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Útdráttur 

Lengi hefur verið talið að milliverðlagsreglur skattaréttar hafi skort skýrleika og valdi 

þar með réttaróöryggi. Við milliverðlagningu skal skattleggja verðmæti þar sem þau 

verða til. Séu milliverðlagsreglur ekki nægjanlega skýrar geta skatttekjur ríkis tapast 

eða jafnvel endað hjá öðru ríki ef viðskiptin áttu sér stað á alþjóða vettvangi. Milli 

tengdra aðila eru meiri líkur á óvenjulegum skiptum þar sem reynt er að koma fram 

skattahagræði.  

Nýverið voru lögleidd á Íslandi milliverðlagsákvæði með lögum 142/2013 um 

breytingu á tekjuskattslögum 90/2003. Nú ber því skattyfirvöldum og dómstólum að 

líta til þessara nýju reglna sem byggjast á leiðbeinandi reglum OECD um 

milliverðlagningu. Hefur breyting þessi í för með sér að meira samræmi skapast á bæði 

innlendum og erlendum markaði sem stuðlar þar með að auknu jafnræði milli aðila í 

sambærilegum viðskiptum. Skoðaðar voru nýjar milliverðlagsreglur og þann tilgang 

sem þeim ber að hafa á viðskipti tengdra aðila. Með skýrari lagaákvæðum er 

réttaröryggi aðila aukið til muna þar sem gegnsæi milliverðlagningar eykst og er nú í 

samræmi við erlend lagaákvæði. Auðveldara verður þar með að ákvarða skattstofn er 

tengist milliverðlagningu fyrir tilstilli þeirra aðferða sem milliverðlagning byggist á.  
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Lokaritgerð þessi telur til 12 ECTS einingar sem lokaverkefni til BS gráðu í 

viðskiptalögfræði við Háskólann á Bifröst. Viðfangsefnið eru milliverðlagsreglur sem 

lögleiddar voru í tekjuskattslög 1. janúar 2014, þar sem litið er til ákvæða 57. gr. 

tekjuskattslaga, tilgang þeirra og hvernig Hæstiréttur sem og yfirskattanefnd túlkar og 
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1. Inngangur 

Fyrir ekki svo löngu varð sú vitundarvakning hjá íslenskum skattayfirvöldum og aðilum 

íslensks atvinnulífs að gera þyrfti betur grein fyrir milliverðlagningu og milliverðlagsreglum. 

Haustið 2012 var skipaður starfshópur af fjármálaráðherra sem hafði það hlutverk að skoða 

milliverðlagningu þar sem gegnsæi milliverðlagsreglna var talið ófullnægjandi í íslenskum rétti, 

bæði fyrir skattayfirvöld sem og lögaðila íslensks efnahagslífs. Mikilvægt var að innleiða skýrar 

milliverðlagsreglur þar sem ákveðið hagræði fælist í því að íslensk lög og reglur samræmdust 

reglum þeirra ríkja sem íslensk fyrirtæki eiga í viðskiptum við. Þar með yrðu minni líkur á 

tvískattlagningu, skattasniðgöngu sem og að með skjölunarskyldu væri lögaðilum auðveldað 

að sýna fram á sönnunarbyrði milliverðs í viðskiptum sín á milli.  

Þörf á milliverðlagsreglum hefur aukist víða um heim síðustu ár fyrir tilstilli alþjóðavæðingar í 

viðskiptum, bæði til að koma mætti í veg fyrir tvísköttun ásamt því að hægt er að nýta 

milliverðlagsreglur til að koma í veg fyrir skattasniðgöngu, en með milliverðlagningu er það 

þekkt að fyrirtæki reyna að nýta sér óskýrleika reglnanna hérlendis fram til þessa til lækkunar 

á skattbyrði sinni. Milliverðlagning gengur út á hvernig viðskiptum á vörum, þjónustu og öðrum 

fjármálagjörningum skuli háttað milli tengdra aðila og þar með hver það er í samstæðu eða 

annarskonar tengdum viðskiptum sem eigi að greiða skatt af hverju. Sökum þess að fyrirtæki 

hafa nýtt sér milliverðlagningu til að lækka skattbyrði sína, þarf að tryggja það að skattbyrðin 

leggist á þar sem verðmætin eru sköpuð. Viðskipti milli tengdra aðila þurfa að styðjast við 

armslengdarreglur til að koma í veg fyrir óeðlileg viðskipti milli aðila þar sem haft er til 

hliðsjónar hvernig viðskiptin hefðu átt sér stað milli ótengdra aðila. 

Árið 1979 gaf Efnahags- og framfarastofnunin1 út fyrstu leiðbeiningarnar um regluverk er varða 

milliverðlagningu í alþjóðaviðskiptum, þar sem upphaflegur tilgangur var sá að gæta þess að 

skattstofn fyrirtækja milli ríkja yrði talinn fram á réttum stað og koma þar með í veg fyrir 

skattasniðgöngu. Þessar reglur hafa verið í stöðugri þróun síðan og eru nýjustu leiðbeiningar 

OECD varðandi milliverðlagningu frá 2010 í takt við þær breytingar sem eiga sér stað í nútíma 

samfélagi. Getur það haft mikil áhrif varðandi hagvöxt ríkja að skattlagning leggist á með 

réttum hætti og á réttum stað, þar sem erfiðara er að leita í skattaskjól annarra ríkja ef 

milliverðlagsreglur eru skýrar og samræmdar milli ríkja varðandi túlkun og beitingu þeirra á 

milli landa.  

                                                        
1 Hér eftir OECD. 
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Fjallað verður um þær reglur sem gilda um milliverðlagningu hér að neðan með hliðsjón af 

regluverki OECD. Skoðaðar verða ný lögfestar íslenskar milliverðlagsreglur og sú þýðing sem 

milliverðlagning hefur fyrir íslenskt atvinnulíf. Með því verður leitast við að skoða 

milliverðlagsreglu 57. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt2 og hvernig beri að túlka og beita 

milliverðlagsreglum varðandi viðskipti tengdra íslenskra aðila. 

Í öðrum kafla verða skilgreind og fjallað um hugtök sem tengjast milliverðlagningu. Ásamt því 

að horft verður til þeirra sjónarmiða sem farið er eftir varðandi inntak milliverðlagsreglna þ.e. 

armslengdarreglu, raunveruleikareglu, skattasniðgöngu og tvísköttun. Þriðji kafli fer síðan inn 

á hvað felst í milliverðlagningu sem og þróun 57. gr. tsl. til að mynda orsök þess hvers vegna 

farið var í það að skýra og betrumbæta milliverðlagsreglur í íslenskum rétti. Fjórði kafli fjallar 

um samstæður og tengda aðila sem leiðir síðan til fimmta kafla þar sem fjallað verður um 1. og 

2. mgr. 57. gr. tsl. ásamt því að skoða hinar nýju málsgreinar sem lögfestar voru með lögum 

142/2013 um breytingu á lögum 90/2003 um tekjuskatt. Einnig verður farið nánar út í hverjir 

teljast til skjölunarskyldra aðila. Sjötti kafli tekur til þeirra skilyrða sem þurfa að vera fyrir hendi 

til að hægt sé að beita milliverðlagningu og litið verður til óvenjulegra skipta tengdra aðila þar 

sem skoðuð verður dómaframkvæmd og túlkun Hæstaréttar og yfirskattanefndar á 1. og 2. mgr. 

57. gr. tsl. Í sjöunda kafla verður síðan litið til þeirra viðskipta sem geta talist varhugaverð milli 

tengdra aðila og hvaða aðferðum skuli beita við ákvörðun á milliverðlagningu að hálfu 

skattyfirvalda. Að lokum verður svo litið til hinna norðurlandanna í áttunda kafla og hvaða 

reglur gilda þar um milliverðlagningu.  

Höfundur notaðist við íslenskar og erlendar heimildir þar sem fjallað hefur verið um 

milliverðlagningu, horft var til frumvarpa, dóma Hæstaréttar, úrskurða yfirskattanefndar og 

teknir sérstaklega fyrir þeir dómar og úrskurðir sem höfundur taldi máli skipta til að varpa betur 

ljósi á reglurnar í dómaframkvæmd. Einnig var litið til skýrslna og annarra vefheimilda sem 

málið varða. Þar með var leitast við að svara hver tilgangur og inntak hinna íslensku 

milliverðlagsreglna hafa í íslensku réttarfari. 

 

  

                                                        
2 Hér eftir tsl. 
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2. Skattasniðganga og inntak milliverðlagsreglna 

Þegar milliverðlagning er ákvörðuð þarf að huga að hvað felst í raun og veru í þeim samningum 

sem gera það að verkum að þörf er á milliverðlagningu. Þar þarf til að mynda að horfa til 

armslengdarreglu, raunveruleikareglu og annarra skattalegra sjónarmiða líkt og tvísköttunar og 

skattasniðgöngu. 

