga er að ræða er verðlagning samþykkt fyrirfram. 

Bandaríkjamenn voru fyrstir til að koma upp refsiramma varðandi milliverðlagningu og 

krefjast þess að fylltar væru út skýrslur um varðlagningu á milli fyrirtækja. Bandarísk 

yfirvöld telja að markaðsverð sé eina ásættanlega verðið. Vegna þess hve erfitt er að 

sanna að milliverð sé jafnt markaðsverði deila fyrirtæki oft við skattyfirvöld um 

verðlagningu, en reyna jafnframt að forðast dýrar lögsóknir. Tilgangurinn með APA 

fyrirkomulaginu er líka að stjórna áhættu og ákvarða skatta fyrirtækis af öryggi. APA 

aðferðin gerir ráð fyrir notkun armslengdarviðmiða og að hægt sé að nálgast milliverð 

fyrirtækja og þar með skatta þeirra. Samkomulagið getur gilt í fimm ár. Tilgangurinn 

með APA aðferðinni er fyrst og fremst að koma á gagnkvæmum skilningi og 

samkomulagi á milli fyrirtækja og skattyfirvalda varðandi eðli innri viðskipta og draga úr 

kostnaði bæði fyrir fyrirtækin og skattyfirvöld. Engir APA samningar hafa verið gerðir á 

Íslandi, (Viðtal við Fjármálaráðuneytið 4. Janúar 2014).  

Aukið eftirlit skattyfirvalda með milliverðlagningu gerir auknar kröfur til starfsfólks 

skattsins og stjórnenda fyrirtækja. Alþjóðafyrirtæki sem flytur vörur og þjónustu milli 

landa verðleggur sömu vörur mismunandi og lýtur ólíkum lögum hinna ýmsu 

skattalögsöguumdæma. Þrátt fyrir tvísköttunarsamninga, þ.e. samninga á milli landa að 

leggja ekki skatt tvisvar á sama skattastofn55, er þess krafist að fjölþjóðafyrirtæki  greiði 

skatta af hagnaði af alheimsviðskiptum. Sérhvert land reynir að koma sér upp 

armslengdarviðmiði sem þó er e.t.v. ekki í takt við raunveruleikann, vegna þess að það 

getur verið um að ræða einstaka vöru á alþjóðlegum markaði. Skattinnheimta nær til 

arðs, vaxta, leigu og höfundarréttar. Milliríkjasamningar um tvísköttun koma ekki í veg 

fyrir tvísköttun í öllum tilvikum, en þeir lækka skattgreiðsluhlutfallið.56 APA samningar 

gilda yfirleitt nokkur ár fram í tímann og byggja því að hluta til á framtíðarspám. Ýmist 

eru samningarnir gerðir einhliða þ.e. milli eins ríkis og viðkomandi fyrirtækjasamsteypu, 

eða sem er algengast að þeir séu gerðir milli nokkurra landa og viðkomandi 

fyrirtækjasamsteypu til að koma í veg fyrir tvísköttun. Hægt er að segja upp 

samningunum ef upp koma misferli og vegna þess að þeir byggja á framtíðarspám sem 
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ef til vill ganga ekki eftir. 57  Samningarnir auðvelda skattyfirvöldum að staðsetja hagnað 

fjölþjóðafyrirtækjanna og að hafa eftirlit með kostnaði. Einnig dregur þessi samningur  

úr vanda varðandi 7. gr. OECD leiðbeininganna um varanlega staðsetningu fyrirtækja og 

starfsemi dótturfélaga. Samningar þessir þýða að fyrirtækin verða að skila skýrslu til 

skattyfirvalda árlega, sem er endurskoðuð af skattyfirvöldum sem meta áreiðanleika 

skýrslunnar. APA samningarnir eiga að draga úr kostnaði  og tímafrekum rannsóknum á 

viðkomandi fyrirtæki.58  

6.7 Skjölun 

OECD hefur gefið út „Hvítt skjal“ um skjölun á milliverðlagningu. Skjalinu er ætlað að 

koma á alþjóðlegri umræðu um hvernig megi gera skjölun um milliverðlagningu 

einfaldari og gefa skattyfirvöldum jafnframt skýrari upplýsingar í tengslum við 

áhættugreiningu og endurskoðun á milliverði. Skjölun milliverðlagningar hefur náð 

útbreiðslu um allan heim undanfarin 20 ár. Skjalagerð og það mikla umfang sem henni 

fylgir og það aukna magn viðskipta tengdra fyrirtækja á heimsvísu og skoðun 

skattyfirvalda eru eitt af þeim verkefnum sem krefjast athygli og skýrari reglna 

skattyfirvalda og fyrirtækja. OECD leggur til meira gegnsæi fyrir skattyfirvöld og vill að 

fjölþjóðafyrirtæki gefi upp staðsetningu tekna, starfsemi og upphæð greiddra skatta.59 

Á vefsíðu OECD frá 5. mars 2012 eru lagðar til ákveðnar aðgerðir varðandi alþjóðlegar 

gloppur í skattlagningu, sem lúta að óskattlögðum tekjum, margnýttum frádráttarliðum 

og öðrum ormum skattaundanskota.60 Í nýrri skýrslu OECD, Hybrid Mismatch 

Arrangements: Tax Policy and Compliance Issue, er gerð grein fyrir skipulagningu sem 

greinir mismun á skattameðferð þegar reynt er að draga sama kostnað frá í nokkrum 

löndum í þeim tilgangi að þurrka út tekjur milli landa eða búa til „gerfi“ skattinneign. 

Þetta varðar skatttekjur ríkja, samkeppni, og efnahagslega hagkvæmni auk sanngirni og 

gagnsæi. Í húfi eru mjög mikil verðmæti. OECD stefnir að því að afnema tvísköttun og 

aðrar hindranir í viðskiptum yfir landamæri, því er mikilvægt að stoppa í göt skattalekans 

og að það séu ekki svikamillur milli landa, þannig að einn skattþegn græði á kostnað 

annars.61 Almennur alþjóðlegur skattaréttur er ekki til og þess vegna eru ekki neinar 

bindandi reglur á þessu sviði. OECD hefur hins vegar unnið að skattasamræmingu með því 

að setja leiðbeinandi reglur um hvernig eigi að meta alþjóðlega viðskiptagerninga. OECD 

hefur þó ekki vald til að gefa aðildarríkjum sínum bindandi fyrirmæli þannig að aðeins er 

um að ræða tilmæli. Fallist aðildarríkin á slíkar viðmiðanir er auðveldara að ná 
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samræmingu í leiðréttingum ríkja vegna milliverðlagningar fyrirtækjasamstæðna. Tilmælin 

hafa verið samþykkt í flestum aðildarríkjunum og jafnvel þannig að þær hafa verið lögfestar 

eða það er vísað í þær.62  

Fjölþjóðafyrirtæki þurfa að hafa skjölunarkerfi um innri viðskipti meðal annars varðandi 

rafræn viðskipti, til að sýna fram á að armslengdarviðmiðin séu virt og til að koma í veg 

fyrir refisaðgerðir á hendur fyrirtækinu. Til að sanna að fyrirtæki fylgi reglum þeirra landa 

sem þau starfa í verða þau að vinna samkvæmt alþjóðlega viðurkenndum stöðlum. Í 

flestum tilfellum varða reglurnar skilyrði um armslengdarviðmiðið, skjölun viðskipta sem 

styðja aðferðir milliverðlagningar og aðgerðir gegn þeim sem ekki starfa samkvæmt 

reglunum.  Með auknum viðskiptum yfir landamæri með rafrænni sölu vara og þjónustu þá 

hafa skattyfirvöld einbeitt sér að málum milliverðlagningar með miklum rannsóknum, 

kröfu um skjölun viðskipta og refsingum ef ekki er unnið samkvæmt fyrirmælum. Það eru 

þrír þættir sem hafa aukið byrði milliverðlagningar og flækjustig tengd henni, 1) Bandaríska 

reglugerðin nr. 482, 2) Refsiramminn, refsing vegna vangreidda skatta og ef fyrirtæki vanrækja að 

fara eftir settum reglum og fyrirmælum, 3) Leiðbeiningar OECD.  

PATA samtökin (Pacific Association of Tax Administration sem er viðskiptasamband 

landa sem liggja að Kyrrahafi, þ.e. Ástralía, Bandaríkin, Kanada og Japan) hafa gefið út 

sameiginlega stefnu varðandi skjölun á  milliverðlagningu.  Hlutverki stefnunnar er:  

 Að minnka kostnað og byrði varðandi milliverðlagningu. 

 Stuðla að áhrifaríku skattkerfi þar sem jafnræði ríkir. 

 Auðvelda undirbúning og viðhald skjölunar varðandi milliverðlagningu, þannig að 

þessar upplýsingar liggi fyrir tímanlega skv. kröfu skattyfirvalda. 

 Að hafa eina aðferð sem fullnægir skilyrðum allra aðildarríkja PATA.63 
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7 Áhrifaþættir og viðbrögð fjölþjóðafyrirtækja. 

Markmið fyrirtækjasamsteypu er yfirleitt að lifa af samkeppni, auka sölu og stuðla að aukinni 

markaðshlutdeild á alþjóðamarkaði og hagnast. Skattayfirvöld hafa á hinn bóginn áhyggjur af 

því að fjölþjóðafyrirtæki ráðstafi tekjum sínum burt frá háskattalöndum til lágskattaríkja.  

Þess vegna heimila skattyfirvöld ekki annað verð en armslengdarviðmið og til að tryggja að 

fjölþjóðafyrirtækin noti rétt verð hafa þau sett reglur sem varða fyrirfram ákveðna 

verðsamþykkt eða APA (advanced pricing agreement). Svar fjölþjóðafyrirtækjanna við þessu 

er að nýta sér mismunandi skattaprósentu ríkjanna sem þau starfa í til að lágmarka 

skattgreiðslur sínar.    

Tafla  3 - Viðbrögð við aðgerðum stjórnvalda 

Ytri þættir og aðstæður   Tæknilegar útfærslur, svar fyrirtækjanna. 

Háir tollar á innflutning:   Lágt milliverð til að forðast (háa) tolla. 
Mismunandi skattar milli landa:  Gjöldum og tekjum er skipt á milli landa. Í 

landi þar sem skattar  eru háir eru gjöldin 
höfð há, en tekjur lágar. Tekjur eru hafðar 
háar í lágskattaríki en gjöldin lá. 

Tamarkanir á færslu fjármagns: Ef fjölþjóðafyrirtæki ætlar að flytja fjármagn 
úr landi þá getur það selt erlendu 
dótturfélagi á háu verði. 

Gjaldeyristakmarkanir í gistiríki:  Ef fyrirtæki getur ekki greitt út hagnað til 
móðurfélags samsteypunnar vegna þess að 
gistiríkið takmarkar gjaldeyrisviðskipti, þá er 
sett hátt verð á útflutningsvöruna til 
erlendra félaga innan samsteypunnar og lágt 
verð á innflutning frá erlendum 
dótturfélögum, sem krók á móti bragði, 
 til að flytja hagnað út úr landinu. 

Samkeppni á alheimsmarkaði:  Ef verð samkeppnisaðila er lágt þá er lágt 
milliverð haft á innflutning vöru og þjónustu 
frá tengdum aðilum. Ef að gistiríki eru með 
verðstjórnun þá skal setja hátt verð á þau 
aðföng sem keypt eru frá dótturfélögunum 
og varan seld á lágu verði. 64 
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7.1 Verðlagning fjölþjóðafyrirtækjanna 

Verðlagning milli fjölþjóðafyrirækja er flókin. Margir þættir hafa áhrif á milliverðlagningu 

svo sem innri þættir eins og frammistöðumat, hvatning, stöðugleiki og ytri þættir eins 

og skattar, tollar, gjaldeyristakmarkanir og deilur við stefnu stjórnvalda.   

Ef fyrirtæki notar milliverðið sem frammistöðumat dótturfélaganna og stjórnenda 

þeirra, verða verðin að vera samkeppnishæf eða markaðsverð, sem er þáttur varðandi 

hugmyndir um valddreifingu. Hagnaður eða tap er oft mælikvaði á það hvort stjórnandi 

standi sig og axli ábyrgð. En ef verðið er ekki samkeppnishæft eða er ekki til á 

viðkomandi vöru þá er stjórnanda í sjálfsvald sett hvaða verð hann ákveður á vöruna.  

Þetta verð hefur áhrif á jafnvægið í samræmingu á hagnaði fyrirtækjasamsteypunnar. 

Gæta þarf að eftirtöldum atriðum varðandi ákvörðun milliverðs: 

1. Verðið á að endurspegla frammistöðu stjórnenda og frammistöðu hans. 

2. Verðið á að verða leiðandi við ákvarðanatöku. 

3. Verðið á að auka hagnað samsteypunnar. 

4. Verðið á að vera hvetjandi fyrir stjórnendur. 

5. Verðið á að lágmarka viðskiptakostnað, skatta, gjaldeyrisáhættu og ágreining við 

stjórnvöld. 