2.1. Armslengdarregla 

Líkt og fram hefur komið byggja milliverðlagsreglur oftast á svokallaðri armslengdarreglu3 sem 

tekur til hagsmunatengsla aðila. Samkvæmt armslengdarreglunni skal ákvörðun verðs byggja á 

armslengd (e. arms length) milli aðila. Armslengdarverð er það verð sem tengd fyrirtæki hefðu 

notast við í viðskiptum sínum á frjálsum markaði í stað þess að láta tengingu hafa áhrif á 

verðið.4 

Séu hagsmunatengsl milli aðila í viðskiptum fyrir hendi geta þau valdið því að verðákvarðanir 

í viðskiptum geta orðið með óvenjulegum hætti.5 Til að meta það hvort viðskipti teljist 

óvenjuleg út frá skilmálum þeirra geta skattayfirvöld stuðst við armslengdarregluna sem finna 

má í almennu ákvæði 1. mgr. 57. gr. tsl. sem og efnislega samhljóða ákvæði 9. gr. 

samningsfyrirmyndar OECD sem tekur til tengdra félaga og 7. gr. sem fjallar um höfuðstöðvar 

og fastar starfsstöðvar. Þar felur armslengdarreglan það í sér að leggja megi mat á viðskipti 

tengdra aðila og bera þau saman við hvernig viðskiptum er háttað milli ótengdra aðila, þ.e. á 

frjálsum markaði. Ef ósamræmi er á markaðsskilmálum sem stuðst er við og skilmálum tengdu 

aðilanna sem ekki er hægt að rökstyðja á eðlilegan hátt hafa skattayfirvöld heimild til að víkja 

skilmálum samninga milli fyrirtækja til hliðar í skattaréttarlegum tilgangi.6 Aðilar geta þar með 

átt hættu á að skattstjóri telji til tekna mismun á markaðsverði og sölu- eða kaupverði ef ekki 

finnast gildar ástæður fyrir verðákvörðuninni sbr. 2. mgr. 57. gr. tsl.7 

Ef hagsmunatengsl aðila eru til staðar er hætta á að með millifærslum, skiptingu eða dreifingu 

tekna, eigi sér stað skattasniðganga. Hins vegar er það svo að þar sem engin tengsl eru á milli 

                                                        
3 Orðskýring: „Það að verð í viðskiptum á milli skyldra aðila þarf að vera í samræmi við markaðsverð sem tveir 

ótengdir aðilar myndu semja um sína á milli. Sé vikið frá markaðsverðinu án gildra ástæðna, geta aðilar átt á hættu 

að skattstjóri telji mismun á markaðsverði og söluverði eða kaupverði til tekna hjá þeim, er viðskiptanna nýtur.“ 

(Páll Sigurðsson. (2008). Lögfræðiorðabók með skýringum. Bls. 30.) 
4 Wittendorff., J. (2010). Transfer pricing and the arm´s length principle in international tax law. Bls. 6-7. 
5 Garðar Valdimarsson. (2000). Milliverðlagning (Transfer pricing). Tímarit lögfræðinga. 2. tölubl. Bls. 87. 
6 Ágúst Karl Guðmundsson. (2006). Milliverðlagning. Bls. 11. 
7 Ásmundur G. Vilhjálmsson. (2003). Skattur á fyrirtæki. Bls. 534. 
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aðila eru það yfirleitt markmið seljanda að ná fram sem mestum hagnaði af hverri vöru eða 

þjónustu fyrir sig á meðan kaupandi leitast yfirleitt við að fá vöruna eða þjónustuna á sem 

hagstæðasta verðinu.8 Yfirleitt eru það markaðsaðstæður sem ráða kjörum milli aðila, samt sem 

áður þegar félög eru borin saman, sama hvort sem um er að ræða tengd eða ótengd félög, þarf 

að skoða hvert tilvik fyrir sig og ekki þarf endilega að vera um markaðsverð að ræða við 

ákvörðun verðs milli aðila þar sem seljandi skiptir oft á tíðum við viðskiptavini með önnur 

fjárhagsleg sjónarmið í huga. Til að mynda við kynningarátak, ef viðskiptavild er til staðar eða 

einhverskonar auglýsingarherferð er í gangi hjá söluaðila má nefna sem dæmi um óvenjuleg 

viðskiptakjör milli aðila sem samt sem áður eru framkvæmdar við eðlilegar 

viðskiptaráðstafanir. Ber því skattayfirvöldum að rannsaka vel ástæðuna fyrir hinum 

óvenjulegu viðskiptum með armslengdarregluna til hliðsjónar.9  

Þessu til stuðnings má sjá Hrd. 9. október 2003 (316/2002), Tollstjórinn í Reykjavík gegn GÁJ 

lögfræðistofu ehf.10 Þar hafði lögmaðurinn Guðjón fært til gjalda kaup á lögfræðiþjónustu af 

Hafrafelli ehf.11 en lögmennirnir Guðjón og Jón inntu vinnuna af hendi fyrir viðskiptavini G 

ehf. en þáðu engu að síður greiðslur frá H ehf. Guðjón var hins vegar eigandi 99% hlutar í bæði 

G ehf. sem og H ehf. og þar af leiðandi mikil tengsl milli umræddra félaga. Taldi skattstjóri að 

óvenjuleg viðskipti hefðu átt sér stað með nýtingu á rekstrartapi félags H ehf. á móti 

rekstrartekjum G ehf. og lækkaði þar með skattstofn G ehf. Sökum þessa endurákvarðaði 

skattstjóri skattstofn félags G ehf. með vísan til 1. mgr. 58. gr. laga nr. 75/1981 nú 1. mgr. 57. 

gr. tsl. auk þess að leggja á 25% álagningu. Vísaði skattstjóri þar með til hliðar 

málamyndagerningi sem var orsök óvenjulegra viðskipta milli aðila fyrir tilstilli stjórnunar- og 

eignatengsla milli félaganna. Hæstiréttur féllst á kröfu skattstjóra í máli þessu með vísan til 

armslengdarreglu 1. mgr. 58. gr. laga nr. 75/1981 nú 1. mgr. 57. gr. tsl. um óvenjuleg viðskipti 

sökum stjórnunar- og eignatengsla.  

Ef litið er til sjónarmiða Hæstaréttar má sjá að Hæstiréttur horfir til armslengdarreglu þar sem 

óvenjuleg viðskipti hafa átt sér stað. Hæstiréttur staðfestir að skattstjóra er fært það vald að 

endurákvarða skattstofn tengdra aðila sökum þess að málamyndagerningur sé ómarktækur og 

þar með hafi 57. gr. tsl. lagagildi við skilmálaleiðréttingu skattyfirvalda, enda þurfi 

                                                        
8 Ágúst Karl Guðmundsson. (2006). Milliverðlagning. Bls. 12-13. 
9 Ágúst Karl Guðmundsson. (2006). Milliverðlagning. Bls. 17. 
10 Hér eftir G ehf. 
11 Hér eftir H ehf. 
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raunverulegar ástæður að vera til staðar til að samningur aðila haldi skattaréttarlegu gildi sínu 

með tilliti til raunveruleikareglu. 

2.2. Raunveruleikaregla 

Raunveruleikareglan veitir skattayfirvöldum heimild til þess að líta framhjá sýndargerningum 

(málamyndagerningum) sem skattaðilar hafa fært fram í þeim eina tilgangi að komast hjá því 

að greiða réttan skatt með framkvæmd skattasniðgöngu. Reglan snýst um það að draga fram 

hinar raunverulegu ráðstafanir sem liggja til grundvallar skattlagningu. Sem dæmi má nefna 

mat á því hvaða skilmálar eru raunverulega fjárhagslegir og hverjir þeirra eru viðskiptalegir. 

Skattlagning skal vera í takt við raunveruleg efni sem skipta máli varðandi skattlagningu á aðila 

umfram sýndargerninga.12 Ekki er þó hentugt að lögfesta slíka meginreglu í lagatexta þar sem 

orðalag getur verið snúið sökum þess að hún byggir á skattlagningu raunveruleikans. 

Skattlagning aðila byggir á skattalögum og þar með þarf raunveruleikareglan ekki sjálfstæða 

lagaheimild enda skýrt tekið fram í 1. gr. og 2. gr. tsl. hverjir teljast til skattskyldra aðila, auk 

þess sem 7. gr. tsl. kveður á um skattskyldu allra tekna.13 Er raunveruleikareglan hins vegar 

nokkuð ólík milliverðlagsreglunni þar sem milliverðlagsreglur fela í sér heimild til 

skilmálaleiðréttinga á löglegum og raunverulegum samningum í viðskiptum aðila meðan 

raunveruleikareglan felur í sér ráðstöfunarleiðréttingu.14 Líkt og danski fræðimaðurinn Jan 

Pedersen sagði til skýringar á muninum þarna á milli: 

Raunveruleikareglan aðskilur sig þannig frá milliverðlagsreglunni að hún heimilar 

„ráðstöfunarleiðréttingu“ þar sem milliverðlagsreglan heimilar einungis skilmálaleiðréttingu. 

Við síðari aðgerðina verður að virða lagalegt form ráðstöfunarinnar, þannig að einungis 

skilmálar hennar eru leiðréttir upp á við eða niður á við.15  

Löngum hefur verið sagt að raunveruleikareglan sé í raun forsenda alls skattkerfisins og hana 

er til að mynda finna í 57. gr. tsl. líkt og sést á dómaframkvæmd og úrskurðum yfirskattanefndar 

þrátt fyrir að vera ekki beint orðuð þar. Sem dæmi má þar nefna Hrd. 30. janúar 1997 (3/1997) 

í máli Vífilfells ehf. gegn Gjaldheimtunni í Reykjavík þar sem vísað er til þess að hérlendis sé 

í gildi almenn skattasniðgönguregla eða raunveruleikaregla sem finna má í 1. mgr. 58. gr. tsl. 

nú 1. mgr. 57. gr. tsl. Ekki sé unnt að líta framhjá 57. gr. tsl. í máli þessu þar sem eini 

tilgangurinn með kaupunum hafi falist í að kaupa rekstartap til lækkunar á skattstofni. Beri 

                                                        
12 Ágúst Karl Guðmundsson. (2006). Milliverðlagning. Bls. 12. 
13 Kristján Gunnar Valdimarsson. (1999). Skattasniðganga. Tímarit lögfræðinga. 3. tölubl. Bls. 237. 
14 Ágúst Karl Guðmundsson. (2006). Milliverðlagning. Bls. 20-22. 
15 Ágúst Karl Guðmundsson. (2006). Milliverðlagning. Bls. 22. 
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skattstjóra þar með að líta framhjá óvenjulegum tilfæringum og notast við 

raunveruleikaregluna, þar sem byggja skuli viðskiptin á raunverulegu efni samningsins en ekki 

þeim málamyndagjörningi sem gerður hafði verið, en talið var að um óeðlilegan frádrátt og 

ráðstafanir tekna væri að ræða. 

Í úrskurði yfirskattanefndar í máli nr. 261/2003 kemst nefndin að þeirri niðurstöðu að 

raunverulegur tilgangur hafi falið í sér skattasniðgöngu16 aðila málsins en ekki hagsmuni 

félagsins líkt og kærandi vildi meina. Yfirskattanefnd telur að almennt sé það markmið 

fyrirtækja að skila hagnaði af rekstri og það markmið skuli haft til hliðsjónar við 

ákvörðunartöku tengda lækkun hlutafjár félags sem og skuldsetningu. Sé þetta ekki gert vakna 

upp spurningar þess efnis hver hin raunverulegu fjárhagslegu eða rekstrarlegu markmið séu. Í 

úrskurðinum kemur fram að eina markmiðið gjörningsins líti út fyrir að vera lækkun á heildar 

skattgreiðslum félagsins.  

Í framkvæmd fellur það því í hlut skattyfirvalda að meta hverjar teljist raunverulegar ástæður, 

þegar aðilar framkvæma óvenjulegar fjárhagsráðstafanir sín á milli sem fela í sér lækkun á 

skattstofni. Ef raunverulegar ástæður liggja þar að baki er að öllum líkindum ekki um 

skattasniðgöngu að ræða. 

2.3. Skattasniðganga 

Skattskyldir aðilar vilja gjarnan lækka skattbyrði sína eftir fremsta megni þar sem mörgum 

þykir skattprósentan sem þeim ber að notast við of há, þar með reyna aðilar að nýta sér glufur í 

skattkerfinu þar sem skattprósentan getur verið mis há eftir því hvernig teknanna er aflað. Í 

framkvæmd reyna aðilar þar með að notast við hinar ýmsu millifærsluaðferðir en slíkan 

gjörning má oft á tíðum flokka sem skattasniðgöngu.17 Skattasniðganga felur í sér að skattaðilar 

reyna eftir fremsta megni að ná fram skattahagræðingu með því að hagnýta sér skattalögin á 

þann máta sem ekki var gert ráð fyrir við lagasetninguna. Þar með felur skattasniðganga í sér 

fjárhagsráðstafanir aðila þar sem lagt er upp með að ráðstafanirnar feli í sér skattalegan 

ávinning.18 Þó er ekki alltaf um skattasniðgöngu að ræða í slíkum tilfellum þar sem frádráttur 

getur verið heimill samkvæmt lögum sem skattafyrirhyggja, má þar nefna sem dæmi frádrátt 

frá tekjum vegna hlutabréfakaupa sbr. 1. tölul. B-liðar 1. mgr. 30. gr. tsl. Hins vegar er það svo 

að í mörgum tilfellum er ekki að finna slíka heimild í lögum og þarf því að meta hvaða 

                                                        
16 „Það þegar skattaðilar nýta sér annmarka á skattkerfinu og/eða galla í löggjöfinni.“ (Páll Sigurðsson. (2008). 

Lögfræðiorðabók með skýringum. Bls. 391.) 
17 Kristján Gunnar Valdimarsson. (1999). Skattasniðganga. Tímarit lögfræðinga. 3. tölubl. Bls. 220. 
18 Ágúst Karl Guðmundsson. (2006). Milliverðlagning. Bls. 11. 
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lagasjónarmið eiga við, t.d. með því að rannsaka hvort málamyndagerningur sé grundvöllur 

ráðstöfunarinnar. Við slíkar aðstæður ber að skoða hvað felst í raun í efni samningsins en ekki 

eingöngu því formi sem annars hefði réttaráhrif ef ekki væri málamyndagerningur til staðar. 

Þegar skattaðilar nýta sér glufur eða annmarka á skattkerfinu eru líkur á að þar sé 

skattasniðganga til staðar.19  

Skattalög ber ávallt að túlka þröngt þar sem ekki má leggja á menn álögur nema skýrt sé kveðið 

á um í lögum sbr. 40. gr. og 77. gr. Stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 og þar með 

skal horfa til þeirra lögskýringarsjónarmiða að ávallt skuli túlka skattalög skattaðila í hag.20  

2.4. Tvísköttun 

Hugtakið tvísköttun felur í sér skattlagningu þar sem skattur er lagður tvisvar eða oftar á sama 

efnislega hlutinn. Tvísköttun þykir óréttlát og dæmi eru um að hún geti verið tilviljunarkennd 

ásamt því að geta skekkt samkeppnisstöðu fyrirtækja. Tvísköttun er hins vegar ekki ólögleg að 

þjóðarétti þrátt fyrir að vera óæskileg. Dæmi eru um að tvísköttun hafi átt sér stað innan eins 

ríkis en þó er algengara að slíkt gerist þar sem fleiri ríki koma að skattlagningu skattaðila á 

sama grundvelli og fyrir sama tímabil.21 Tvísköttunarsamningar hafa þann tilgang að koma í 

veg fyrir tvísköttun og skattaundanskot sama aðila á sama tímabili og á sama skattstofn milli 

landa. Einnig geta slíkir samningar falið í sér þann kost að stækka markaðssvæði fyrirtækja sem 

starfa á alþjóðavettvangi sem og að samkeppnisstaða þeirra getur styrkst.22 Þeir 

tvísköttunarsamningar sem Ísland er aðili að styðjast að mestu leiti við samningsfyrirmynd 

OECD en mikilvægt er að milliverðlagsreglur aðildarríka OECD séu skýrar og með sem 

líkustum hætti þar sem annars eru meiri líkur á tvísköttun, sökum þess að ella geta ríki verið 

ósammála um hvar skuli skattleggja tekjur aðila með þeim afleiðingum að skattur geti verið 

reiknaður á sömu tekjur á tveimur eða fleiri eða jafnvel ýtt undir skattasniðgöngu ef óljóst er 

hvar skuli skattleggja tekjurnar.23  

 

  

                                                        
19 Kristján Gunnar Valdimarsson. (1999). Skattasniðganga. Tímarit lögfræðinga. 3. tölubl. Bls. 220-236. 
20 Davíð Þór Björgvinsson. (2013). Lögskýringar- Kenningar, aðferðir og sjónarmið við skýringu og beitingu laga. 

Bls. 170.  
21 Ragnheiður Snorradóttir og Stefán Már Stefánsson. (2011). Alþjóðlegur skattaréttur: Tvísköttunarsamningar og 

evrópskar skattareglur. Bls. 11-12. 
22 Fjármála- og efnahagsráðuneytið. (29. október 2008). Um tvísköttunarsamninga. Sótt 2. október 2014 af 

http://www.fjarmalaraduneyti.is/verkefni/skattar_og_tollar/nr/1196  
23 Ágúst Karl Guðmundsson. (2006). Milliverðlagning (Transfer pricing). Úlfljótur, 2. Tölubl. Bls. 249.  

http://www.fjarmalaraduneyti.is/verkefni/skattar_og_tollar/nr/1196
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3. Milliverðlagning og milliverðlagsreglur 

Milliverðlagning hefur löngum verið þekkt milli tengdra fyrirtækja bæði hérlendis og erlendis. 

Reglur er varða milliverðlagningu hafa þróast í samræmi við þarfir skattyfirvalda og aðila 

atvinnulífsins, þar sem gerð er grein fyrir tengdum aðilum og hvernig þeim beri að haga 

viðskiptum sín á milli. 