Alheimsvæðing og tæknivæðing hafa áhrif á stjórnun fjölþjóðafyrirtækja og hvernig 

þau haga sinni samkeppni. Það eru sífelldar breytingar á meðan aukið aðgengi 

upplýsinga er til staðar, gegnsæi verðlagningar og væntingar neytanda.  Aukin hæfni 

neytenda og lækkun kostnaðar við að setja upp fyrirtæki hefur sín áhrif. Rafræn 

samskipti auðvelda þróun vöru og að koma henni á heimsmarkað sem eykur viðskipti á 

milli landa en veldur auknum vandamálum vegna skattlagningar.  Skattyfirvöld um allan 

heim reyna að hafa auga með verðhagræðingu fjölþjóðafyrirtækja sem leiðir til tapaðra 

skatttekna. Markmið fyrirtækjasamsteypunnar er að hámarka hagnað og á sama tíma að 

lágmarka skatta.65 
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7.2 Að setja upp árangursrík milliverð 

Þar sem mikill vöxtur er á fjölþjóðafyrirtækjum og útþenslu þá þarf valddreifingu og 

ábyrgð fleiri stjórnenda sem opnar gáttir fyrir fleiri vandamál. Þar sem milliverð er 

mælikvarði á árangur deilda eða dótturfélaga og hagnaðar samsteypunnar þá þarf að 

huga sérstaklega að milliverðlagningunni. Hve oft á að endurskoða milliverðið? Fara þarf 

yfir upplýsingar um kostnað sem skiptir máli. T.d. hvaða upplýsingar þarf stjórnandi um 

kostnað þegar hann verðleggur vöru út úr sinni deild eða til erlends dótturfélags?  Sá 

kostnaður sem skiptir máli er sá vænti framtíðarkostnaður sem veldur hærra eða lægra 

verði milli erlendra dótturfélaga. Stjórnandi verður því að hafa þær upplýsingar um 

kostnað sem skipta máli varðandi áhrif á hagnað deildarinnar eða dótturfélagsins og svo 

hagnað allrar samsteypunnar. Kostnaður sem skiptir máli er efni, laun, sölu og 

markaðskostnaður, auk annarra kostnaðarliða bæði breytilegur kostnaður sem eykst í 

hlutfalli við umfang starfseminnar og fastur kostnaður sem breytist ekki. Í sumum 

kostnaðarliðum felst bæði breytilegur og fastur kostnaður svo sem í verkfræðikostnaði 

og tölfræðilegri greiningu, það hefur t.d. áhrif hvaða aðferð er notuð við að reikna 

birgðir.  

7.3 Mismunandi skattar   

Tekjuskattar og reglugerðir sem lúta að skattlagningu eru ólík eftir löndum og hafa 

veruleg áhrif á verðlagningu fjölþjóðafyrirtækjanna og hvaða fyrirtækjaform er valið, 

hvernig markaðsstarfi er háttað, hvert á að senda reiðufé og hvernig eigi að fjármagna 

reksturinn. Ef skattar væru allstaðar þeir sömu væri flókin milliverðlagning ekki til 

staðar. Stjórnvöld hafa mikinn áhuga á hagnaði fjölþjóðafyrirtækja og milliverðlagning 

skiptir máli varðandi hagnaðinn. Þau gera sér vel grein fyrir því að mismunandi 

skattlagning hefur áhrif á hvaða milliverð er valið.66 

7.4 Gengisáhætta og gjaldeyristakmarkanir 

Breytingar á gengi hafa áhrif á sjóðstreymi fyrirtækjanna sem er í mismunandi gjaldeyri 

og breyting á einu gengi hefur áhrif á verðmæti sem breyta þarf í annan gjaldeyri.  
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Gengisfelling gjaldeyris heimaríkis hækkar sölu til erlendra ríkja en dregur úr sölu í 

viðkomandi ríki.  Þetta eykur gjaldeyristekjur fjölþjóðafyrirtækisins.67  

Gistiríki reyna að hafa hemil á fjölþjóðafyrirtækjum til að vernda eigin iðnað.  

Fjölþjóðafyrirtækin reyna að komast framhjá reglum með milliverðlagningu. Lágmörkun 

skatta er megin stefna fyrirtækjanna og því reyna þau að sjá við gjaldeyristakmörkunum.  

Gjaldeyristakmörkun og takmörkun á flutningi hagnaðar er einn mikilvægasti liðurinn í 

ákvörðuninni um milliverðlagningu. Flest þróunarríki hafa notað gjaldeyrishöft til að 

koma í veg fyrir mikið útstreymi gjaldeyris, en oft án árangurs.68 

7.5 Tollar 

Milliverðlagning er notuð til að lækka tolla á innflutning eða útflutning. Lág verðlagning 

þýðir lága tolla. Áhrifin af notkun hás milliverðs á innflutning getur haft áhrif á 

viðskiptajöfnuð ríkisins sem um ræðir. Sérstaklega ef mikið er flutt inn til landsins frá 

sama fjölþjóðafyrirtæki. Milliverð er síðan haft hátt til þeirra landa þar sem tollar eru 

lágir. Þegar tollar og skattar eru lagðir saman vandast málið varðandi milliverlagningu, 

svo sem þar sem eru lágir tollar en háir skattar. Taka þarf tillit til innflutnings- og 

útflutningstolla viðkomandi lands þar sem dótturfélög eru staðsett. Erfitt getur verið að 

velja á milli lágra tolla eða lágs tekjuskatts.69  

70 

Mynd 2 – Vöruskiptajöfnuður Íslands 
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Fjölþjóðafyrirtæki setja gjarnan lágt verð þegar það hefur viðskipti í nýju landi til að 

styrkja markaðsstöðu sína. Það getur valdið því að stjórnvöld viðkomandi ríkis geta 

brugðist við með því að vernda innlend fyrirtæki. Þá getur fjölþjóðafyrirtækið sett hátt 

verð á innflutning til að lækka skatta í landinu og til þess að forðast afskipti stjórnvalda í 

viðkomandi ríki.71  

7.6 Fjárhagsleg skipulagning gegnum skattaskjól 

Fjölþjóðafyrirtæki geta komið fjármálum sínum þannig fyrir að þau beri enga vexti af 

lánum. Dæmi: Kanadískt fyrirtæki tekur lán í Kanada og lánar svo dótturfélagi í 

Bandaríkjunum. Lánið fer í gegnum skattskjól í hollensku Antilla-eyjum. Uppruni lánsins 

er í Kanada og þar verður til frádráttarbær kostnaður, þ.e. vaxtakostnaður af láninu.  

Lánið er flutt til dótturfélags í skattaskjólinu og þaðan eru peningarnir  endurlánaðir til 

dótturfélags í Bandaríkjunum, þannig að tvisvar sinnum eru dregnir frá vextir af láninu,   

þ.e. í Kanada og svo aftur í Bandaríkjunum. Vaxatekjur safnast upp í skattskjólinu þar 

sem engir skattar eru lagðir á  og fjárhæðin snýr svo aftur til Kanada. Þríhyrningsáhrif 

þessa láns eru þannig að lánið kostar fyrirtækið ekki neitt. Með þessum hætti auðvelda 

fjölþjóðafyrirtæki fjármagnsflutninga. Í fyrirtæki sem starfar í einu landi er áhersla 

fjárhagsstjórnarinnar sú að hafa hlutfall skulda á móti eignum sem lægst til að lágmarka 

fjármagnskostnað. En þegar um fjölþjóðafyrirtæki er að ræða getur annað verið uppi á 

teningnum, þau eru í aðstöðu til þess að flytja fjármagn í gegnum skattaskjól þannig að 

lán kosti ekkert. Fjölþjóðafyrirtækin hafa það markmið að lágmarka skatta.  Tengsl eru á 

milli milliverðs, tolla og skatta. Verðlagning vöru sem fer yfir landamæri ákvarðar tolla 

og leggur grunn að skattstofni viðkomandi lands. Þess vegna lágmarkar 

fjölþjóðafyrirtæki verð vörunnar til að greiða sem lægsta tolla og skatta.72      

7.7 Fyrirtækjasamsteypa, dótturfélög og fjármögnun 

Fyrirtækjasamsteypa er skilgreind sem samband fyrirtækja þannig að eignauppbyggingu að 

eitt fyrirtæki á svo stóran hlut í öðru fyrirtæki eða fleiri fyrirtækjum að það fer með 

meirihluta atkvæða. Það fyrirtæki er skilgreint sem móðurfyrirtæki en hin eða hitt fyrirtækið 
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dótturfyrirtæki.73 Það er talið að um samstæðu fyrirtækja sé að ræða þegar samband 

fyrirtækja er þannig að eignauppbyggingu að eitt fyrirtæki á það stóran eignarhlut í öðru 

fyrirtæki að það fer með meirihluta atkvæða í því eða fer með öðrum hætti með raunveruleg 

yfirráð í því. Annað samstarf eða tengsl milli fyrirtækja leiðir ekki til þess að litið sé á þau sem 

samstæður. Tilgangur samstæðna er m.a. að komast hjá kostnaði við að framkvæma 

samruna félaga, njóta viðskiptavildar, styrkja samkeppnisstöðu, hefja nýja starfsemi, skila 

betri árangri, auðvelda bankaviðskipti og  skapa hagstæðar skattalegar- og samkeppnislegar 

aðstæður.74 Meðal galla sem fylgja samsteypum er að það opnast leiðir til óeðlilegrar 

skiptingar tekna og gjalda milli félaganna í samsteypunni og það getur komið niður á öðrum. 

Með því að eitt fyrirtækið selji vörur á óeðlilega háu verði til annars félags innan 

samsteypunnar þá myndast í því óraunverulegur hagnaður sem gæti orðið tilefni til 

óeðlilegrar úthlutunar arðs. Þessi viðskipti gætu leitt til óeðlilegs taps hjá fyrirtækinu sem 

kaupir vöruna og það kæmi svo niður á lánadrottnum þess. Þessar ráðstafanir geta valdið því 

að gengið sé á rétt minnihluta hluthafa í dótturfélagi með því að halda hagnaði félagsins í 

lágmarki. Hagsmunir samtæðunnar eru þeir sömu, en auðvelt er að hagræða skattstofni. 75  

Þegar lánveitingar eiga sér stað milli tengdra aðila koma til sögunar rekstrarlegir 

og skattalegir þættir. Ef um áhættuatvinnugreinar, svo sem námugröft og  þróun lyfja,   

er að ræða getur  verið erfiðleikum háð að fjármagna framkvæmdir, þar sem arðsemin 

liggur ekki fyrir. Innri fjármögnun getur því verið valkostur. Þá vaknar spurningin um 

hvort um sé að ræða vaxtaberandi  lán þar sem armslengdarviðmiðið er uppfyllt eða 

hvort um er að ræða framlag á eigin fé. Skilgreining vaxta og arðs er ekki tæmandi og 

leiðbeiningar OECD hindra ekki þunna eiginfjármögnun. Ef um eiginfjármögnun er að 

ræða, frekar en lán, felur fjárframlagið oft í sér  hlutdeild í framtíðararði af verkefninu, 

frekar en skipulagðar endurgreiðslur af fjárveitingunni. Afmörkunin varðandi lán eða 

framlag eiginfjár hefur flækst síðustu árin þar sem þróun hefur átt sér stað í 

breytilegum skuldbindingum á arðberandi bréfum og löggjöf hinna ýmsu landa er 

breytileg í þessum efnum. Gera verður ráð fyrir vöxtum í vöruverði ásamt 

afskriftarmöguleikum ef lántakandi stendur ekki undir skuldbindinum lánsins. Þunn 

eiginfjármögnun á sér stað þannig að fjárþörf félags er mætt með lánum frá 

móðurfélagi eða öðrum eiganda. Ef tekin er áhætta varðandi lánið verður að líta til 
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upphæðar lánsins, vaxta, lánstíma og áhættu.76 Reglur um þunna eiginfjármögnun hafa 

áhrif á fjármögnun fjölþjóðafyrirtækja og markaðsvirði þeirra. Þunn eiginfjármögnun 

lækkar vaxtakostnað fyrirtækja og jafnframt  virði fyrirtækjanna. Þetta er niðurstaða 

könnunar sem birt er á heimasíðu Alþjóða gjaldeyrissjóðsins.77 Ríkisstjórnir hinna ýmsu 

landa hafa ólík viðmið varðandi þunna eiginfjármögnun, svo sem um hve hátt 

skuldahlutfall má vera og hvort einhver takmörkun eigi að vera á lánagreiðslum frá 

tengdum aðilum og að hvaða marki vextir eru frádráttarbærir. Vextir milli tengdra 

aðila eru oft hafðir of háir, þannig að vaxtafrádráttur ætti aðeins að heimilast að 

ákveðnu marki eða vera skilgreindur sem arður.  

Samstarf fyrirtækja felst stundum í skiptingu kostnaðar (CCA=cost contribution 

arrangement) og þá tekur eitt fyrirtæki t.d. þátt í þróunarkostnaði hins og fær í staðinn 

hlutdeild í væntum framtíðarhagnaði verkefnisins. Þegar um samsteypu skyldra 

fyrirtækja er að ræða er unnt að misnota þetta fyrirkomulag, með því að hafa 

kostnaðinn háan en tekjurnar lágar. Það er hlutverk skattyfirvalda að sjá til þess að 

kostnaðarskipting milli fyrirtækja sé gerð með eðlilegum hætti og að 

armslengdarviðmiðið sé í heiðri haft. Þetta getur þó verið mjög erfit  og hafa 

skilgreiningar OECD ekki neina almenna reglu um þetta tilfelli.78  
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8 Hækkun í hafi 

Athyglisverðasta málið sem íslensk yfirvöld hafa glímt við varðandi milliverð er deila 

íslenskra stjórnvalda og Ísal, álversins í Straumsvík, á árunum 1980-1984. Ísal var á 

þessum tíma með 10% útflutningstekna Íslands og nýtti um 50% af raforku landsins. 

Alusuisse var einn af stærstu álframleiðendum heims, eða eitt af „ the big six“ eins og 

stóru álfyrirtækin voru kölluð, með sterka markaðsaðstöðu. Alusuisse seldi Ísal súrál og 

rafskaut, sem það keypti af öðru dótturfélagi og endurseldi svo Ísal.  Alusuisse sá líka um 

sölu áls fyrir Ísal og var varan seld Alusuisse eða dótturfélögum þess.  

Ágreiningurinn varðaði verð á súráli og rafskautum sem Ísal keypti af Swiss 

Aluminium Limited, sem var í eigu Alusuisse og starfaði skv. svissneskum lögum. Ísal 

starfaði  samkvæmt íslenskum lögum og var algerlega í eigu Alusuisse. 

Deilurnar hófust 1980. Ríkisstjórnin taldi að verð súrálsins væri of hátt, en súráli er 

megin hráefni álframleiðslunnar, Ísal sýndi því minni hagnað en rétt væri og kæmi sér 

þannig undan skattgreiðslum. Samræður aðila skiluðu engu og því var farin sú leið að 

leita ásjár gerðardóms, til að fá niðurstöðu í málið. Þáverandi ríkisstjórn vildi ekki draga 

til baka endurútreikning á skatta Ísals, en Alusuisse hélt því fram að deilan ætti rætur að 

rekja til þess að ríkisstjórnin tók nýja og óvænta stefnu um túlkun á aðalsamkomulaginu 

um álverðið. Árið 1980 aflaði ríkisstjórnin gagna frá Ástralíu sem sýndu að verð sem Ísal 

greiddi fyrir súrál við komu til Íslands var verulega hærra en skráð útflutningsverð frá 

Ástralíu. Þetta var nefnt “hækkun í hafi” í innlendri umræðu.   