3.1. Sögulegt yfirlit 

Í íslenskum skattalögum hefur verið stuðst við ákvæði 57. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt 

áður 58. gr. laga nr. 75/1981 um tekju- og eignaskatt sem þó hefur verið talin ófullnægjandi við 

á endurákvörðun skattstofns við mat á milliverðlagningu, þar sem einungis hefur verið hægt að 

finna almennar milliverðlagsreglur. Hefur því löngum verið þörf á að lögfesta sértækar 

milliverðlagsreglur sem skýra nánar hvernig beita megi reglum við milliverðlagningu. 

Garðar Valdimarsson fullyrðir í grein sinni í Tímariti lögfræðinga um Milliverðlagsreglur (e. 

transfer pricing) að 58. gr. laga nr. 75/1981 um tekju- og eignaskatt sem áður var 18. gr. laga 

nr. 90/1965 hafi að geyma milliverðlagsreglur sem hægt sé að styðjast við í endurákvörðun á 

milliverðlagsleiðréttingu.24 Hins vegar er raunin sú að lengi hefur verið þörf á breytingum þar 

sem engar sértækar lagareglur gilda um milliverðlagningu og þar með hafi milliverðlagsreglur 

í íslensku réttarkerfi verið ófullnægjandi þar sem vantaði skýrleika þeirra. 

Fjölþjóðafyrirtækjum hefur undanfarin 20 ár fjölgað töluvert, til að mynda fyrir tilstilli aukinna 

tækniframfara og öflugri hagkerfa. Talið er að viðskipti tengdra aðila séu um 70% af 

heimsviðskiptum og eru skattyfirvöld farin að beina athygli sinni í mun ríkara mæli en áður var 

gert til slíkra viðskipta.25 Þess vegna er mikilvægt að líta á skattalegu hliðina í viðskiptum innan 

og milli samstæðna en þar koma til milliverðlagsreglur með hliðsjón af armslengdarreglum.26 

Vegna alþjóðavæðingar var talið að réttaróvissa ógnaði íslenskum fyrirtækjum á erlendum 

markaði sökum skorts á sértækum reglum um milliverðlagningu. Þetta hefði þau áhrif að veikja 

stöðu íslenskra fyrirtækja gagnvart skattlagningu annarra ríkja og ýta þar með undir hættu á 

tvísköttun. Samkeppnishæfi var orðið takmarkað fyrir fyrirtæki á íslenskum markaði sem hafði 

þær afleiðingar að erfitt var að ákvarða innra skipulag fyrirtækjanna. Með lögfestingu skýrra 

                                                        
24 Garðar Valdimarsson. (2000). Milliverðlagning (Transfer pricing). Tímarit lögfræðinga. 2. tölubl. Bls. 85. 
25 PWC ehf. (e.d.). Milliverðlagning. Sótt 3. september 2014 af   

http://www.pwc.is/is/thjonusta/milliverdlagning.jhtml  
26 OECD. (2010) Leiðbeiningar OECD um milliverðlagningu fyrir fjölþjóðafyrirtæki og skattyfirvöld. Bls. 17. 

http://www.pwc.is/is/thjonusta/milliverdlagning.jhtml
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lagaheimilda varðandi milliverðlagningu öðluðust skattayfirvöld betri úrræði sem auðvelda 

eftirlit og eftirfylgni á skattgreiðslum ásamt því að lagaumhverfi lögaðila skýrist til muna.27 

Milliverðlagsreglur hafa nú verið innleiddar með frumvarpi sem lagt var fyrir á 143. 

löggjafarþingi, 204. mál með þingskjali 266. Þar með var lagt til að breytingar yrðu gerðar á 

57. gr. tsl. og að skýrari reglur tækju til viðskipta tengdra aðila bæði varðandi verðlagningu og 

skilmála þeirra á milli. Við framkvæmd á innleiðingu milliverðlagsreglna var horft til 

leiðbeinandi reglna OECD sem og horft til armslengdarreglu 9. gr. samningsfyrirmyndar 

OECD.28  

3.2. Hvað fellst í milliverðlagningu? 

Milliverðlagning í skattaréttarlegum skilningi tekur til þeirra vandamála við verðlagningu sem 

myndast í viðskiptum milli tengdra, skyldra eða annarra háðra aðila.29 Í viðskiptum milli óháðra 

aðila eru það yfirleitt markaðsaðstæður sem ráða verði og skilmálum viðskiptanna en hins vegar 

er raunin sú að oft á það ekki við í viðskiptum tengdra aðila þar sem skattalegar forsendur standa 

oft að baki viðskiptunum. Fyrirtæki tengdra aðila eru þar með líklegri til að stunda 

skattasniðgöngu með millifærslum verðmæta.30 Almenna reglan er sú að samningsfrelsi ríki 

bæði í skattarétti og einkarétti. Þetta leiðir af sér að tengdir aðilar hafa í viðskiptum meira 

svigrúm til að ákveða sín á milli verð á vörum og þjónustu ásamt skilmálum fjármálagerninga, 

þar á meðal ákvörðun um vexti. Taki samningar milli aðila eingöngu mið af skattaréttarlegum 

hagsmunum er nauðsynlegt að til séu skýrar reglur sem taka á því vandamáli og þar með ber að 

líta til milliverðlagsreglna skattaréttar.31 

Þegar lítur að milliverðlagningu geta ástæður ákvörðunar hennar verið nokkuð frábrugðnar því 

sem gerist milli óháðra aðila líkt og áður kom fram. Vandamálið við milliverðlagningu er að 

með tilfærslum á skattskyldu tengdra aðila geta félög lækkað skattstofn á einum stað en hækkað 

á öðrum sem gerir það að verkum að heildartekjur lögaðila breytast yfirleitt ekki heldur einungis 

skipting hagnaðarins eða teknanna. Hvatinn sem myndast við slíkar aðstæður getur leitt til þessa 

                                                        
27 Fjármála- og efnahagsráðuneytið. (2013). Milliverðlagning. Áfangaskýrsla starfshóps. Sótt 23. september 2014 

af: http://www.fjarmalaraduneyti.is/media/utgafa/Milliverdlagning052013.pdf  
28 Frumvarp til laga 142/2013 um breytingu á lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt, með síðari breytingum. Þskj. 266, 

143. löggjafarþing, 204. mál . Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/143/s/0266.html [Sótt 

08.09.2014]. 
29 Ágúst Karl Guðmundsson. (2006). Milliverðlagning. Bls. 9. 
30 Fjármála- og efnahagsráðuneytið. (2013). Milliverðlagning. Áfangaskýrsla starfshóps. Sótt 23. september 2014 

af: http://www.fjarmalaraduneyti.is/media/utgafa/Milliverdlagning052013.pdf 
31 Frumvarp til laga 142/2013 um breytingu á lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt, með síðari breytingum. Þskj. 266, 

143. löggjafarþing, 204. mál . Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/143/s/0266.html [Sótt 

08.09.2014]. 

http://www.fjarmalaraduneyti.is/media/utgafa/Milliverdlagning052013.pdf
http://www.althingi.is/altext/143/s/0266.html
http://www.fjarmalaraduneyti.is/media/utgafa/Milliverdlagning052013.pdf
http://www.althingi.is/altext/143/s/0266.html
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að ríki verði af skatttekjum þar sem fyrirtæki hafa möguleika á óeðlilegum tilfærslum á hagnaði 

eða kostnaði milli ríkja til dæmis með flutningi hagnaðar frá háskattaríki til lágskattaríkis. Til að 

sporna við slíkri skattasniðgöngu og auka réttaröryggi hafa ýmis ríki sett lög sem heimila 

skattayfirvöldum að endurreikna skatt á fyrirtæki og gera þar með milliverðsleiðréttingum á 

skattskilum aðila sbr. nú milliverðlagsreglur 57. gr. tsl. Við endurákvörðun á skattstofni ber að horfa 

til armslengdarreglu 57. gr. tsl. þegar verð er ákvarðað að nýju, sökum þess að upphaflegt verð milli 

aðila hafa verið í ósamræmi við það sem tíðkast í viðskiptum milli ótengdra aðila. Í slíkum tilfellum 

notast OECD við armslengdarreglu sem grundvallarviðmið í leiðbeiningarreglum sínum þar sem 

milliverðlagning er ákvörðuð.32 

Yfirskattanefnd hefur úrskurðað í fjölda tilfella sem snúa að endurákvörðun ríkisskattstjóra á 

skattstofni lögaðila sbr. t.d. Úrskurð yfirskattanefndar í máli nr. 11/2010 þar sem ríkisskattstjóri 

færði söluhagnað aðila af meintri sölu erlends félags til tekna og endurákvarðaði þar af leiðandi 

skattstofn aðila. Félagið sem selt var hafði verið skráð á Bresku Jómfrúreyjunum í Karabíska hafinu 

en þau málsatvik áttu sér stað að hlutbréf félagsins voru seld öðru félagi, en var það félag skráð í 

Lúxemborg. Taldi ríkisskattstjóri að söluaðili hafi verið að reyna að komast hjá skattlagningu tekna 

á Íslandi með skattasniðgöngu þar sem að enginn tvísköttunarsamningur er á milli Bresku 

Jómfrúreyjanna og Íslands, þýddi það þar með að félagið væri skattskylt á Íslandi. Hinsvegar ef 

félagið væri flutt yfir í Lúxemborg væri tvísköttunarsamningur í gildi við Ísland og þar af leiðindi 

bæri að fara eftir honum þar sem segir að Lúxemborg hafi skattlagningarréttinn og félagið yrði þá 

ekki skattskylt á Íslandi. Ekki eru fordæmi fyrir því í skattarétti að félag geti flust milli 

heimilisfestaríkis nema með sölu á félaginu. Vísar ríkisskattstjóri í 1. mgr. 57. gr. tsl. þar sem 

ríkisskattstjóri taldi að raunveruleikaregla og armslengdarregla ætti við sökum þess að ekki hefði 

verið sýnt fram að ráðstöfunin hefði falið í sér neitt annað en óvenjulegan viðskiptalegan tilgang 

þar sem einungis væri verið að reyna að komast hjá skattgreiðslu á Íslandi. Einnig eru tengsl milli 

aðila fyrir hendi þar sem sami eigandi er að báðum félögunum og því talið að ekki hefði komið til 

viðskiptinna nema af þeim sökum. Hagsmunir aðila lægju því fyrir þar sem skattsprósenta er lægri 

í Lúxemborg og félagið því einungis að stunda skattasniðgöngu með sýndargerningi sem þessum. 

Yfirskattanefnd féllst á sjónarmið ríkisskattstjóra og taldi að mjög óeðlileg viðskipti hefðu átt sér 

þarna stað varðandi flutning félagsins úr einu heimilisfestarríki í annað án þess að raunveruleg sala 

hlutabréfanna yrði skattlögð hérlendis og hafnaði þar með kröfum kæranda og staðfesti 

endurákvörðun ríkisskattstjóra þar sem túlka bæri flutning þennan sem sölu hlutabréfa.  

                                                        
32 Garðar Valdimarsson. (2000). Milliverðlagning (Transfer pricing). Tímarit lögfræðinga. 2. tölubl. Bls. 76-80. 
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4. Milliverðlagning og samstæður félaga 

Þegar viðskipti milli tengdra félaga líkt og samstæðna eiga sér stað er mikilvægt að hafa skýrar 

lagareglur fyrir fyrirtækin til að fara eftir. Þar koma milliverðlagsreglur sterkt inn varðandi 

hvernig beri að haga slíkum viðskiptum til að koma í veg fyrir endurákvörðun skattyfirvalda á 

skattstofni félaganna. Þar sem reglur í tengslum við milliverðlagningu snúast um samstæður 

fyrirtækja, er nauðsynlegt að skilgreina hugtakið „fyrirtækjasamstæða“ í íslenskum lögum. Við 

slíka skilgreiningu er nauðsynlegt að líta til skilgreiningar félagaréttarins, það er, í lögum nr. 

2/1995 um hlutafélög33 og lögum nr. 138/1994 um einkahlutafélög34, þar sem hugtakið er ekki 

skilgreint í tsl.  

4.1. Hlutafélagasamstæða 

Samkvæmt hl., er fyrirtæki hver sú sjálfstæða lögpersóna sem stjórnar sínum eigin málefnum. 

Fyrirtæki geta hinsvegar verið tengd á þann veg að þau eru hvert öðru háð. Sé slíkt samband til 

staðar telst slík eining fyrirtækja vera fyrirtækjasamstæða, það er, þegar uppbygging félaga er 

með þeim hætti að eitt félag hefur slík ítök í öðru félagi, eða öðrum félögum, að það fer með 

meirihluta atkvæðavalds, eða hefur með öðrum hætti stjórn félagsins á sinni hendi.35  

Í félagaréttarlegum skilningi er lagt upp með að hvert félag sé sjálfstæður lögaðili sem ráði yfir 

öllum sínum málum, hins vegar er þetta ekki alltaf svo þar sem mikil þróun hefur átt sér stað í 

samstarfi milli félaga eða tengslamyndum sem gerir félög háð hvort öðru. Félagasamstæða út 

frá skilgreiningu félagaréttar felur í sér ákveðin tengsl sem myndast hafa milli félaga. Til að 

mynda þegar eitt fyrirtæki á stóran þátt í eignauppbyggingu annars félags sem verður til þess 

að það fer með meirihluta atkvæða innan félagsins eða fer með raunverulegt yfirráð í 

fyrirtækinu.36  

Í 4. mgr. 2. gr. ehl. og hl. kemur fram að móður- og dótturfélag teljast til samstæðu þar sem 

annað félagið er í raun undir stjórna hins félagsins, einnig er komið inn á reikningsskil 

móðurfélags í 84. gr. hl. þar sem móðurfélagi er gert skylt að leggja fram samstæðureikning á 

aðalfundi félagsins samhliða ársreikningi og skýrslu endurskoðenda eða skoðunarmanns. Þegar 

samstæða er mynduð getur opnast leið til að stunda óvenjuleg viðskipti m.a. á skiptingu eigna, 

                                                        
33 Hér eftir hl. 
34 Hér eftir ehl. 
35 Stefán Már Stefánsson. (2008). Samstæður hlutafélaga. Bls. 15-19. 
36 Stefán Már Stefánsson. (2013). Hlutafélagaréttur. Bls. 461-462. 
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skulda, gjalda og tekna. Auðveldar þetta aðilum félaganna að stunda viðskipti sín á milli á 

óvenjulegum kjörum og þar með aukast líkur á hugsanlegri skattasniðgöngu.37  

Þær reglur, sem kveðið er á um í hl. og ehl. um samstæður, lúta einna helst að því að koma í 

veg fyrir misnotkun.38 Í 2. gr. hl. er kveðið á um að þau taki ekki til erlendra félaga þar sem 

fram kemur að gildissvið laganna nái eingöngu til íslenskra hlutafélaga og gilda lögin því 

eingöngu um þau hlutafélög sem eru stofnuð hér á landi.39 Þetta skapar augljóslega vandræði 

þegar verið er að eiga við skattalega gjörninga innan fyrirtækjasamstæðna sem ná yfir 

landamæri, þar með má túlka það sem svo að alþjóðlegar fyrirtækjasamsteypur standi utan 

laganna. Með enga aðra skilgreiningu í lögum til að styðjast við skapaðist lagalegt tómarúm 

þegar á að skattleggja slík félög. Bót hefur nú verið gerð á þessum vanköntum með lögfestingu 

nýrra ákvæða þar sem tilgangur nýju milliverðlagsreglnanna gengur fyrst og fremst útá hvernig 

beri að skipta skattstofni milli landa og hafa mikla þýðingu í viðskiptum sem eiga sér stað yfir 

landamæri. 

Þegar réttarstaða félags er metin er mikilvægt að gera grein fyrir því að hvert félag innan 

samstæðunnar skal vera sjálfstæður lögaðili bæði í fjármunarréttarlegum og skattaréttarlegum 

skilningi. Þarf því að horfa til þeirra reglna sem eiga við hvert félag fyrir sig en ekki bara 

samstæðunnar í heild sinni. Hefur þetta í för með sér að samstæðufélagi ber að gera upp 

skattskyldar tekjur sínar með hliðsjón af reglum sem gilda um hvert félag innan 

samstæðunnar.40 Þar með var aðeins hægt að efast um uppgjör á skattskyldum tekjum út frá 

almennum reglum um tekjuleiðréttingu, en milliverðlagsleiðréttingar eru sértækar skattareglur 

og þurfa því að útheimta skýra lagastoð við leiðréttingu á skattstofni félaga.  

Við milliverðlagningu skipta einnig máli höfuðstöðvar annars vegar og fastar starfsstöðvar hins 

vegar. Þar sem föst starfsstöð hefur ekki sjálfstætt löghæfi líkt og félag en er þó háð 

ótakmarkaðri skattskyldu á Íslandi sbr. 4. tölul. 3. gr. tsl. sem og að tekjur sem innlendir aðilar 

hljóta af fastri starfstöð utan Íslands bera skattskyldu hérlendis sbr. 1 og 2. gr. tsl. Skattlagning 

af tekjum fastra starfsstöðva ráðast því af þeim tvísköttunarsamningum sem í gildi eru á 

hverjum stað fyrir sig.41  

 

                                                        
37 Stefán Már Stefánsson. (2013). Hlutafélagaréttur. Bls. 462-467. 
38 Stefán Már Stefánsson. (2008). Samstæður hlutafélaga, bls. 15-19 
39 Stefán Már Stefánsson. (2008). Samstæður hlutafélaga, bls. 150. 
40 Ágúst Karl Guðmundsson. (2006). Milliverðlagning. Bls. 18-19. 
41 Garðar Valdimarsson. (2000). Milliverðlagning (Transfer pricing). Tímarit lögfræðinga. 2. tölubl. Bls. 77-79. 
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4.2. Tengdir aðilar  