Deilurnar urðu langvarandi. Alusuisse reyndi að tengja umræðuna landsmálunum m.a 

endurskoðun raforkuverðs. Ríkisstjórnin krafðist endurskoðunar á hráefnisverði til Ísal 

og tók einhliða ákvörðun um að endurskoða skatta Ísal fyrir árin 1976-1980 eftir að 

viðræður við Alusuisse  skiluðu engum árangri. 79 

Deiluatriðin í þessu máli eru einkum grein 27.03 og 2.03 í aðalsamkomulaginu. 

Grein 27.03 „Sala milli fyrirtækja skal fylgja almennum reikningshaldsviðmiðunum og 

armslengdarviðmið skal eiga við í öllum viðskiptum Ísal“. 
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Grein 2.03. „Vegna tæknilegra og sérfræðilegrar aðstoðar í tengslum við öflun efna,  

framleiðslu og stjórnun mun Alusuisse nota sambönd til að  tryggja að Ísal fái besta 

mögulega verðið og jafnt flæði hráefnis á bestu mögulegu kjörum“ 80 

Í deilunum vísaði Alusuisse m.a. til einangrunar Íslands til að réttlæta gerðir sínar. En 

Ísland er þvert á móti evrópskt land, vel í sveit sett hvað varðar markaði í 

Bandaríkjunum og Evrópu og hefur nokkra kosti fyrir álframleiðslu. Ísal, sem var alfarið í 

eigu Alusuisse, naut samlegðaráhrifa skatta fyrirtækjasamsteypunnar, en félagið var 

rekið með tapi fyrstu rekstrarárin.  

Iðnaðarráðuneytið sendi fulltrúa til Ástralíu til að fá staðfestingu á þeim tölum og 

upplýsingum sem ráðuneytið hafði undir höndum og til að fá viðbótarupplýsingar til að 

skera úr um hvort vísbendingarnar um samningsbrot hefðu við rök að styðjast. 

Spurningin snerist um hvort Alusuisse með háum verðum á aðföngum til Ísals væri að 

koma hagnaði undan skattlagningu á Íslandi og færi þannig á skjön við samningsbundnar 

skuldbindingar fyrirtækisins við Íslendinga? Áströlsk stjórnvöld treystust ekki til að veita 

upplýsingar um útflutningsverðmæti Alusuisse á súráli frá borginni Gove í Ástralíu, og 

báru við trúnaði við fyrirtæki sem störfðu í landinu. Hins vegar voru til opinberar 

upplýsingar um heildarútflutning frá Ástralíu til Íslands. Þar sem súrál var nær eini 

útflutningurinn frá Ástralíu til Íslands lá útflutningsverðmæti súráls ljóst fyrir og augljóst  

að um mikla „hækkun í hafi“ var að ræða.81 

Samkvæmt áætlun íslenskra stjónvalda þá nam hækkun í hafi 47,5 milljónum USD á 

árunum 1975-1979, þ.e. uppgefið verð á súráli var hærra sem nam þessari upphæð við 

komuna til Íslands miðað við uppgefið verð þess við lestun um borð í flutningaskip í 

Ástralíu. Þegar gengið var til samninga um byggingu álversins var stuðst við 

rekstraráætlun Alusuisse, en Íslendingar höfðu ekki nægilegar forsendur til að meta 

útreikningana. Það var skoðun Alusuisse að ríkisstjórnin hefði ekki heimild til þess að 

endurskoða reikninga Ísal vegna 1976 til 1980 og hækka skatta afturvirkt, nema um 

svindl hafi verið að ræða. Samkvæmt íslenskum lögum voru yfirvöld í fullum rétti að 

endurreikna og hækka skatta á Ísal. Heimild er til að endurreikna skatta, ef það 

uppgötvast að skattar hafa ekki verið lagðir rétt á. Hugsunin að baki þeim lögum var að 
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það væri ósanngjarnt að skattgreiðendur gætu grætt á að vantelja tekjur. Skattyfirvöld 

geta endurmetið skattframtöl í ljósi nýrra upplýsinga, þeim áður ókunnar. Það var 

skoðun ríkisstjórnarinnar að aðalsamkomulagið gæti ekki komið í veg fyrir endurskoðun 

skatta Ísal. Íslenska ríkið hafði nýtt endurskoðunarheimild sína tvisvar, 1974 og 1975. 

Seinni endurskoðunin benti til þess að Alusuisse hefði brotið samningana. Brotið fólst í 

of háu súrálsverði sem lækkaði hagnað Ísal og þá skatta sem átti að greiða íslenska 

ríkinu. Þessi niðurstaða var hvorki kynnt almenningi eða þingmönnum, en þessar 

staðreyndir lágu fyrir þegar viðauki við aðalsamninginn var gerður 1975.82 

Í ágreiningsmálinu taldi Alusuisse að grein 2.03 hefði ekki með skatta að gera. 

Íslenska ríkisstjórnin taldi aftur á móti að grein 2.03 samkomulagsins væri ætlað að; a) 

vernda skatttekjur ríkisstjórnarinnar, b) tryggja armslengdarviðmið, og c) næði yfir öll 

kaup Ísals á hráefni, þar með talið súráli og rafskautum.  

Ríkisstjórnin gerði ráð fyrir að Alusuisse leitaði hagstæðustu verða fyrir Ísal, þar sem 

fyrirtækið gat notað markaðsaðstöðu sína, sem stór framleiðandi með mikið af 

upplýsingum. 83 Þegar ríkisstjórnin leitaðist eftir gögnum neitaði Alusuisse að láta þau af 

hendi. Ríkisstjórnin fékk ekki aðgang að bókum, upptökum eða afritum af samningum.  

Varðandi verð á rafskautum var ekki um neinn opinberan markað að ræða.  

Venjulega eru rafskaut framleidd innan álfyrirtækja, þannig að það er mjög lítið um opin 

markað fyrir rafskaut, og ómögulegt reyndist að afla upplýsinga um framleiðslukostnað í 

öðrum fyrirtækjum. Armslengdarviðmið var fundið með því að áætla kostnað auk 

ásættanlegs hagnaðar.  C&L nýtti þessa aðferð og niðurstaðan var 482 USD á hvert tonn 

að viðbættum hagnaði 20 USD eða samtals 502 USD á tonn og var það hærra verð en 

Ísal greiddi.  

Armslengdarverð er skattalegt hugtak og í leiðbeiningum OECD og í löggjöf margra 

ríkja vísar það í verð á frjálsum markaði á hverjum tíma, en ekki í mörg möguleg verð. 

Alusuisse gekk illa að útskýra verðlagningu sína á súráli og sagðist nota 

armslengdarviðmið innan fyrirtækjasamsteypunnar, en besta mögulega verð þegar 

samið er við óháðan aðila. Þetta þýddi í raun að Ísal væri ver sett ef það skipti við félög 

Alusuisse en óháðan 3ja aðila, sem er órökrétt. Þvert á móti ætti það að vera 
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hagkvæmara að skipta við félög innan samsteypunnar. Ekki var gert ráð fyrir að 

Alusuisse græddi á milligöngu sinni um viðskipti fyrir Ísal. Alusuisse viðurkenndi í bréfi, í 

júní 1984, að félagið hagi sér ekki öðruvísi gagnvart Ísal, sem það selur hráefni, en 

óháðum þriðja aðila sem það hefur milligöngu um að veita viðskipti, Ísal njóti 

armslengdarverðs í öllum tilvikum. Alusuisse dró þar með til baka að um tvo ólíka staðla 

væri að ræða. Ísal greiddi Alusuisse umtalsverða upphæð fyrir tæknilega aðstoð m.a. 

vegna kaupa á hráefni. Alusuisse virtist skorta heilbrigða viðskiptahætti með því að 

græða á Ísal sem milliliður. Þótt Ísal ætti viðskipti við önnur dótturfélög Alusuisse, þá var 

það ekki ætlunin að Alusuisse kæmi fram sem tengiliður og græddi á þeim viðskiptum.  

Ísal átti ekki að vera verr sett með því að skipta við Alusuisse en  óháðan aðila. 84    

Stjórnvöld héldu því fram að um einn staðal ætti að vera að ræða og hann eigi að 

nota armslengdarviðmið skv. 27.03 grein og bestu mögulegu skilyrði skv. 2.03 gein.   

Alusuisse taldi að grein 2.03 væri samkomulag milli Ísal og Alusuisse sem ríkisstjórnin 

væri ekki hluti af og hefði ekki með lög á Íslandi að gera. Samningur ríkisstjórnarinnar 

gekk út að hann væri til ábata fyrir hana og að Alusuisse lyti skilyrðum greinar 2.03. Rök 

Alusuisse voru að grein 27.03 væri útilokandi fyrir aðra viðskiptamáta skv. 

aðalsamkomulaginu og taldi að grein 2.03 væri ekki samin með hagsmuni 

ríkisstjórnarinnar að leiðarljósi. En það er eina greinin sem fjallar um viðskipti með 

hráefni og þar með er ekki hægt að útiloka hana við útreikning á nettóhagnaði, heldur  

skilgreinir hún kostnaðinn nákvæmar en kemur fram í grein 27.03.  

Að Alusuisse útiloki grein 2.03 er í ósamræmi við aðrar greinar samningsins. Alusuisse 

gat ekki valið þannig. Alusuisse átti að aðstoða Ísal við að fá hráefni á bestu mögulegu 

kjörum og nýta stöðu sína, þekkingu og viðskiptatengsl til að ná sem hagstæðustu 

kjörum fyrir dótturfélag sitt Ísal, þ.e. hagstæðari kjörum en Ísal gæti gert sem lítið 

sjálfstætt félag.  Áhugi ríkisstjórnarinnar felst í hagnaði Ísal vegna mögulegra skatttekna.  

En hagsmunir Alusuisse eru að hámarka eigin hagnað, en ekki hagnað Ísal á Íslandi.  

Hvað annað gat skýrt að Alusuisse heimilaði ekki að dótturfélag, algerlega í eigu þess, 

Aluchemie, seldi rafskaut beint til Ísal?  Í staðinn keypti Alusuisse á verðum sem það 

neitaði að upplýsa um og endurseldi Ísal. Hvaða annar tilgangur en skattaleg hagræðing, 

misnotkun, gat útskýrt stöðu Alusuisse sem miðlara í þessum viðskiptum?  
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Þessum málaferlunum lauk með gerðardómi 1984, sem leiddi til umtalsverðar 

skattahækkana hjá Ísal og í kjölfarið var orkusamningum sagt upp og verð á raforku til 

félagsins hækkað. Niðurstaðan var að ákvæði greina 27.03 og 2.03 væru jafngildar og 

bæri að lesa saman og væru ekki aðskiljanlegar. 85 

   

Árið 1982 voru lagðar fram tillögur um hækkun raforkuverðs í 15-20 mills/kwh til 

álversins sem byggði á breyttum forsendum varðandi framleiðslukostnað á raforku 

innanlands, þróun raforkuverðs til álvera annars staðar í heiminum og samkeppnisstöðu 

álverksmiðju á Íslandi samanborið við verksmiðjur í V-Evrópu og N-Ameríku. Lagt var til 

að raforka til stóriðju yrði seld á 65% af verði til almenningsveitna. Raforkuverð beggja 

vegna Atlantshafsins var talið vera 20 mills/kwh, en söluverðið til Ísal var 6,5 mills/kwst. 

Í 14-15 gr., rafmagnssamningsins segir að verð á samningsbundnu rafmagni skuli vera 3 

mill/kwst frá gangsetningardegi álversins þar til það væri fullbyggt, en þó skyldi verðið 

lækka í 2,5 mills/kwst og skyldi það verð gilda fyrstu 15 starfsárum Ísal. Síðan var gert 

ráð fyrir leiðréttingu vegna sveiflna í breytilegum kostnaði Búrfellsvirkjunar og að teknu 

tilliti til vinnulauna og viðhaldskostnaðar.86  

Önnur markmið en beinn hagnaður af orkusölu til Ísal voru talin réttlæta samninginn 

við Alusuisse á sínum tíma, þau voru: 

1. Að veita almenningsveitum viðbótarorku á lægra meðalverði á kwst en mögulegt 

hefði verið án samningsins um stóriðju. 

2. Að gera Búðarhálsvirkjun fjárhagslega viðráðanlegt fyrirtæki, með góðum 

lánakjörum og án þess að skerða lánstraust ríkisins til annarra framkvæmda. 

3.  Að veita ný atvinnutækifæri, efla iðnþróun  og auka gjaldeyristekjur þjóðarbúsins. 

Fyrsta markmiðið var talið þýðingarmest og byggði Landsvirkjun mat sitt og afstöðu til 

orkusölusamningsins við Alusuisse á niðurstöðum útreikninga á þeirri meintu 

hagkvæmni fyrir almenna notendur sem slíkur samningur hefði í för með sér. Þeir 

útreikningar gáfu til kynna að meðalverð til almenningsveitna myndi vera talsvert lægra 

en án samningsins fyrstu 5-6 árin, en síðan minnka. Þetta byggði á því að 

meðalkostnaður orku í næstu  virkjunum yrði ekki hærri en í Búrfelli, en þetta atriði var 

                                                      
85

 Gerðardómsmál Alusuisse og íslenskra stjórnvalda.(2013). Iðnaðar-og Viðskiptaráðuneytið. DD/0049-
51.  Þjóðskjalasafn. 
86

 Álmálið. Ýmis gögn um samskiptin við Alusuisse vegna Ísal. (1983). Iðnaðarráðuneytið. 