Í frumvarpi laga 142/2013 um breytingu á tekjuskattlögum 90/2003 kemur fram að 

skattyfirvöldum er heimilt að gera leiðréttingar á skattskilum tengdra aðila á grundvelli 

milliverðlagningarreglna sem byggja til að mynda á armslengdarsjónarmiði. Þá er gert grein 

fyrir hverjir teljist tengdir aðilar en þar segir: 

Lögaðilar teljast tengdir þegar beint eða óbeint eignarhald eins lögaðila yfir öðrum fer yfir 

50% og/eða stjórnunarleg yfirráð eru fyrir hendi með öðrum hætti. Þá teljast lögaðilar einnig 

tengdir þegar meirihlutaeignarhald eins lögaðila yfir öðrum er til staðar samanlagt með beinum 

og óbeinum hætti 42  

Tengdir aðilar hvort sem um ræðir tengda aðila sifjaréttarlega eða fjárhagslega háða aðila, eru 

taldir líklegri til að ákvarða verð og aðrar fjárhagsákvarðanir með óvenjulegum ráðstöfunum 

verðmæta sem verða til þess að heildarskattstofn aðilanna lækki. Hins vegar má líta svo á að ef 

ekki er nein tenging til staðar milli aðila er það yfirleitt markmið seljanda og kaupanda að vilja 

ná fram sem mestum hagnaði af viðskiptunum. Þeir aðilar sem ekki eru tengdir á nokkurn hátt 

eru sagðir standa í armslengd hvor frá öðrum. Þar með eru óháðir aðilar líklegri til að stunda 

viðskipti sín á milli í samræmi við góðar viðskiptavenjur sem almennt tíðkast á opnum markaði 

ólíkt tengdum aðilum sem vilja oft á tíðum ná fram lækkun á skattstofni. Fyrir setningu nýrra 

milliverðlagsreglna hafði hvergi verið að finna í skattalögum hvers kyns hagsmunatengsl þyrftu 

að vera til staðar til að hægt væri að notast við armslengdarregluna og féll það því í skaut 

skattyfirvalda að sýna fram á hagsmunatengsl aðila.43  

Í frumvarpi laga 142/2013 um 2. mgr. 11. gr. sem varð að 4. mgr. 57. gr. tsl. kemur fram að 

aðilar teljist tengdir ef þeir falla undir skilgreiningu 2. gr. laga um ársreikninga þar sem 

skilgreint er hvað teljist til tengsla milli aðila. Einnig segir að eignarhlutdeild aðila í lögaðila 

geti verið hvort sem er með beinum eða óbeinum hætti, það sem átt er við að ekki skipti máli 

hvort aðili eigi meirihluta eignarhlutdeild í lögaðila með beinum eða óbeinum hætti þ.e. hafi 

einhverskonar ráðstöfunarrétt yfir eignarhlut með atkvæðisrétt eða með sérstökum samningi. 

Ekki er því nauðsynlegt að aðili sé beint eða óbeint meirihluta eigandi hlutanna heldur nægi að 

hann fari með einhverskonar stjórnunarleg yfirráð.44 

                                                        
42 Frumvarp til laga 142/2013 um breytingu á lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt, með síðari breytingum. Þskj. 266, 

143. löggjafarþing, 204. mál . Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/143/s/0266.html [Sótt 

08.09.2014]. 
43 Ágúst Karl Guðmundsson. (2006). Milliverðlagning (Transfer pricing). Úlfljótur, 2. Tölubl. Bls. 250-251. 
44 Frumvarp til laga 142/2013 um breytingu á lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt, með síðari breytingum. Þskj. 266, 

143. löggjafarþing, 204. mál . Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/143/s/0266.html [Sótt 

08.09.2014]. 

http://www.althingi.is/altext/143/s/0266.html
http://www.althingi.is/altext/143/s/0266.html
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Tengsl milli aðila geta verið með tvennum hætti þ.e. almenn tengsl og sérstök tengsl. Almenn 

tengsl eru þau tengsl sem eiga rætur sínar að rekja til sifja, vináttu, kunningsskapar eða koma 

til út frá félagaréttarlegum tengslum. Einkennast almenn tengsl af því að fjárhagslegir 

hagsmunir falli saman á almennan hátt sem verður til þess að aðilar í slíkum tengslum geti 

stjórnað ráðstöfunum innan hagsmunasambandsins. Sérstök tengsl einkennast hins vegar 

einungis af fjárhagslegum samningi milli aðila. Þar sem aðilar geta verið óháðir að öllu öðru 

leiti en að til að mynda til að lækka sameiginlega skattbyrði. Yfirleitt er þá enginn einn ráðandi 

aðili en þó er það ekki útilokað t.d. í sambandi milli skuldara og kröfuhafa.45  

Sem dæmi um almenn tengsl milli aðila má sjá Hrd. 9. febrúar 2006 (321/2005) þar sem allir 

hluthafar félagsins voru tengdir sifjaréttarlega þar sem hjón áttu 80% hlut í félaginu en fjögur 

börn þeirra skiptu með sér 20% hlut. Til stóð að lækka hlutfjáreign félagsins með greiðslu til 

hluthafa í formi skuldabréfa sem voru vaxta – og afborgunarlaus til 12 ára. Hæstiréttur komst 

að þeirri niðurstöðu að viðskiptin með skuldabréfin væru mjög óvenjuleg og staðfesti úrskurð 

yfirskattanefndar. Taldi Hæstiréttur að megintilgangur gjörningsins hafi falið í sér skattalegan 

ávinning. Rakti hann einnig markmið 1. mgr. 57. gr. tsl. þar sem skattyfirvöldum væri heimilt 

að hafa afskipti af málum er taka til skipta í fjármálum á þann hátt að þau teljist verulega 

frábrugðin því sem gerist milli óháðra aðila. Þar með var talið að ástæðan fyrir 

fjármálagjörningnum hefði einungis verið tilkominn vegna tengsla aðila og engin ástæða til að 

áætla að viðskiptin hefðu farið fram milli óskyldra aðila. 

Einnig er vert að líta á úrskurð yfirskattanefndar í máli nr. 1053/1998 þar sem kærandi málsins 

hafði átt viðskipti um hlutabréf á mjög svo óeðlilegu verði þar sem hann lét af hendi hlutabréf 

á 500.000 kr. auk 500.000 kr. í peningum en gagngjaldið hafi einungis numið 1.000 kr. 

Yfirskattanefnd kemst að þeirri niðurstöðu í ljósi 57. gr. tsl. að líta bæri framhjá gerningum er 

gerðir höfðu verið af aðila í hlutabréfaviðskiptum. Talið var að viðskiptin hefðu einungis átt sér 

stað sökum tengsla aðila, tekið var fram af hálfu yfirskattanefndar að tilgangur viðskiptanna 

hefði verið að takmarka skattskyldan hagnað kæranda af öðrum hlutabréfaviðskiptum. Staðfesti 

yfirskattanefnd því niðurfellingu skattstjóra um óheimilt frádráttarbært sölutap frá söluhagnaði 

af hlutabréfum.  

Í úrskurði yfirskattanefndar í máli nr. 113/2001 var talið að óvenjuleg skipti milli aðila hefðu 

átt sér stað fyrir tilstilli eigna- og stjórnunartengsla hlutafélaga. Gríðarleg tengsl voru milli 

félaganna sem að máli koma þar sem kærandi kom að öllum félögunum með eigna eða 

                                                        
45 Ágúst Karl Guðmundsson. (2006). Milliverðlagning (Transfer pricing). Úlfljótur, 2. Tölubl. Bls. 251. 
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stjórnunarlegum tengslum. Skattstjóri komst að þeirri niðurstöðu að um málamyndagerning 

væri að ræða þar sem raunverulegur tilgangur viðskipta félaganna hefði verið sá að fullnýta 

eftirstöðvar uppsafnaðs taps X hf. sem og að nýta þann aukakostnað sem varð vegna 

viðskiptanna til frádráttar af tekjum atvinnurekstrar kæranda. Taldi skattstjóri að ekki hefði 

orðið af viðskiptunum nema vegna þeirra tengsla sem fyrir lágu. Féllst yfirskattanefnd á þann 

rökstuðning skattstjóra að um óvenjuleg viðskipti hefði verið að ræða sökum eigna og 

stjórnartengsla með vísan í 1. mgr. 57. gr. tsl. 

Af ofangreindu má sjá að þekkt er í framkvæmd að tengsl aðila geta skipt sköpum í gjörningum 

sem gerðir eru í viðskiptum milli aðila. Skýrleiki milliverðlagsreglna er þar með mikilvægur 

við ákvörðun á hvernig gjörningi skuli háttað til að hægt sé að komast hjá ágreiningi um 

endurákvörðun skattstjóra. Ýtti það undir þörfina fyrir nýjum og skýrari milliverðlagsreglum 

þar sem nánar er kveðið á um hverjir teldust til tengdra aðila og hvernig bæri að haga 

viðskiptagjörningum milli tengdra aðila.  
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5. 57. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt 

Líkt og fram hefur komið hafa verið innleidd fjögur ný ákvæði í 57. gr. tsl sem taka til 

verðlagningar í viðskiptum milli tengdra lögaðila þar sem áður var 57. gr. tsl. einungis með tvö 

almenn ákvæði er tók til óvenjulegra viðskipta aðila.  