 

50 

þó ekki rannsakað.  Líkur bentu hins vegar til þess að ef Búrfell hefði verið virkjað fyrir 

innlendan orkumarkað eingöngu, hefði meðalverð til almenningsveitna verið 10 

mill/kwst 1970-1980 í stað 14 mills/kwst og farið lækkandi á föstu verðlagi. Muninn á 

þessu verði má túlka sem tap þjóðarinnar af því að hafa orðið að standa við 

rafmagnsamninga við Ísal.87 

Samkvæmt bókhaldi var afkoma Ísal bágborin m.v. sambærileg fyrirtæki annars 

staðar. Þegar tekið er tillit til leiðréttinga vegna of hárrar verðlagningar á rafskautum og 

súráli má álykta að Alusuisse hafi endurheimt alla fjárfestingu sína á Íslandi með mjög 

góðum vöxtum. Arðurinn flyst allur úr landi. Hið lága verð á raforku til Ísal hefur leitt til 

meiri hækkana til almenningsveitna en ella hefði orðið og fer það í bága við ákvæði 2. 

mgr. 11. gr.  laga nr. 59/1965, um Landsvirkjun. Alusuisse greiðir ekki skatta af tekjum 

sem samsteypan aflar hér á landi, hvorki af söluþóknun, tækniaðstoð, vaxtatekjum né 

arði af hlutafé Ísal. Ljóst er að Íslendingar tefldu á tæpasta vað við gerð orkusamninga.  

Gert var ráð fyrir að tekjur ríkissjóðs af skattgreiðslum Ísal yrðu verulegar. Slíkar tekjur 

brugðust. Áætlanir um fyrirhugaðan rekstur álversins voru allar byggðar á upplýsingum frá 

Alusuisse.88  

Í þjóðarrétti hafa þróast almennar reglur um meðferð fullveldisréttar yfir 

náttúruauðlindum. Í ályktun allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna um ævarandi fullveldi 

ríkja yfir náttúruauðlindum, sem samþykkt var 14. desember 1962, er því m.a. lýst yfir 

að réttindi þjóða og ríkja til ævarandi fullveldis yfir náttúruauðlegð og náttúruauðlindum 

skuli nýta til framfara fyrir þjóðarheildina og til góðs fyrir þegna viðkomandi ríkis. 

Jafnframt segir að þegar leyfi  til fjárfestingar eru veitt skal um hið innflutta fjármagn, og 

tekjur af því, fara samkvæmt gildandi löggjöf í viðkomandi ríki og samkvæmt 

alþjóðalögum. Arður af slíkri fjárfestingu skal skiptast milli fjárfestingaraðilans og 

ríkisins, sem í hlut á, í hlutföllum sem  samkomulag næst um hverju sinni. Gæta skal þess 

þó að óskorað fullveldi yfir náttúruauðlindum verði aldrei skert.89   

Hugmyndafræði Sameinuðu þjóðanna er að erlend fjárfesting skili líka arði til þess 

ríkis sem starfsemin er rekin í, ekki bara til fjárfestingaraðilans, þannig að hann hirði 

burtu allan arðinn. Frá því að samið var við Alusuisse 1966 hafði kostnaður við 
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raforkuframleiðslu hækkað mikið og 1984 hefði raforkuverð átt að vera á bilinu 15-20 

mills/kwst. Þessi niðurstaða byggðist á framleiðslukostnaði raforku frá Landsvirkjun, 

þróun raforkuverðs til álvera annars staðar í heiminum og áætlaðri samkeppnisstöðu 

álverksmiðja á Íslandi samanborðið við verksmiðjur í Vestur-Evrópu og Norður-Ameríku. 

Verð vöru á að taka mið af framleiðslukostnaði. Verð raforkunnar var um 1/3 hluti þess 

sem gerðist erlendis og öll aðflutningsgjöld af fjárfestingarvörum til álversins eru felld 

niður. Framleiðslukostnaðurinn var um fjórum sinnum hærri en söluverðið til álversins.90 

Ekkert gjald var tekið fyrir nýtingu náttúruauðlindanna og réttláttri skiptingu hagnaðar 

af rekstri álversins. 

Málaferlin tóku ekki á útflutningsverði áls, en er ekki líklegt að „hækkun í hafi” hafi  

einnig átt við um útflutninginn, en Alusuisse keypti sjálft allt álið frá Ísal? 

8.1 GlaxoSmithKline 

Þann 11. September 2006 tilkynntu bandarísk skattyfirvöld að þau hefðu leyst deilur um 

milliverðlagningu við GlaxoSmithKline og dótturfélög, og þar með lauk deilu sem staðið 

hafði yfir í 14 ár. Þetta var umfangsmesta mál sem skattyfirvöld í Bandaríkjunum höfðu 

glímt við. Samkomulagið fólst í því að GlaxoSmithKline greiddi 3.4 milljarða 

Bandaríkjadala og gaf eftir 1,8 milljarða inneignarkröfu á hendur skattyfirvöldum. 

Deilurnar vörðuðu skattauppgjör frá 1989 til 2005. Málaferlin fólust í hvort fyrirtækið 

hefði notað armslengdarviðmið í viðskiptum sínum við dótturfélög. Sérstaklega var 

metinn hagnaður félagsins í Bandaríkjunum að teknu tilliti til reikningslegra færsla innan 

félagsins vegna óefnislegra eigna og vörumerkja sem móðurfélagið í Bretlandi átti, 

færsla vegna ýmissar starfsemi utan Bandaríkjanna og virði auglýsinga og framlög í 

Bandaríkjunum. Lyfjafyrirtækið samþykkti 60% af kröfum skattyfirvalda. Árið 1994 

krafðist Glaxo samkomulags við skattyfirvöld í Bandaríkjunum um fyrirfram ákveðna 

verðlagningu, sem skattyfirvöld höfnuðu. SmithKlineBeecham, samkeppnisaðili Glaxo, 

hafði farið fram á fyrirfram ákveðna verðlagningu árið 1992 og var hún samþykkt 1993. 

Þessi tvö félög sameinuðust síðar. Þetta fyrirfram ákveðna verð sem SmithKline hafði 

fengið samþykkt var milliverðið sem notað var. Athuguð var verðlagning á 20 lyfjum, en 

97% af leiðréttingunni á milliverðlagningunni varðaði 6 lyf, en þar af var 77% 
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leiðréttingarinnar vegna lyfsins Zantacs. Zantac var mest selda lyfið í Bandaríkjunum 

1986 og átti mestan þátt í því að Glaxo varð þriðji stærsti lyfjaframleiðandi heims.   

Varðandi færslur á milli fyrirtækja þá keypti Glaxo í Bandaríkjunum virk efni til 

lyfjaframleiðslu frá Glaxo í Bretlandi og hafði leyfi til að dreifa vörum Glaxo. Við mat 

leigugreiðslna notaði Glaxo aðferðafræði endursöluverðs að frádregnu kaupverði, sem 

skilaði félaginu 55% brúttóálagningu umrædd ár. Í ágreiningi bandarískra skattyfirvalda 

(IRS) við GlaxoSmithKline kemur fram að Glaxo hafi ekki haft leyfi til að draga frá tekjum 

sínum höfundarétt sem það greiddi fyrir vörumerki og önnur óefnisleg markaðs-

verðmæti, sem Glaxo Group LTD. hafði einkaleyfi á. Til að finna armslengdarviðmið fyrir 

Glaxo í Bandaríkjunum notaði IRS hagnaðarskipta aðferðina og deildi út hagnaði milli  

Glaxó í Bandaríkjunum og Glaxó í Bretland, sem leiddi til verulegrar hækkunar á hagnaði 

fyrir Bandaríska félagið. Greinarhöfundar telja að Evrópa geti lært þrennt af þessu máli;  

1. Skortur á samkvæmni skilgreininga, sem leiðir til mismunar í túlkun milli 

skattgreiðenda og skattyfirvalda, eru þau atriði sem oftast valda ágreiningi. Í Glaxo 

málinu kemur fram mikill greiningarmunur á því hvað það er sem drífur áfram virði 

félagsins og iðnaðarins. Glaxo í Bretlandi hafði greint virka efnið í lyfinu Zantac. Glaxo í 

Bandaríkjunum hafði mikið með sölu á lyfinu að gera.  Ágreiningur var annars vegar um 

það hvaða hlutverk Glaxo í Bretlandi hafði og hins vegar hvaða hlutverki Glaxo í 

Bandaríkjunum gegndi. Þetta deilumál snerist um misskilning  milli skattgreiðanda á 

túlkun á því hvað dreif virði fyrirtækisins.  Spurningar varða líka hvaða deild fyrirtækisins 

sér um fjármögnun og ber áhættuna af henni.   

2. Markaðsstarf er ekki  aðeins lykilatriði í stefnu fyrirtækis, heldur hefur með það 

að gera hvar og hvernig óáþreifanlegar eignir eru skráðar. Markaðsstarf leikur 

lykilhlutverk í virði fjölþjóðafyrirtækja og leiðbeiningar Evrópusambandsins og OECD eru 

ekki mjög sundurliðaðar þegar kemur að þessum þætti.  Evrópsk skattyfirvöld eru farin 

að beina sjónum sínum að þessum þætti við endurskoðun. Fjölþjóðafyrirtæki eyða 

geysimiklum verðmætum í markaðsstarf og í að auglýsa vörur sínar um allan heim.  Árið 

2004 höfðu 100 helstu markaðsfyrirtæki heims 94 milljarða USD í tekjur. Helstu vörurnar 

sem verið er að selja eru raftækjavörur, lyf, þvottaefni, bílar og persónuleg þjónusta. 

Markaðsstarf fjölþjóðafyrirtækja fer að miklu leyti fram í öðrum ríkjum en heimaríkjum 

fyrirtækjanna. Auglýsingastarf er hlutfallslega mest í Bandaríkjunum og beinist beint að 

neytandanum. Þar sem leiðbeinandi reglur eru ekki skýrar getur m.a. verið erfitt að 
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greina hve mikilli tekjuaukningu markaðsstarf skilar. Tekjuaukning vegna vöru getur 

einfaldlega stafað af einstökum verðleikum vörunnar sem slíkrar og svo markaðsstarfi. 

Þrátt fyrir óskýr tilmæli OECD hafa skattyfirvöld í Evrópu reynt að meðhöndla 

viðfangsefnið, eins og t.d. frönsk skattatyfirvöld sem líta til tengsla varðandi 

virðisaukandi starfsemi og ábyrgð beggja vegna viðskiptanna þ.e. í Frakklandi og því 

landi sem viðskiptin eiga sér stað.  

3. Ný greiningartæki og meira frumkvæði við nálgun og staðsetningu óáþreifanlega 

eigna geta gagnast fjölþjóðafyrirtækjum, sérstaklega í ljósi þeirra áskorana sem 

milliverðlagning stendur frammi fyrir. Glaxo málið endurspeglar þetta vandamál þar sem 

er rúm fyrir ágreining skattgreiðenda og skattyfirvalda varðandi túlkun á verðlagningu 

svo og tæknileg vandamál við að greina og skilja eðli milliverðlagningar, sérstaklega 

þegar kemur að kostnaði varðandi markaðssetningu og auglýsingar. Glaxo dæmið er 

ekki einstakt heldur miklu fremur dæmigert um takmarkanir milliverðlagningar. Það 

vantar almennari greiningu á óáþreifanlegum eignum sem skapast af markaðs- og 

auglýsingarstarfi, svo og hver gerir hvað innan fyrirtækisins. Einnig   vantar skilgreiningu 

á virðisaukandi starfi innan hvers fyrirtækis, þannig að unnt sé að skilja efnahagslegt 

framlag hverrar einingar fyrir sig. Greining á einingum fjölþjóðafyrirtækjanna er ekki nóg 

til að átta sig á hlutverki þeirra heldur þarf að beina augum að hinum virðisaukandi 

þáttum hverrar einingar fyrir sig.   

GlaxoSmithKline og IRS málið markar  tímamót varðandi milliverðlagningu, þar sem 

það er stærsta mál sinnar tegundar. Málið vekur m.a. athygli á því að mikilvægt er að 

vita hvað einingarnar eru raunverulega að hafast að innan samsteypunnar. Staðsetning 

hagnaðar innan samsteypunnar skiptir einnig máli. Það er þörf á aukinni hugmyndafræði 

varðandi túlkun á armslengdarviðmiðunum. Málið hefur ekki verið að fullu birt þannig 

að það skortir upplýsingar um mörg atriði varðandi á hverju niðurstöðurnar byggðust.91       

8.2 Viho-málið 

Viho málið varðaði ágreining um heildsöluverð á vörum Parker samsteypunnar.  Viho, 

sem er hollenskt félag og selur skriffæri, hafði án árangurs reynt að fá framleiðsluvörur 

Parker á sömu kjörum og þeim sem úthlutað var dótturfélögum Parker, en ekki tekist og 
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TaxPlanningInternationa,TransferPricing. A Eouropian Viwe of Transfer pricing after Glaxo. 
www.nera.com/extimage/PUB-TPafterGlaxoTP.1536.pdf (Sótt 10/1/2014). 

http://www.nera.com/extimage/PUB-TPafterGlaxoTP.1536.pdf%20(Sótt%2010/1/2014).
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lagði því fram kæru á hendur Parker. Viho hélt því fram að dreifingarstefna sú sem 

Parker stundaði, fæli í sér brot á 85. gr. tilskipunar Evrópusambandsins, nú grein 81, sem 

fjallar um samkeppni á Evrópska efnahagssvæðinu.92 Greininni er ætlað að vernda 

samkeppni og bannar alla mismunun. Parker Pen ltd. sem starfar undir enskri löggjöf, 

framleiðir mikinn fjölda skriffæra, sem það selur vítt og breitt um Evrópu í gegnum 

dótturfélög eða óháða dreifingaraðila. Sala og markaðssetning Parker varanna er 

stjórnað af svæðisstjórn sem á fulltrúa í aðalsstjórn. 

Að undangenginni rannsókn á samningum Parkers og dreifingaraðilanna fóru fram 

réttarhöld. Parker hélt því fram að innan Parker samstæðunnar væri eftirspurn eftir 

vörum og þjónustu til viðskiptavina Parkers sem dótturfélög Parker væru best til fallin  

að þjóna og þess vegna væri Viho þjónað af dótturfélagi Parkers.   

Úrskurðarnefnd Evrópusambandsins hafnaði beiðni Viho á þeim grundvelli að 

dótturfélög Parker væru algerlega háð Parker Pen í Bretlandi og hefðu ekkert sjálfstæði. 