5.1. Tilurð 57. gr. tsl. 

Upphaflegt tilefni þess að almennt ákvæði 1. mgr. 57. gr. tsl. var lögleitt í skattalög var fyrir 

tilstilli dómstóla í Hrd. 30. nóvember 1964 í máli nr. 70/1964 þar sem skattyfirvöld hækkuðu 

tekjuskatt skipstjóra, sökum þess að umræddur skipstjóri hafði talið fram laun háseta. Hins 

vegar sögðu kjarasamningar á þeim tíma að skipstjóralaun skyldu vera að hið minnsta tvöföld 

hásetalaun og töldu skattyfirvöld að þar með hafði skipstjórinn talið of lítið fram miðað við 

kjarasamninga, þá kom fram að skipstjórinn var aðaleigandi hlutafélagsins sem átti bátinn og 

þar með mjög tengdur fyrirtækinu. Komst hæstiréttur þó að þeirri niðurstöðu að 

skattayfirvöldum væri óheimilt að endurákvarða tekjuskattinn nema fyrir tilstilli beinnar 

lagaheimildar. Sökum þessa var farið í endurskoðun á 18. gr. laga nr. 90/1965 um tekju- og 

eignaskatt, hljóðar greinin svo eftir breytingu sem sett var með lögum: 

Ef skattþegnar, einstaklingar eða félög, semja um skipti sín í fjármálum á hátt sem er verulega 

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

samninga hefðu runnið til annars skattþegns, en gera það ekki vegna samningsins, teljast 

honum til tekna.46 

Þar með var komið lögfest ákvæði sem hægt var að styðjast við í málum líkt og lýst er hér að 

ofan og því hægt að skattleggja raunveruleg verðmæti aðila óháð því sem tilgreint er í samningi.  

Fræðimenn og dómsstólar hafa ekki alltaf verið sammála um innihald greinarinnar og hvernig 

beri að túlka hana. Telja dómstólar og skattyfirvöld að tilgangurinn með ákvæðinu hafi verði 

sá að tilgangur löggjafans með ákvæðinu hafi verið að koma á fót reglu þar sem hægt er að 

skattleggja raunveruleg verðmæti óháð þeim samningi sem gerður hafi verið milli aðila. Þar 

með liggi raunveruleikasjónarmið til grundvallar ákvæðinu til að sporna við skattasniðgöngu. 

Garðar Valdimarsson telur hins vegar að um sé að ræða dæmigert milliverðlagsákvæði þar sem 

ekki sé hægt finna neinn stuðning þess efnis að taka beri efni samninga fram yfir form þeirra. 

Þrátt fyrir að líklegast hafi tilgangur ákvæðisins falist í að lögfesta einhverskonar 

raunveruleikareglu eða skattasniðgöngureglu. Slíkar reglur hafi þá ekki komist til skila í 

lagatextanum sem samþykktur var af Alþingi. Heldur miðast ákvæðið einungis við 

                                                        
46 Ágúst Karl Guðmundsson. (2006). Milliverðlagning. Bls. 33. 
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armslengdarsjónarmið að sögn Garðars og ekki til komið til að sporna við skattasniðgöngu með 

raunveruleikareglu. Dómstólar hafa ekki getað fallist á þessa skilgreiningu Garðars og ljóst er 

að í skattaframkvæmd sé það kjarni ákvæðisins að ekki sé einungis um milliverðlagsreglu að 

ræða út frá armslengdarsjónarmiði heldur einnig að ákvæðið feli í sér raunveruleika- og 

skattasniðgöngusjónarmið.47  

Ákvæði 2. mgr. 57. gr. tsl. kom hins vegar nýtt inn með lögum 40/1978 um tekju- og eignaskatt, 

tekur ákvæðið til kaupa eða sölu eigna á óeðlilega háu eða lágu verði sem skattyfirvöldum er 

gert að meta í hverju tilfelli fyrir sig. Ákvæðið hljóðar svo:  

Kaupi skattaðili eign á óeðlilega háu verði eða selji eign á óeðlilega lágu verði geta skatt-

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

annars vegar og matsverðs hins vegar skal telja til skattskyldra tekna hjá þeim aðila sem slíkra 

viðskipta nýtur. 

Upphaflegur tilgangur ákvæðisins er nokkuð óljós en tekið er fram í þingskjali 600, 1977 um 

18. gr. að ákvæði sé til skýringar 1.mgr.48 Fræðimenn virðast nokkuð sammála um að ákvæðið 

feli í sér armslengdarreglu.49  

5.2. Sértækar milliverðlagsreglur 

Markmiðið með nýjum milliverðlagsreglum er að tryggja réttmætar skattgreiðslur innanlands 

sem að öðrum kosti hefðu getað farið forgörðum eða runnið til annarra ríkja.50 Innleiddar voru 

fjórar nýjar málsgreinar sem nota ber til fyllingar á hinum almennu ákvæðum sem fyrir eru.  

Í 3. mgr. 57. gr. tsl. hljóðar svo 

Ef verðlagning og/eða skilmálar í viðskiptum milli tengdra lögaðila eru ekki sambærileg því 

sem almennt gerist í viðskiptum á milli ótengdra aðila skal meta og eftir atvikum leiðrétta 

verðlagninguna með tilliti til milliverðlagningarreglna Efnahags- og framfarastofnunarinnar 

(OECD) og ákvarða skattstofn eða skattstofna að nýju eftir því hvort verð reynist of- eða 

vanmetið. Sama á við um verðlagningu í viðskiptum lögaðila við fastar starfsstöðvar sínar. 

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

óefnislegum eignum og hvers kyns fjármálagerninga. 

Í 4. mgr. 57. tsl. er grunnforsendan fyrir milliverðlagningu skilgreind, þ.e. hvernig skuli túlka 

hverjir teljist til tengdra aðila. Hljóðar 4. mgr. 57. gr. um tengda aðila þar með svo: 

 Lögaðilar teljast tengdir í skilningi 3. mgr. þegar:  

                                                        
47 Ágúst Karl Guðmundsson. (2006). Milliverðlagning. Bls. 34-35. 
48 Alþingistíðindi, 1977-1978 A, þskj. nr. 600, bls. 2571.  
49 Ágúst Karl Guðmundsson. (2006). Milliverðlagning. Bls. 45. 
50 Fjármála- og efnahagsráðuneytið. (2013). Milliverðlagning. Áfangaskýrsla starfshóps. Sótt 23. september 2014 

af: http://www.fjarmalaraduneyti.is/media/utgafa/Milliverdlagning052013.pdf  

http://www.fjarmalaraduneyti.is/media/utgafa/Milliverdlagning052013.pdf
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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 

b. meirihlutaeignarhald eins lögaðila yfir öðrum er til staðar samanlagt með beinum og 

óbeinum hætti, eða 

c. þeir eru beint eða óbeint í meirihlutaeigu 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. 

5. mgr. 57. gr. tsl. tekur til skjölunarskyldu aðila þar sem aðili með rekstrartekjur eða 

heildareignir sem ná yfir einn milljarð við upphaf eða lok reikningsárs. Ásamt því að kveðið er 

á um hvað felst í skjölun og upplýsingum gagna. Hljóðar greinin svo:  

Ef rekstrartekjur lögaðila á einu reikningsári eða heildareignir í upphafi eða við lok 

reikningsárs eru yfir 1 milljarði kr. er hann skjölunarskyldur frá og með næsta reikningsári 

vegna viðskipta við tengda lögaðila, sbr. 4. mgr. Með skjölunarskyldu er átt við að lögaðili 

skrái upplýsingar um eðli og umfang viðskipta við tengda lögaðila, eðli tengsla og grundvöll 

ákvörðunar milliverðs. Skjölunarskyldur aðili skal varðveita sérstaklega gögn um slík 

viðskipti, upplýsingar um viðskiptaskilmála, veltu, eignir og annað sem þýðingu kann að hafa 

við milliverðlagninguna og sýna fram á verð og skilmála í sambærilegum viðskiptum milli 

ótengdra aðila eða hvernig verðlagningu er háttað með tilliti til leiðbeiningarreglna OECD um 

milliverðlagningu. Gagna og upplýsinga skal gæta í sjö ár frá lokum reikningsárs. Lögaðili 

skal staðfesta skjölunarskyldu við framtalsskil og að fullnægjandi skjölun hafi átt sér stað. 

Lögaðili skal bregðast við beiðni skattyfirvalda um aðgang að skjölunarskyldum gögnum eigi 

síðar en 45 dögum eftir að beiðnin kom fram. 

6. mgr. 57. gr. tsl. segir að lokum:  

Ráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd þessarar greinar, meðal 

annars um kröfur varðandi skjölun á ákvörðun milliverðlagningar. 