Dreifinagarkerfi Parker félli því utan 85. gr. tilskipunarinnar (nú 81. gr) og að það 

dreifingarkerfi bryti í bága við hefðbundið hlutverk dreifingaraðila. Nefndin sagði að hið 

tengda dreifingarkerfi sem Parker setti upp til að selja vörur sínar í dótturfélögum í 

bandalagslöndum félli undir svokallaðan aðildarskort, skv. 85. gr. (81.gr.) 

tilskipunarinnar, á þeim grundvelli að þegar móður- og dótturfélög mynda eina 

efnahagslega heild og dótturfélögin njóta einskis sjálfstæðis um stefnu sína varðandi 

markaðsákvörðun og það sem meira er, úthlutun markaðssvæðis fer ekki fram úr því 

marki sem er venjulega skoðað sem nauðsynlegt til að ná tilætlaðri dreifingu. Parker var 

líka heimilað á grundvelli þessa að neita Viho um sambærilegt verð án þess að það bryti 

í bága um takmarkanir. Einnig var litið til þess að viðskiptavinum tiltekins lands var vísað 

til dótturfélags Parkers í því landi.  85. gr. ( nú 81.gr.) fjallar um efnahagslegar einingar 

sem eru þess umkomnar að keppa hver við aðra og eru óháðar samningum samsteypu. 

Um það var ekki deilt í málinu að Parker átti 100% í dótturfélögum í Þýskalandi, Belgíu, 

Frakklandi og Hollandi. Sölu og markaðsmálum er stjórnað af svæðisskrifstofum sem eru 

skipuð af móðurfélaginu sem stjórnar sölunni, þ.e. hvaða vörur á að selja og á hvaða 

verði er selt og með hvaða afslætti.  Parker samsteypan er skilgreind sem ein eining og 
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 http://ec.europa.eu/competition/legislation/treaties/ec/art81_en.html. Sótt 9. mars 2014. 

http://ec.europa.eu/competition/legislation/treaties/ec/art81_en.html.%20Sótt%209
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dótturfélögin hafa ekkert sjálfstæði.93 Það var þó viðurkennt að dreifingarreglan sem 

Parker bar fyrir sig, ógnaði einum af grunnþáttum sem hinum opna markaði væri ætlað 

að nái til. En þar sem þessari aðferð var beitt af einni efnahagslegri einingu þá var það 

ekki í andstöðu við 85. gr. (81.gr.). Þó var talið að þetta væri alveg á jaðrinum 

samkeppnislega séð og að 85. gr. væri ef til vill ekki nægilega vel skilgreind. 
94
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http://www.google viho parker t-102/92 (Sótt 14/01/2014) 
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 http://www.google viho c-73/95ttp://curia.europa.eu/juris/showPdf. (Sótt 14/01/2014) 
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9 Erlend eignaraðild í íslenskum fyrirtækjum 

 Virðisaukinn af erlendri stóriðju fer að mestu leyti úr landi í formi vaxtagreiðslna og 

hagnaðar til útlendra aðila.  Eignarhald erlendra aðila á íslenskum fyrirtækjum hefur í för 

með sér að hluti hagnaðar rennur til erlendra eigenda og sætir lítilli eða nær engri 

skattlagningu hér á landi. Tengsl eru á milli fjárfestinga Íslendinga erlendis og erlendra 

fjárfestinga á Íslandi og gefur það vísbendingu um að Íslenskir aðilar hafi lagt fé í erlend 

fyrirtæki og þau síðan fjárfest á Íslandi. Efnahagsleg og fjárhagsleg tengsl slíkra félaga  

eru því veruleg og gera mögulegt að flytja arð og hagnað á milli landa og komast hjá 

skattlagningu ef skattalög geta ekki tekið á þessu. Á árinu 2006 var erlend fjárfesting 

Íslendinga 560 milljarðar og er aðallega við Beneluxlöndin og aflandssvæði þar sem 

skattaleg fríðindi eru algeng, en upplýsingar um starfsemi fyrirtækja í eigu Íslendinga á 

þessum svæðum liggja ekki fyrir nema varðandi bankastarfsemi.  Indriði Þorláksson telur 

ólíklegt að fjármagn til fjárfestinga sé í rauninni upprunið  erlendis heldur sé um að ræða 

fjármunaeign íslenskra aðila sem hafi flutt fé til útlanda sem síðan er nýtt til að fjárfesta 

aftur á Íslandi. Líklegt er að hringrás fjármagns með þessum hætti skýri verulegan hluta 

af þeirri aukningu erlendrar fjármunaeignar Íslendinga og „erlendrar“ fjármunaeignar á 

Íslandi, sem fram kemur í skýrslum Seðlabanka Íslands. Erfitt er að fá upplýsingar um 

eignarhald á aflandssvæðum og í Luxemburg. Í Luxemburg er ekki mikið vitað um virka 

atvinnustarfsemi sem er  tilefni  til fjárfestinga, en það sem laðar fjármagn þangað er lítil 

skattlagning á tekjur sem eiga uppruna sinn erlendis. Bankastofnanir í landinu þjónusta 

slík félög. Holland hefur líkt skattkerfi og önnur Evrópulönd, en fyrrum nýlendur 

Hollands teljast til skattaparadísa þannig að auðvelt er að færa óskattlagt fé á milli 

Hollands og þeirra.  Auk þess er enginn afdráttarskattur lagður á arð sem greiddur er á 

milli Íslands og Hollands skv. tvísköttunarsamningi milli landanna.  Hluthafarnir bera því 

engan skatt á Íslandi. Af erlendum félögum sem skráð voru í Kauphöllinni fyrir hrun var 

erlent eignarhald svo mikið að varla var hægt að segja að þau væru í íslenskri eigu og 

verulegur hluti af hinu erlenda eignarhaldi er í höndum aðila sem af einhverjum 

ástæðum sjá hag sinn í að koma eignarhaldinu fyrir í félögum sem skráð eru  á 

aflandssvæðum. Eins er víxleign mikil, þ.e. eitt Kauphallarfélag á í öðru svo og 

eignarhlutdeild lífeyrissjóða. Þetta bendir til þess að fjármagn hafi verið flutt úr landi og 
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svo aftur fjárfest hér á landi. Slíkt hefur mikil áhrif á efnahagslíf og skattgreiðslur 

fyrirtækja og eigenda þeirra. Erlent eignarhald á íslenskum félögum, hvort sem það er 

raunverulega erlent eða dulið íslenskt eignarhald, hefur mikil áhrif á tekjur ríkissjóðs.  

Tekjur  og hagnaður af starfsemi félaganna fellur til aðila erlendis sem greiða skatta þar 

eða sæta lítilli eða engri skattlagningu ef hann er í slíku skattaumhverfi. Auk neikvæðra 

efnahagslegra áhrifa og tekjutaps ríkissins vegur það gegn jafnræðissjónarmiðum og er 

skaðlegt öllu skattasiðferði að þeir sem hafa vilja og getu geti sniðgengið íslenska 

hagsmuni eins og þeim sýnist. En ein af ástæðunum er skortur á CFC – löggjöf, en hún 

skyldar innlenda aðila til að upplýsa um eignir og tekjur erlendra félaga í þeirra eigu og 

skattalegu tekjurnar ef þær sæta ekki almennri skattlagningu í upprunalandinu. 95 

 

 

Mynd 3 - UN trade conference
96

 

Sá fjöldi fyrirtækja, á Íslandi, sem fellur undir skilgreininguna tengdir aðilar, þ.e. sem 

er að 50% hluta eða meira í eigu annars aðila var 19.796, árið 2011.97 
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 Indriði Þorláksson. Eingarhald á íslenskum fyrirtækjum. Hvert rennur hagnaður þeirra og skattar? 
Inhauth.blog.is. Mars 2008. (Sótt 07/11/13). 
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 UN. Trade Conference 2007.    
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 Milliverðlagning. 2013. Áfangaskýrsla starfshóps Fjármála-og Efnahagsráðuneytisins 
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Þegar litið er til þess hvort velja eigi innlenda eða erlenda fjárfestingu er ekki alltaf 

þar með sagt að innlent fjármagn sé betra en það erlenda.  Það er fleira sem kemur þar 

við sögu.  Ef fyrirtæki er í fjárhagslegum vandræðum og leitað er að nýjum eiganda sem 

hefur vilja og getu til að uppfæra fyrirtækið til lengri tíma litið er líklegra að sá sem sýnir 

þessu áhuga hafi eitthvað fram að færa, þ.e. búi yfir tæknilegri reynslu sem gæti nýst 

félaginu. Á undanförnum árum hafa einkasjóðir skipað stórt  hlutverk  við kaup 

fyrirtækja, jafnvel þótt þau hafi enga sérfræðiþekkingu á því sem verið er að fjárfesta í, 

heldur ráða þau sérfræðinga til að stjórna verkefninu, sem felst í að gera fyrirtækið 

arðvænlegt. Endurskipulagning felst ekki síst í að skera niður kostnað, segja upp 

starfsmönnum og hætta við langtíma fjárfestingar. Í reynd hafa þessir sjóðir sjaldnast í 

hyggju að ílendast í viðkomandi fyrirtæki heldur selja það við fyrsta tækifæri, hirða 

gróðann og fara.  Slíkt er líklegra til að skaða langtíma hagsmuni fyrirtækisins og koma í 

veg fyrir framleiðniaukningu.  Í versta falli er fyrirtæki keypt með það eina markmið að 

búta það niður og selja eigurnar án tillits til framtíðar hagsmuna  fyrirtækisins.98 

99 

Mynd 5 - Hagnaður Río Tinto Alcan á Íslandi hf. 
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Ha-Joon Chang.(2010).Things they don´t tell you about capitalism. New York. Bloomsbury Press.Bls.83-83. 
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 Ársreikningar Rio Tinto Alcan á Íslandi hf. 2006-2012. 
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9.1 Lóðrétt samþætting 

Samtök fiskframleiðenda og útflytjenda telja að íslensk útgerðarfélög stundi skaðleg 

undirboð á erlendum mörkuðum. Samkeppniseftirlitið óskaði eftir umsögn nokkurra 

stærstu fiskvinnslufyrirtækjanna svo sem HB Granda hf., Samherja hf., Þorbjarnar hf., 

Brims hf., Vísis, Vinnslustöðvarinnar hf. Fisk-Seafood hf., Ramma hf., Nesfisks ehf., 

Skinneyjar – Þinganess hf., sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins og Verðlagsstofu 

skiptaverðs við erindi Samtaka fiskframleiðenda. Niðurstaðan var að fyrirliggjandi 

upplýsingar gæfu ekki til kynna að forsendur séu til þess að fallast á kröfur Samtaka 

fiskframleiðenda um beitingu á 14. gr. samkeppnislaga um fjárhagslegan aðskilnað á 

milli útgerðar og fiskvinnslufyrirtækja sem stunda bæði veiðar og vinnslu afla (lóðrétt 

samþætt útgerð)100.  Þá benda gögn og sjónarmið aðila ekki til þess að hluti kvörtunar 

SFÚ sneri að meintri misnotkun nokkurra lóðrétt samþættra útgerðarfélaga.   

Við rannsókn Samkeppniseftirlitsins á erindi SFÚ kom í ljós að núgildandi löggjöf felur 

í sér aðstöðumun sem huga þarf að við frekari mótun löggjafar sem snýr að sjávarútvegi. 

Álitið er skrifað með það í huga að vekja athygli á samkeppnishömlum sem felast í 

löggjöf á þessu sviði.   

Lóðrétt samþætting útgerðar og fiskvinnslu hefur verið umdeild, vegna þess að í 

henni felst samkeppnisröskun, þar sem þessum fyrirtækjum er mögulegt að flytja 

fjármuni á milli rekstrareininga á meðan aðrar fiskvinnslur verða að kaupa fisk á 

markaði. Samtök fiskvinnslu án útgerðar fór þess á leit við Samkeppniseftirlitið að 

fiskverð utan markaðanna væri miðað við meðalverð á mörkuðum.  Samkeppnisráð mat 

það svo að um væri að ræða aðstöðumun til hráefnisöflunar að hann stafaði ekki af 

samkeppnislegri mismunun í skilningi samkeppnislaga og að ekki væri hægt að rekja 

hann til ákvæða laga um stjórn fiskveiða um framsal aflaheimilda, nema að því marki 

sem lögin settu takmarkanir við slíku framsali og beindi þeim tilmælum til 

sjávarútvegsráðherra að reglum um eignarhald á aflahlutdeild yrði breytt þannig að 

mögulegt væri að kaupa eða leigja aflahlutdeild án þess að eiga skip. Það er ljóst að 

fiskvinnslustöðvar án útgerðar standa að vissu leyti verr að vígi hvað aðgang að hráefni 

varðar til vinnslu en fiskvinnslustöðvar sem eru reknar í tengslum við útgerð sem fengið 
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 http://is.wikipedia.org/wiki/lóðrétt samþætting. 
Lóðrétt samþætting er hugtak sem notað er í viðskiptafræði og felst í því að fyrirtæki á t.d. framleiðslu 
hluta starfseminnar og  líka  flutnings-, sölu- og dreifningarhluta hennar.   
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hafa kvóta úthlutað án endurgjalds.101 Markaður samtímans er mjög neyslumiðaður og 

mörg fyrirtæki hafa séð þann kost að auka samvinnu við önnur fyrirtæki, annað hvort 

með því að gera langtíma samninga við þau eða að kaupa upp fyrirtæki sem þjóna 

viðkomandi grein.  

9.2 Lárétt samþætting 

Lárétt samþætting er þegar fyrirtæki á önnur sambærileg fyrirtæki, þ.e. fjárfestir í 

öðrum fyrirtækjum í sömu atvinnugrein. Oft á tíðum kaupa fyrirtæki upp samkeppnis-

aðila.   Tilgangurinn með því að kaupa upp fyrirtæki í sambærilegri atvinnustarfsemi felst 

í því að lækka kostnað eða til að geta hækkað verð vörunnar eða þjónustunnar sem seld 

er eða hvoru tveggja, og til að nýta ákveðna auðlind, allt í þeim tilgangi að auka 

heildarvirði starfseminnar.102 Rannsóknir hafa sýnt að kaup á öðrum fyrirtækjum í 

sambærilegri starfsemi eykur ekki endilega virði þess félags eða 

fyrirtækjasamsteypunnar sem kaupir, í flestum tilfellum nær kaupandinn jafnvægis-

punkti þ.e. hann á fyrir kostnaði eftir kaupin. En í mörgum tilfellum lækkar virði félagsins 

eftir kaupin, þar sem mikill kostnaður er við sameiningu fyrirtækja m.a. aukin 

skuldsetning. Sameining fyrirtækja dregur úr samkeppni  og gefur möguleika á hækkun 

verðs hjá öllum á markaðnum, líka þeim sem stóðu utan sameiningar.  Hagnaður þeirra 

sem standa utan sameiningar er oft meiri þar sem mikill kostnaður fylgir sameiningunni 

og jafnvel ýmis rekstrarvandi. Þegar færri fyrirtæki eru eftir á markaðnum minnkar 

samkeppnin, hver og einn hefur meiri markaðshlutdeild en áður var og það eykur 

hagnaðarvonir og væntingar um hækkun á hlutabréfum.  En þetta bitnar á neytendum í 

hækkuðu vöruverði. 103  
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 http://www.sfu.is/um-samtokin/frettir/radstefna-um-sjavarutvegsmal (Sótt 12/01/2014) 
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 http://www.investopedia.com/terms/h/horizontalintegration.asp (Sótt 13/04/2014) 
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The Impact of Horizontal Merger on rivals.http://www.sfbtr15.de/uploads/media/239.pdf(Sótt 25/01/2O14) 
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10 HB Grandi hf 

HB Grandi er  eitt stærsta sjávarútvegsfyrirtæki á Íslandi og er í fararbroddi í nýtingu 

auðlindar og framleiðslu sjávarafurða. Fyrirtækið leggur áherslu á háþróaða tækni og 

þróun við veiðar og framleiðslu hágæða afurða. Helstu markaðirnir eru Evrópa, Norður 

Ameríka og Asía.104 Kaupendur afurðanna eru rúmlega fjörutíu. Verðlag uppsjávarafurða 

er háð veiðum í Perú og eftirspurn í Kína, sem er stærsti kaupandi mjöls og lýsis. Miklar 

sveiflur eru í verðum á þessum markaði og er verð á mjöli 35% lægra, í ársbyrjun 2014, 

en á sama tíma og fyrra og verð á lýsi 50% lægra. Mjöl og lýsi uppsjávarafurða er mest 

nýtt til fóðurframleiðslu og eru kaupendurnir 4-5 aðilar, þar af eru tveir stærstu 

kaupendurnir norskir aðilar. Verð á botnfiskafla, þorski, ýsu, ufsa og karfa  er ákveðið af 

verðlagsráði. Söluverð á ferskum þorskhnökkum er um þessar mundir 10 evrur á kílóið 

FOB. Það er 35% hærra verð á landunnum fiski en sjófrystum og hefur áherslan flust  á 

landvinnsluna. Eina erlenda félagið sem HB Grandi á er 20%  hlutur í sjávarútvegsfélagi í 

Chile, sem einnig stundar laxeldi. Einnig á HB Grandi hf.  félag skráð í Balkanlöndunum 

sem tekur á móti afurðum, en stundar ekki sjálfstæða sölu.  Engin sala fer fram í gegnum 

tengda aðila. Salan fer öll fram til óháðra aðila og leggur HB Grandi hf. áherslu á 

heiðarlega viðskiptahætti (Vilhjálmur Vilhjálmsson, forstjóri HB Granda hf. munnleg 

heimild,9.janúar 2014). 
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Mynd 4 - HB Grandi og dótturfélög 
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 http://www.hbgrandi.is/Um-HB-Granda( Sótt 10/01/2014) 
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 Ársreikningar HB Granda hf. 2006-2012. 

http://www.hbgrandi.is/Um-HB-Granda
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10.1 Samherji  hf. 

Samherji hf. er í hópi umsvifamestu sjávarútvegsfyrirtækja landsins. Rekstur félagsins 

byggist á sjóvinnslu, landvinnslu á bolfiski, fiskeldi, markaðs- og sölustarfsemi. Styrkur 

fyrirtækisins felst í þátttöku í flestum greinum  sjávarútvegsins og félagið annast sjálft 

allt ferlið frá veiðum til markaðar. Stór hluti umsvifa Samherja er utan Íslands, bæði í 

útgerð, vinnslu í landi og markaðsmálum. Samherji hefur á að skipa hæfu og 

framtaksömu starfsfólki og stjórnendum, öflugum skipaflota, miklum aflaheimildum, 

fullkomnum verksmiðjum í landi og eigin sölustarfsemi. Fyrirtækið stefnir að því að vera 

áfram í fararbroddi í sjávarútvegi á Íslandi og á alþjóðavettvangi.106 Framleiðsla, sala og 

þjónusta félagsins fer fram í félaginu og  mörgum dótturfélögum þess.  Hvert dótturfélag 

hefur sína eigin stjórn. Verðlagning félagsins er á ýmsa vegu, en stýrist væntanlega af 

markaðsverðum afurðanna á hverjum tíma. Nánari upplýsingar liggja ekki á lausu 

(Margrét Ólafsdóttir, starfsmaður Samherja, tölvupóstur,heimild 13/01/2014). 
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Mynd 5 - Samherji hf og dótturfélög 
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 http://www.samherji.is/is/fyrirtaekid (Sótt 13/01/2014) 
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 Ársreikningar Samherja 2006-2012. 

http://www.samherji.is/is/fyrirtaekid
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10.2 Marel hf. 

Marel er alþjóðlegt fyrirtæki og er í hópi stærstu útflutningsfyrirtækja Íslands  og skipar 

sér í fremstu röð í framleiðslu og þróun á tæknibúnaði til vinnslu á fiski og kjöti.   

Hjá fyrirtækinu starfa 4000 manns um allan heim og er starfsemin í meira en 30 löndum 

auk fjölda umboðsmanna og dreifingaraðila. Mikil áhersla er lögð á þróunarstarf og 

rannsóknir og að framleiða hágæðabúnað sem eykur afköst, nýtingu og hagnað.108  

Félagið á 50 dótturfélög og selur til mjög margra aðila. Sala á sér einnig stað til 

dótturfélaga. Verð vörunnar er misjafnt eftir gerð og þjónustu, (Auðbjörg Ólafsdóttir, 

starfsmaður Marels, tölvupóstur  14/01/2014). 
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Mynd 6 - Marel hf. og dótturfélög 
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 http://www.marel.is/Um-Marel/. (Sótt 14. Janúar, 2014) 
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 Ársreikningar Marels hf.2006-2012. 

http://www.marel.is/Um-Marel/.%20(Sótt
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110 

Mynd 7 - Skil á virðisaukaskatti  smábáta, fiskiskipa og hvalveiðiskipa. 

 

Þessi mynd sýnir nettó skil á virðisaukaskatti, smábáta, fiskiskipa og hvalveiðiskipa frá 

árinu 2001 til ársins 2012. Skilin eru nánast alltaf neikvæð. Þ.e. það er meiri virðis- 

aukaskattur endurgreiddur til fyrirtækjanna en kemur inn í ríkissjóð frá þessari 

starfsemi, sem virðisaukaskattur af sölu. Hluti skýringarinnar er að virðisaukaskattur af 

kostnaði er 25,5%, (áður 24,5 %) en það er lagður á 7% virðisaukaskattur á seldar 

fiskafurðir, sbr. 14. gr. laga nr. 50/1988.  Mestur hluti aflans er þó seldur út úr landinu 

og ber því engan virðisaukaskatt, þ.e. er undanþeginn skattskyldu virðisaukaskatts, sbr. 

12. gr. laga um virðisaukaskatt.  

Í ljósi þess hve mikil aukning er í virði dótturfélaga innlendra sem erlendra hjá 

íslenskum fyrirtækjum má ímynda sér að þau flytji inn vörur frá dótturfélögum á háu 

verði sem leiðir til hárrar endurgreiðslu á virðisaukaskatti,  en flytji út vörur og þjónustu 

og selji dótturfélögum erlendis, hugsanlega á undirverði, sem síðan selja afurðina  til 

endanlegs neytanda. Hagnaðinn væri síðan hægt að flytja í skattaskjól og koma svo með 

hann til  Íslands og kaupa fyrir hann krónur  á afslætti. Þannig verður hagnaðurinn 

margfaldur.  
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 Virðisaukaskattsuppgjör smábáta, fiskiskipa og hvalveiðiskipa. Skýrslur frá RSK 2001-2012. 
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11 Innflutningsverslun 

Í janúar 1979 kom út skýrsla  verðlagsstjóra varðandi innflutningsverslun, sem unnin var að 

beiðni viðskiptaráðuneytisins. Vísbendingar voru um alvarleg vandamál í verslunarháttum 

á Íslandi og það átti að kanna þær. Niðurstaða könnunarinnar var  sú að það væri hærra 

innkaupsverð til Íslands en hinna Norðurlandanna. Orsakirnar voru  raktar til umboðslauna, 

milliliða, óhagkvæmni, fjármagnskostnaðar og sérstöðu landsins. Verulega vantaði uppá að 

erlend umboðslaun skiluðu sér til íslenskra gjaldeyrisbanka og mikil fylgni var á milli þeirra 

umboðslauna sem skilað er í banka og þeirra  sem talin eru fram til skatts, þannig að ætla 

má að vanskil umboðslauna hafi  í för með sér undanskot á tekjum til skatts. En með 

markvissum aðgerðum mætti bæta óheilbrigða viðskiptahætti sem hafa viðgengist í 

innflutningsversluninni og lækka með því  vöruverð og draga úr gjaldeyriseyðslu.   

Áætlun Rekstrarstofunnar var að á árinu 1977 næmu umboðslaun 4,5-5,5 milljörðum 

króna og 7-8 milljörðum á árinu  1979 og var þá miðað við að umboðslaun væru 4-5% af 

heildarinnflutningi fob. Gjaldeyrisskilin samkvæmt upplýsingum frá Seðlabanka námu 3,2 

milljörðum 1977 og 5,2 milljörðum 1978. Umboðslaun virtust hafa hækkað hlutfallslega ár 

frá ári. Ýmsar skýringar voru gefnar á þessu m.a. að álagningarákvæði væru lág og ekki 

nægileg til að mæta kostnaði, þannig að innkaupsverð væri hækkað erlendis. Reynslan 

sýndi að það fé sem er til ávöxtunar í erlendum bönkum án samþykkis gjaldeyrisyfirvalda 

væri almennt ekki talið fram til skatts og umboðslaun erlendis frá væru ekki talin fram á 

réttum tíma eða alls ekki. Ásókn í erlendan gjaldeyri og undanskot á eignum og tekjum 

undan skatti geta þannig án tillits til verðlagsákvæða verið hvati að upphækkun erlendra 

vörureikninga.Milliliðir eru dýrir og fjármagnskostnaður mikill.  

Áhrifaþættir. 

1. Umboðslaun virðast hafa verið notuð á Íslandi í víðtækari skilningi en annars staðar. 

Erlendis er orðið yfirleitt notað vegna þóknunar sem er hlutfallslega lág, en hér 

bæði sem einkaumboðslaun og líka í þeim tilvikum þegar erlenda innkaupsverðið er 

beinlínis hækkað upp að ósk innflytjenda og upphækkunin kölluð umboðslaun. 

Þetta fyrirbæri er veigamikil skýring á hærra innkaupsverði til Íslands en annarra 

Norðurlanda. Í sumum tilvikum hafa innflytjendur verið að bæta sér upp það sem 

þeir töldu að vantaði upp á álagninguna á Íslandi. Upphækkun á verði vara erlendis 

þekkist líka þar sem álagningin er frjáls og til staðar eru rýmri verðlagsskilyrði. Þar 
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kemur til ásókn manna í gjaldeyri og skattaundanskot, því umboðslaun erlendis frá 

eru ekki talin fram á réttum tíma eða alls ekki. 

2. Milliliðir. Íslenskir innflytjendur flytja í verulegum mæli inn vörur í gegnum milliliði 

sem staðsettir eru í upprunalandinu eða þriðja landi. Það getur stafað af því að 

Ísland er hluti af erlendu sölusvæði og framleiðandinn er með eigið sölukerfi og 

milliliði og ákveður við hvaða aðila á að versla. 

3. Óhagkvæmni. Það álagningarkerfi sem var við lýði hvatti ekki beinlínis til 

hagkvæmra innkaupa, jafnvel hið gagnstæða, því innflytjendur fá meiri tekjur eftir 

því sem varan er dýrari, því var varla hægt að búast við því að innflytjendur leggi á 

sig erfiði og kostnað við að ná innkaupsverði niður ef það rýrir afkomu þeirra. 

Sölustefna margra erlendra fyrirtækja virðist beinast fyrst og fremst að því að þau 

þreifa sig áfram á þeim mörkuðum sem þau selja til og taka hæstu verð sem þau 

treysta sér til á hverjum markaði fyrir sig. Þar sem samkeppnin er mikil eru verðin 

að jafnaði lægst. Samkeppnisskortur og áhugaleysi innflytenda hérlendis hefur 

vafalaust komið niður á innkaupsverðum til landsins. Erlendir seljendur hafa jafnvel 

lækkað verð sín ef um samkeppni á heimsmarkaði er að ræða, þeir fylgjast með 

verði og verðlagsþróun samkeppnisvara á hverjum stað fyrir sig og reyna að halda 

sínu markaðshlutfalli með því að aðlaga verð sín aðstæðum á hverjum tíma. 

4. Fjármagnskostnaður. Eigið fé innflutningsfyrirtækja hafði rýrnað á þessum árum og 

erfitt var að fá lán. Þrátt fyrir lækkun íslensku krónunnar voru erlendar lántökur 

eitthvað ódýrari en innlendar, en erlendi fjármagnskostnaðurinn fór í mörgum 

tilvikum að fullu út í verðlagið á Íslandi. Sú aðgerð að takmarka áhrif vaxta á verðlag 

virðist því hafa farið út um þúfur. Erlend fjármögnun var því ekki aðeins 

gjaldeyrismál heldur hafði líka óæskileg áhrif á verðlag. Fjármagnsskortur olli því að 

innflytjendur drógu að leysa út vörur eftir að þær komu til landsins og stóðu illa í 

skilum við erlenda aðila sem kom svo niður á innkaupsverði til landsins. 

5. Sérstaða Íslands felst í legu landsins og smæð markaðarins og getur valdið 

kostnaðarauka erlendis, svo sem pökkunar- og höndlunarkostnaði vegna minni 

pantana svo og flutnings- og umhleðslukostnaði.111 
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 Skýrsla verlagsstjóra til viðskiptaráðherra um athugun á innflutningsverslun. 1979.  
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11.1 Verðsamanburður 

Athugað var verð á ferskum íslenskum þorski út úr verslun í Bandaríknunum og borið 

saman við það meðalverð sem gefið er á vef Hagstofu Íslands á ferskum sjávarafurðum 

2013. Meðalverðið á útfluttu kílói af ferskum þorski var kr. 1.109,  samanber upplýsingar á 

vef Hagstofunnar 4. janúar 2014.   

Þann 19. febrúar 2013 var söluverð á ferskum íslenskum þorski kr. 3.282 krónur á hvert 

kíló, í versluninni Publix í Orlandó í Florida, en kr. 2.118 9.desember 2013 í versluninni í 

Harris Teeter Food Market í Arlington, Va.  Verð á ferskum þorski, ekki vitað um uppruna, í 

Lancaster í Pennsylvania var kr. 2.746 á hvert kíló þann 14. janúar 2014. Álagning var á 

bilinu 91% til 195% m.v. útflutningsverð. Margir útflytjendur selja beint í verslanir eða 

veitingastaði, en aðrir selja á markað og þá eru fleiri milliliðir og kostnaðurinn meiri.  

Kannað var verð á vörum í versluninni Stauffer´s í Lancaster, Philadelphia, USA, sem er 

verslun í dýrari kantinum líkt og Hagkaup á Íslandi. Til eru margar fleiri  verslanir í USA  sem 

eru með mun lægri verð. Þannig að verðmunurinn getur verið meiri. Verð á 518 gramma 

pakkningu af  Cherrios® var 4,16 USD í versluninni Stauffer´s eða 480 krónur en í Hagkaup  

var verðið kr. 614, verðmunur 21,83%. Verð á Pampers barnableium var 10,19 USD á 41 

stk. einingu eða kr. 1.176 en var í Hagkaup kr. 1940, verðmunurinn var 39,40%. Miðað við  

þessar  tvær vörutegundir var verðið hærra á Íslandi á bilinu 21,83-39,40%. Í versluninni í 

Bandaríkjunum voru hins vegar fleiri vörumerki á boðstólunum og mun ódýrari varningur 

en til er hér á landi. Gerð var athugun á verði á kaffi.  Ekki voru sömu vörumerki á kaffi í 

USA og á Íslandi. Ódýrasta kaffið Stauffer´s í Lancaster var sambærilegt við meðalverð í 

Hagkaup eða 7,14 USD sem eru 845 krónur pundið, eða um 500 gr., en Starbuck ´s kaffi 

kostaði 11,99 USD eða 1.383 krónur pundið og var ekkert kaffi í Hagkaup svo dýrt. Ekki er 

vitað um gæði þessara vörutegunda. En það vekur athygli að Starbuck´s kaffið er lang 

dýrast, en Starbuck´s er stærsta kaffihúsakeðja heims og er ekki að bjóða lægra verð, sem  

gera mætti ráð fyrir vegna stærðarhagkvæmni, heldur er þvert á móti með dýrustu vöruna. 

Nettó hagnaður Starbuck´s óx um 25% á árinu 2013.112 Starbucks selur ímynd um  

notalegheit með kaffinu.
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 https://www.google.is/#q=starbuck%C2%B4s+profit+2013.(Sótt 27/01/2014). 

https://www.google.is/#q=starbuck%C2%B4s+profit+2013.(Sótt
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12 Gagnrýni á frjálsa markaðinn 

Andstætt því sem almennt hefur verið talið hefur mörgum ríkjum vegnað betur þegar 

ríkið hélt um taumana í viðskiptum landsins,  en þegar markaðurinn var látinn ráða.  Það 

eru ýmsir gallar á ríkisskipulaginu en mörg ríki efnuðust hraðar og þar ríkti meiri 

tekjujöfnuður og færri fjármálakreppur en þar sem verslun og viðskipti voru gefin frjáls. 

Það er ekki rétt að öll ríki hafi orðið rík vegna frjálsra viðskipta. Sannleikurinn er hið 

gagnstæða, þó ekki án undantekninga. Bæði Bandaríkin og Bretland auðguðust vegna  

verndartolla, niðurgreiðslna og annarra aðgerða sem þau ráðleggja ekki 

þróunarlöndunum að taka upp.   

Þegar Georg Washington var settur í embætti, 1789, ákvað hann að klæðast 

amerískum fötum, frekar en að vera í breskum hágæða klæðnaði  og var efnið í fötunum 

hans ofið sérstaklega í Bandaríkjunum af þessu tilefni. Í dag hefði þetta verið brot á 

reglum Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar um gegnsæi. Abraham Lincoln var verndarsinni 

og hækkaði tolla í hæstu hæðir á tímum amerísku borgarastyrjaldarinnar. Benjamín 

Franklin lagði til háa verndartolla á innflutning til að styrkja bandarískan iðnað, þar sem 

iðnaðarmenn í Bandaríkjunum fengu fjórum sinnum hærri  laun en í Evrópu.  Þetta þótti 

nauðsynlegt til að fá fólk til iðnaðarstarfa, sem annars sinntu landbúnaðarstörfum.  

Benjamín taldi að amerískur iðnaður myndi ekki komast á laggirnar nema með þessum 

verndaraðgerðum. Tómas Jefferson var á móti því að hugverk væru í einkaeigu, hann 

sagði að hugmyndir væru eins og loft og ættu þar með ekki að vera talin til eignar.  

Andrew Jackson, var líka mikill verndarsinni og hélt hlífiskildi yfir tollum. Hann greiddi 

upp allar skuldir Bandaríkjanna, í fyrsta skipti í sögunni og bannaði einnig starfsemi 

banka sem var aðeins að 20% hluta í eigu ríkisins, því honum fannst þetta eignarhald 

útlendinga vera of mikið. Ríkissjóður Bandaríkjanna myndi ekki samþykkja slíkt í dag.  

Þrátt fyrir eigin sögu, þá þrýsta ríkari þjóðir á þær fátækari til að opna landamæri  sín 

fyrir samkeppni heimsins og nýta skilyrði sem felast í tvíhliða erlendri aðstoð, og til að 

taka lán á alheimsmarkaði sem hinar ríkari þjóðir stjórna svo sem frá 

Alþjóðagjaldeyrissjóðnum eða Alþjóðabankanum, auk sölu á ráðgjöf sem byggð er á  

hugmyndafræði þeirra og hvetja  til notkunar reglna sem þessi ríki nýttu ekki sjálf þegar  

þau voru sjálf vanþróuð. Staðreyndin er sú að vanþróuðu ríkin voru betur sett milli 
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1960-1970 heldur en eftir 1980, þegar markaðir opnuðust meira og regluverk var 

minnkað. Frá þessum tíma hefur ójöfnuður aukist og efnahagsvöxtur flestra 

þróunarríkjanna hefur minnkað. Hann var 3% á ári milli 1960-1970, en hefur verið um 

1,7% á tímabilinu 1980 -2000 þegar frjálsir markaðir voru í algleymingi. 

Varðandi frjálsan markað þá eru hagfræðingar, opinberir starfsmenn, stjórnmála-

fræðingar og fulltrúar ríkisstjórna í þeirri stöðu að gerðir þeirra eru ekki háðar 

markaðslögmálum. Athafnir þeirra felast í að hámarka eigin velferð. Stjórnmálamenn 

eru í samkeppni hver við annan, en kosningar eru svo sjaldan og gefur þeim tíma til þess 

að hámarka eigin völd og velferð á kostnað  þjóðarinnar.  Þegar kemur að mönnum sem 

hafa skrifræði að atvinnu þá er sjálfmiðunin jafnvel enn meiri og pólitískir leiðtogar geta 

fengið skrifræðismennina til að útbúa regluverk sem hentar þeirra kosningaloforðum, 

þeir eru einnig í aðstöðu til að misnota stjórnmálamenn. Munurinn á milli 

stjórnmálamanna og skrifræðisfólks er að skrifræðismenn hafa mikið atvinnuöryggi.   

Þeir eru í aðstöðu til þess að fresta hlutum þar til kosið er á ný. Þess vegna leggja 

hagfræðingar hins frjálsa markaðar til að hluti hagkerfisins sem stjórnmálamenn og 

skrifræðismenn stjórna sé hafður í algjöru lágmarki.113     

Samkvæmt dagblaðinu Telegraph 24. september 2011, er Tony Blair, fyrrverandi 

forsætisráðherra Bretlands, tengdur margra milljarða dollara samningum bandaríska 

fjárfestingabankans JP Morgan í Libyu, en hann fær 2 milljónir punda á ári sem ráðgjafi 

bankans. Á árunum 2007-2011 fór Tony Blair sex sinnum til Libýu, m.a. í einkaþotu 

Gaddafis.114 Tony Blair lét af embætti forsætisráðherra í júní 2007. 

Frjáls viðskipti og regluverk frjáls markaðar hafa sjaldan eða aldrei virkað.  Flest stóru 

iðnríkja nútímans studdust ekki við þessa hugmyndafræði í upphafi. Þetta regluverk 

hefur  hægt á vexti og aukið tekjuójöfnuð í þróunarríkjunum síðustu áratugi.     

Stundum er talað um að fjármagn þjóðar skipti ekki máli.  Fyrirtæki eru stofnuð í einu 

ríki og höfuðstöðvar þess  eru etv. staðsett þar enn, en fyrirtækin hafa fært út kvíarnar 

og aðalstarfsemin fer fram þar sem vænta má mestu arðseminnar.  Sem dæmi er Neslé, 

einn af stærstu fæðuframleiðendum heimsins sem var stofnað í Sviss og höfuðstöðvar 

þess eru þar enn, en minna en 5% af framleiðslu félagsins fer þar fram. Rannsóknir og 
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þróun félaga er jafnvel staðsett utan landamæra heimalandsins. Talað er um að 

fyrirtæki hafi engin landamæri í dag. Fyrirtækin gera það sem til þarf til  að auka hagnað, 

jafnvel þótt það komi niður á heimaríkinu svo sem með því að loka verksmiðjum og 

segja upp fólki eða flytja inn vinnuafl. Margir telja að það sé ekki skynsamlegt að setja  

takmarkanir á erlenda eign félaga, eins og mörg lönd hafa gert. Því svo lengi sem félög 

skapa hagnað og vinnu fyrir fólkið í landinu þá ætti það ekki að skipta máli hver á 

fyrirtækið.  Þegar öll stærstu fyrirtæki heimsins eru tilbúin til þess að flytja hvert sem er, 

í leit að gróða, þá leiðir það af sjálfu sér að það að setja erlendum fyrirtækjum stólinn 

fyrir dyrnar með því að gera fjárfestingum þeirra erfiðara fyrir, er ekki til hagsældarauka.   

En þegar á allt er litið eru fá fyrirtæki algerlega heimsvædd í þeim skilningi, því flest 

eru með aðalstöðvarnar í heimilisfestarríkinu svo sem varðandi ákvarðanatöku,  

rannsóknir og þróun. Þannig að tal um landamæralaus fyrirtæki er stórlega ýkt. 

Ástæðurnar eru ættjarðarást, samfélagsandi og ábyrgðartilfinning sem felst í því að vilja 

skila einhverju til baka til þess samfélags, sem ól fólkið sem stýrir fyrirtækinu og svo 

skyldur byggðar á sögulegum skýringum. Fyrirtæki eru oft í upphafi styrkt af opinberu fé, 

beint svo sem bílaframleiðandinn Toyota sem var bjargað frá gjaldþroti 1949, 

Volkswagen 1974, eða með óbeinum hætti eins og tollum og einokunarleyfum.   

Sumir telja að með því að setja takmarkanir á erlenda fjárfestingu þá fari fjárfestingin 

bara eitthvað annað. Fjárfesting er alltaf fjárfesting og skapar vinnu, jafnvel þótt um 

almenna verkamanna vinnu sé að ræða, þá er allt betra en ekkert.115  

Á undanförnum áratugum hefur hagkerfið breyst, sérstaklega í hinum ríkari löndum. 

Framleiðsla sem einu sinni var drifkrafturinn í hagkerfinu er ekki lengur til staðar.  

Þjónusta er ekki  eins seljanleg og framleiðsla, það er ekki eins auðvelt að flytja út 

þjónustu og framleiðsluvörur. Þeim mun meir sem þjónusta er hluti af efnahagskerfinu 

þá er líklegt að útflutningstekjur þjóðar minnki. Minni útflutningstekjur minnka 

innflutningsmöguleika á hátæknivörum og öðrum hlutum sem svo leiðir til minni 

hagvaxtarmöguleika. Í lok nítjándu aldar og byrjun tuttugustu unnu um 40% vinnuafls í 

Bretlandi og Belgíu við iðnað, en núna er hlutfallið í Bretlandi um 15%. Lækkun 

framleiðsluþáttar í þjóðfélagi hefur víðtæk áhrif vegna þess að fólk er mótað af þeirri 

reynslu sem það upplifir, vinnan mótar manninn. Við eyðum sífellt meiri fjármunum í 
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þjónustu þar sem hún er hlutfallslega miklu dýrari. Framleiðniaukning í þjónustu getur 

einfaldlega eyðilagt þjónustuna.  Hugsum okkur t.d. hljómsveit sem spilaði 20 mínútna 

verk á 10 mínútum, það myndi að öllum líkindum hljóma skelfilega og eyðileggja 

ánægjuna af tónleikunum. Framleiðsluaukning í bankaþjónustu fram að hruninu 2008 

fólst meðal annars í fjármálalegum uppfinningum sem juku áhættu og belgdu út 

fjármálageirann og allir vita hvernig fór. Vandamálið er meðal annars það að ef þjóðir 

hlúa ekki að framleiðslunni missa þær samkeppnisforskot við önnur lönd, þar sem 

útflutningstekjur minnka sem eykur greiðsluvanda til skamms tíma og lækkun lífskjara 

þegar til lengri tíma er litið.  Minnkun þjóðartekna getur þýtt greiðsluvanda, sem unnt er 

að leysa með lántökum, en mun að lokum leiða til lækkun gjaldeyris og minnka 

innflutningsgetuna og lækka lífskjör. Útflutningstekjur framleiddra vara verða að hækka 

hlutfallslega annars mun land ekki geta greitt fyrir innflutning í sama magni og áður og 

minnka samkeppnishæfi þar sem innflutningsmöguleikar minnka og greiðsluvandi eyst. 

Öll þjónusta er ekki jafn erfið til útflutnings. Þekkingariðnaðurinn, svo sem 

verkfræðiþekking, tæknikunnátta, ráðgjöf og bankaþjónusta, er mjög seljanlegur milli 

landa og hefur víða fyllt í skarðið sem minnkandi iðnaður skildi eftir. Þjónustugeirinn er 

hins vegar oft afleiðing af öflugum iðnaði. Ef litið er til Bandaríkjanna þá hafa þau verið 

með mikinn viðskiptahalla vegna minnkandi framleiðslu og hann hefur verið 

fjármagnaður með lánum, sem gengur ekki til lengdar. Aukinn ójöfnuður tekna í 

Bandaríkjunum hefur líka leitt til versnandi heilsu. En þar er tiltölulega ódýr þjónusta 

vegna þess að mikið framboð er af ódýru vinnuafli sem flykkist til landsins og sættir sig 

við  rýr kjör.116 

 

 

 

                                                      
116

 Ha-Joon Chang.(2010).Things They don´t tell you about Capitalism. New York.Bloosbury Press. 
Bls. 85-103. 



 

72 

 

13 Umræður 

Milliverð er fyrirferðarmikið í verðlagningu fyrirtækja. Þar sem víða ríkir ekki fullkomin 

samkeppni, heldur miklu frekar fákeppni þar sem fá og stór fyrirtæki ráða för á  framboði og 

verði á vörum. Í stað þess að líta til kostnaðar, ættu skattyfirvöld frekar að beina athygli sinni 

að raunverulegri efnahagslegri starfsemi og tekjum sem verða til innan hverrar lögsögu. 

Skattyfirvöld skortir starfskrafta til að berjast við skattaundanskotaiðnaðinn, þar sem þau hafa 

ekki nægilegan mannafla til að sinna þessum verkefnum. Bandarísk skattyfirvöld eru með 500 

starfsmenn til að rannsaka milliverðlagningu, Kenýa 3-5, en endurskoðunarfyrirtækið Earnst 

og Young með 800, svo dæmi sé tekið. Æskilegt væri að ríkisstjórnir birtu upplýsingar um sölu, 

innkaup, hagnað, eignir, skuldir, skatta og  fjölda starfsmanna fjölþjóðafyrirtækja sem starfa í 

viðkomandi landi. Þá gæti almenningur séð hvort mikil sala er hjá þessum fyrirtækjum í 

landinu, en e.t.v. enginn hagnaður eða mikill hagnaður og engir starfsmenn. Ef þessar 

upplýsingar liggja fyrir væri hægt að sjá hvort milliverðlagning hefur átt sér stað. Almenningur  

væri eflaust gáttaður á því að koddaver hefði verið selt á kr. 106.000 þegar meðalverðið á 

heimsmarkaði var  kr. 77.117  

Frjáls samkeppni er ekki alltaf nægileg til að viðhalda æskilegri samkeppni í öllum gerðum 

viðskipta. Einkaaðilar sem óttast afleiðingar frjálsra viðskipta og aukna samkeppni geta 

verndað hagsmuni sína og markaðshlutdeild með því að fara yfir landamæri og geta jafnvel 

komið í veg fyrir samkeppni svo sem með hringamyndun og að misnota hugverkaréttindi. Slík 

viðskipti geta heft frjáls viðskipti meira en háir tollar. Til að stuðla að eðlilegum frjálsum 

viðskiptum þarf regluverk, löggjöf og eftirlit, um samkeppni og alþjóðlega samvinnu. Afnám 

regluverks hefur leitt til samþjöppunar í bankageiranum og fleiri atvinnugreinum. Áhætta af 

myndun auðhringa er fyrir hendi í kjölfar nýrrar tækni og alheimsvæðingar. Eins og 

ársreikningar  Marel hf. og Samerja hf. sýna er mikil aukning í virði erlendra og innlendra 

dótturfélaga frá 2006-2012. Mikil samþætting er hjá fyrirtækjum á heimsvísu, sbr. mynd frá 

viðskiptastefnu Sameinuðu þjóðanna frá 2007, sem sýnir m.a. gríðarlegan vöxt í sameiningu á 

bankaþjónustu frá 2004-2007. Slík þróun dregur úr samkeppni og þegar þjónustuaðilum 

fækkar hefur verð tilhneiging til hækkunar þar sem fáir aðilar ráða á markaðnum og þessir 

aðilar hafa jafnvel verðsamráð.  
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14 Lokaorð 

Milliverðlagning fjölþjóðafyrirtækja hefur gert það mögulegt að flytja hagnað fyrirtækis 

burtu frá því landi þar sem varan er framleidd, þannig að hagnaðurinn er ekki 

skattlagður í framleiðslulandinu. Þetta er t.d. gert með því að búa til skúffufyrirtæki í 

landi þar sem skattlagning er lítil sem engin og skrá hagnað framleiðslunnar þar. Í 

mörgum tilfellum hefur framleiðslan líka verið flutt til landa þar sem vinnuaflið er 

ódýrara og þannig hefur hagnaður stóru fyrirtækjanna aukist og samkeppni minnkað. 

Framleiðslan er hins vegar dirfkrafturinn að baki tæknivæðingu og verkþekkingu.  

Aukning þjónustu á kostnað framleiðslu hefur dregið úr útflutningstekjum og átt þátt í 

lækkun tekna millistéttarfólks og aukið skuldasöfnun, þar sem hún er ekki eins vænleg til 

útflutnings og framleiðsluvara. 

Markmið með flóknum eignatengslum stórra fyrirtækja er stundum eingöngu gert til 

þess að lækka skatta. Hagnaður er síðan geymdur í skattaskjólum. Sviss hefur  neitað að 

upplýsa um eigendur bankareikninga og þar með að vinda ofan af skattaundanskotum. 

Brendan Barber telur fjárlagahalla ríkisstjórna setja mikinn þrýsting á stjórnvöld um að 

loka skattskjólum og glufum og hann telur að skattlagning aflandsauðs myndi leysa 

vanda fjárlagahalla í stað þess að kreista meira út úr almenningi sem ekki getur greitt 

meira í skatta.  

Þótt skattalög kveði á um að verðlagning milli fyrirtækja skuli lúta armslengdar-

viðmiðum þá getur verið eritt að finna slíkt verð. Rannsókn á því hvort milliverðlagning 

hafi farið fram með eðlilegum hætti er flókið og tímafrekt verkefni ekki síst þegar um 

fákeppni á markaði er að ræða. Leiðbeiningar OECD eru fyrst og fremst viðmiðunar-

reglur, en OECD hefur lagt til að fjölþjóðafyrirtækjum verði gert erfitt fyrir með að flytja 

hagnað yfir landamæri til lágskattaríkja og lagt til að þau leggi fram gögn um hve háa 

skatta þau greiði og hvar. En löggjöfin bannar hvorki skattsskjól né myndum 

dótturfélaga, sem virðast ekki hafa neinn annan tilgang en að flytja til fjármagn og 

komast hjá skattlagningu. Löggjöfin er ekki nægilega skýr og afgerandi og auðveldar 

þannig brask með milliverð. Stjórnmálamenn ganga jafnvel erinda stórfyrirtækjanna og 

stuðla þannig að ójöfnuði í viðskiptum. 
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Á undanförnum árum hafa erlendar fjárfestingar flætt til Kína, þrátt fyrir það halda 

70% af fjölþjóðafyrirtækjunum því fram að þau tapi á viðskiptunum við Kína. Hvers 

vegna eru þau þá að fjárfesta í Kína? Talið er að þróunarlöndin tapi  milljörðum USD á 

ári vegna milliverðlagningar. Þessi tekjumissir gerir það að verkum að ekki er unnt að 

veita þegnunum öryggi, heilsugæslu, menntun, hreint vatn, samgöngur og aðrar 

nauðsynjar. 118 Það mun verða æ erfiðar að halda upp lífskjörum sem flestar vestrænar 

þjóðir búa við og telja sjálfsagðan lífsstíl, ef ekki verður gripið í taumana. Hagnaður er 

fluttur til þeirra landa þar sem skattar eru lágir. Jafnvel er talað um ríkjalausar tekjur og 

er hagnaður jafnvel skattlagður í skattalögsagnarumdæmum þar sem hvorki fram-

leiðslan né heimilsfesti félagsins er.    

Sagt hefur verið að vinnan skapi manninn, framleiðslugreinar ýta undir þróun í tækni 

og vísindum. Það er á ábyrgð stjórnvalda að sjá til þess að fólk hafi verðug verkefni að 

fást við, þess vegna er hættulegt að opna fyrir taumlausa erlenda fjárfestingu þar sem 

auðlindir eru nýttar út í hörgul og jafnvel þannig að almenningur niðurgreiðir kostnað 

vegna stóriðju með sköttum. Þetta gengur algerlega í berhögg við tillögu Sameinuðu 

þjóðanna um að hver þjóð skuli njóta ávaxta sinna auðlinda. 

Niðurstaða í gerðardómsmálinu milli Alusuisse og íslenskra stjórnvalda leiddi til þess 

að raforkuverð var fært nær kostnaðarverði og skattar hækkaðir. Helsta auðlind 

landsins, fiskurinn í sjónum, er að mestu nýttur af örfáum fyrirtækjum. Þau virðast fara 

stækkandi og í raun þannig að um raunverulega samkeppni er varla að ræða, heldur 

fákeppni. Sum íslensku fyrirtækjanna eiga fjöldann allan af dótturfyrirtækjum og það er 

ástæða til að óttast að arðurinn af auðlindinni sé fluttur burt  og e.t.v. í skattaskjól. Við 

það bætist að núverandi gjaldeyrisreglur gera þessum fyrirtækjum mögulegt að koma 

með arðinn heim og kaupa krónur á afslætti og auka þar með fjárfestingu sína hér á 

landi enn meira og tryggja stöðu sína með því að kaupa önnur fyrirtæki út úr rekstri. Þar 

með dregur enn meira úr samkeppni. Ástæða er til að halda í framleiðsluna og forðast 

að störfin í landinu séu mestmegnis þjónusta við sölu og dreifingu á varningi sem 

framleidd er annars staðar.    

Armslengdarviðmiðið er leiðarljós í öllum viðskipaháttum. Það er hins vegar við 

ramman reip að draga þar sem í hlut eiga stór og öflug fyrirtæki sem hafa á að skipa 
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mörgu vel menntuðu fólki sem sérhæfir sig í hagræðingu á tölum til að forðast 

skattlagningu. GlaxoSmithKlein málið sem rekið var í Bandaríkjunum tók 14 ár,  og  

gerðardómsmál Alusuisse og íslenskra stjórnvalda stóð í 4 ár. Málarekstur af þessu tagi 

hefur reynt á þol og viljastyrk stjórnmálamanna og embættismanna, þar sem margs 

konar brögðum er beitt gegn þeim og í máli Alusuisse og íslenskra stjórnvalda reyndi 

Alusuisse að snúa deilunni upp í pólitískt mál og persónugera ágreininginn. Til þess að 

standa í slíku stímabraki þarf  forystufólk sem lætur ekki deigan síga.   

Það má hugsa sér að hin mikla fjölgun dótturfélaga íslenskra fyrirtækja valdi því að 

vara sé seld á milli fyrirtækja þannig að endanlegt söluverð sé haft lægra en 

innkaupsverð hærra, sem veldur því að endurgreiðsla í formi virðisaukaskatts er of há. 

Sá verðsamanburður sem gerður var á verði útflutts fisks frá Íslandi gæti gefið tilefni til 

að ætla að uppgefið útflutningsverð á fiski sé of lágt. Er ef til vill hækkun í hafi til og frá 

landinu?  Er einhver lausn á þessum vanda?  

Jan Pedersen, prófessor við Árósarháskóla segir að dönsk fyrirtæki nýti sér 

skattalegan ávinning lágskattaríkja og oft sé um að ræða takmarkaða efnahagslega 

starfsemi, en það sé ekki endilega ólöglegt og þau séu tilneydd til að nýta sér sömu 

möguleika  og önnur fyrirtæki geri. Danskir bankar starfa líka í skattaskjólum og 10.000 

danskir viðskiptavinir banka flytja frá Danmörku árlega. Jan Pedersen segir erfiðara að 

flytja landbúnaðarvörur, eins og svínakjöt og smör, til hitabeltiseyja, á borð við 

Bermuda, en fjármagn  og óefnisleg verðmæti, þar sem aðeins þarf að ýta á hnapp. Árið 

2009 kröfðust mörg ríki, með Barak Obama í broddi fylkingar, þess að fá betri 

upplýsingar úr skattaskjólum. Jan Pedersen gerir ekki ráð fyrir að margt breytist þó að 

ríkari þjóðir OECD hafi lagt hart að skattaparadísum að leggja fram gögn, þar sem  þeir 

samningar  séu ekki frábrugðnir öðrum dönskum fyrirtækjasamningum.119 

Dönsk skattyfirvöld hafa t.d. ákveðið að verja auknum fjármunum í eftirlit sem beinist 

að skattaskjólum með því að finna þá sem nýta skattaskjólin, bæta flæði upplýsinga og 

kanna hvaða lagabreytingar séu nauðsynlegar til að vinna gegn skattaráðgjöf sem lýtur 

að því að flytja fé til erlendra fjárvörslusjóða til skattspörunar og að auka samstarf við 

skattaráðgjafa eins og endurskoðendur. 120  
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Eva Joly segir í grein í Fréttablaðinu 12. desember 2009, að eina leiðin til að komast 

út úr þessari óreiðu sé að beita verulegum pólitískum þrýstingi og koma á yfirþjóðlegum 

dómsstóli í Evrópu og banna skattaparadísir í Evrópu með því að þrýsta á að evrópskir 

bankar og fyrirtæki sniðgangi þær alfarið og að barist verði  gegn hvítflibbaglæpum.121
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