Eins og sjá má er hér um nokkuð ítarlegar viðbætur við 57. gr. tsl að ræða þar sem markmiðin 

með lagasetningunni eru höfð að leiðarljósi. Þar skiptir máli að hafa milliverðlagsreglur skýrar 

til að mynda til að réttaröryggi sé fullnægt og jafnræði sé á milli aðila þar sem ella væri 

jafnræðisregla stjórnsýsluréttar í uppnámi þar sem skattaðilar væru ekki skattlagðir með sama 

hætti.51 Áhrifamesta breytingin sem á sér stað við innleiðingu þessara nýju ákvæða felst í því 

að nú hefur verið skýrt með innleiðingu fjögurra málsgreina hverjir teljist til tengdra aðila og 

hvernig tenging þurfi að vera til staðar til að hægt sé að styðjast við 1. mgr. 57. gr. tsl. Einnig 

er skjölunarskylda útfærð á greinargóðan hátt með vísan til leiðbeinandi reglna OECD, þar sem 

nokkuð ítarlega er lýst hvernig skjölun skuli háttað. Þar með er réttaröryggi aðila aukið til muna 

þar sem ekki leikur lengur vafi á því hvernig skjölun skuli háttað í framkvæmd, aðilar 

viðskiptagjörnings standa þar með betur að vígi þegar beita á milliverðlagsreglum þar sem allar 

                                                        
51 Kristján Gunnar Valdimarsson. (1999). Skattasniðganga. Tímarit lögfræðinga. 3. tölubl. Bls. 237. 
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upplýsingar liggja fyrir sem auðveldar aðilum að rökstyðja mál sitt ef upp kemur ágreiningur 

um skattstofn. Einnig er farið inn á hvaða aðferðir skuli notast við í ákvörðun á 

milliverðlagningu þar sem óvenjuleg viðskipti eiga sér stað. Fram kemur að styðjast skuli við 

þær aðferðir sem OECD hefur tekið saman og skýrt í leiðbeiningum varðandi 

milliverðlagningu, þar með er verið að ýta undir réttaröryggi aðila þar sem verið er að koma í 

veg fyrir tilviljunarkennda endurákvörðun skattayfirvalda.  

Nokkur álit bárust við frumvarpið þar sem augljóst var að aðilar atvinnulífsins voru mjög 

ánægðir með umræddar breytingar. Þó var gerð ein athugasemd á þá vegu að ekki væri 

nægjanlega langur frestur fyrir fyrirtæki að bregðast við breytingunum sem löggjöfinni fylgdi 

og mælt með að frestur yrði 45. dagar. Ekki varð löggjafinn þó við þeirri ósk umsagnaraðila og 

tóku löginn gildi 1. janúar 2014. 

5.3. Skjölun lögaðila 

Skjölun felur í sér að með nýjum milliverðlagsreglum var lögfest ákvæði 5. mgr. 57. gr. tsl. um 

skjölunarskyldu aðila. Skjölunarskylda tekur til viðskipta tengdra aðila hvort sem heimilisfesti 

aðila er hérlendis eða með fastar starfstöðvar erlendis. Aðili telst skjölunarskyldur ef 

heildareignir eða rekstrartekjur aðila fara umfram einn milljarð króna á reikningsári, hvort sem 

er við upphaf eða lok árs. Þeir aðilar sem flokkast sem skjölunarskyldir sbr. 5. mgr. 57. gr. tsl. 

eiga að afla og skrá upplýsingar og staðfesta með árlegum framtalsskilum að skjölun gagna hafi 

verið fullnægjandi. Skjölunarskylda felur í sér að verð og aðrir skilmálar sem átt hafa sér stað í 

viðskiptum milli tengdra aðila byggist á armslendarsjónarmiði og í samræmi við 

milliverðlagsreglur 57. gr. tsl.52 

Í frumvarpi til laga 142/2013 segir að varðveita eigi gögn og upplýsingar þar sem sýna skuli 

fram að skilmálar og verð sé í samræmi við viðskipti þar sem aðilar hafi verið í armslengd. 

Einnig skal leggja fram almenna lýsingu á viðskiptunum, hvernig skipulagi var háttað ásamt 

upplýsingum um tengingu, eignarhaldi innan samstæðu sem og upplýsingar um sölu og 

verðlagningu undanfarinna ára.53 

                                                        
52 Frumvarp til laga 142/2013 um breytingu á lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt, með síðari breytingum. Þskj. 266, 

143. löggjafarþing, 204. mál . Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/143/s/0266.html [Sótt 

08.09.2014]. 
53 Frumvarp til laga 142/2013 um breytingu á lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt, með síðari breytingum. Þskj. 266, 

143. löggjafarþing, 204. mál . Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/143/s/0266.html [Sótt 

08.09.2014]. 

http://www.althingi.is/altext/143/s/0266.html
http://www.althingi.is/altext/143/s/0266.html
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Fram kemur í 5. kafla leiðbeinandi regluverks OECD að ekki sé um tæmandi upptalningu að 

ræða heldur séu þetta viðmið og því beri að meta í hverju tilfelli fyrir sig hvaða gögn skuli 

skjalfesta. Á Íslandi er það svo að varðveita skal gögn til sjö ára sbr. 20. gr. laga nr. 145/1994 

um bókhald þar sem skattyfirvöld verða að hafa nægan tíma til að skoða viðhlítandi gögn er 

mál varða við skattlagningu þegar grunur vaknar að óeðlileg viðskipti hafi átt sér stað milli 

tengdra aðila.54  

                                                        
54 Ágúst Karl Guðmundsson. (2006). Milliverðlagning. Bls. 94-95. 
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6. Beiting milliverðlagsreglna 

Talið hefur verið í dómaframkvæmd að hægt sé að víkja einkaréttarlegum 

málamyndagerningum sem hafa þann eina tilgang að lækka skattbyrgði til hliðar við ákvörðun 

skattstofns með milliverðlagsreglum 57. gr. tsl. Líkt og fram hefur komið hér að framan er talið 

að 57. gr. tsl. feli bæði í sér milliverðlagsreglur með hliðsjón af armslengdarreglu sem og 

raunveruleikareglu. 55  

6.1. Skilyrði beitingar milliverðlagningar 

Skilin milli þess hvenær eigi að beita armslengdarreglu eða raunveruleikareglu eru hins vegar 

ólík að vissu leiti.56 Fyrsta skilyrðið sem þarf að koma til skoðunar þegar 1. mgr. 57. gr. tsl. er 

beitt varðar hagsmunatengsl aðila. Annað skilyrðið tekur til þess að um gildan samning sé að 

ræða. Ekki er þar með nóg að einungis hagsmunatenging aðila sé til staðar þegar beita á 

milliverðlagsreglum heldur þurfa einnig að vera til staðar óvenjulegar fjárhagsráðstafanir sem 

þarf að skoða út frá raunveruleikareglu og armslengdarreglu. Skilyrðin fyrir beitingu 

milliverðlagsreglna við ólögmæta skattasniðgöngu felast í að skattyfirvöld þurfa að sýna fram 

á hagsmunatengsl, einnig þarf að liggja fyrir sönnun eða að mjög líklegt sé að umrædd ráðstöfun 

sé óvenjuleg í samanburði við ótengda aðila við sambærilegar aðstæður og að álitið sé að 

hagsmunatengsl séu orsök óvenjulegrar ráðstöfunar.57  

6.2. Óvenjuleg skipti 

Óvenjuleg skipti í viðskiptum milli aðila hafa ósjaldan komið til álita, bæði með úrskurðum 

yfirskattanefndar, héraðsdómum, Hæstaréttardómum sem og bindandi áliti ríkisskattstjóra. Hér 

verður því farið í stuttu máli yfir nokkra þeirra til að leiða í ljós þau sjónarmið sem viðhöfð eru 

í málum er snúa að milliverðlagsreglum 57. gr. tsl. sem tekur til óvenjulegra viðskipta út frá 

samningum aðila. 

Hrd. 31. mars 2011 (626/2010), Bjarki H. Diego gegn íslenska ríkinu. Krafðist B ógildingar á 

endurákvörðunar ríkisskattstjóra vegna opinbera gjalda sem og viðurkenningu Hæstaréttar á 

þeim skattsstofni sem talin hafði verið fram í skattframtali. Ríkisskattstjóri hafði talið að 

„starfstengd kaup á hlutabréfum með sölurétti“ svipuðu til kaupréttarsamninga á þann hátt að 

tekjur af þeim teldust skattskyldar sem launatekjur og bæri því að líta til 57. gr. tsl. og víkja 

                                                        
55 Ágúst Karl Guðmundsson. (2006). Milliverðlagning. Bls. 48. 
56 Ágúst Karl Guðmundsson. (2006). Milliverðlagning. Bls. 48. 
57 Kristján Gunnar Valdimarsson. (1999). Skattasniðganga. Tímarit lögfræðinga. 3. tölubl. Bls. 239-240. 
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samningi aðila til hliðar á grundvelli óvenjulegra viðskipta. Hins vega komst Hæstiréttur að þeirri 

niðurstöðu að umræddur samningur hefði hljóðað upp á hlunnindi starfsmanns og gætu því ekki 

myndast við það tekjur að frátöldum sölurétti sem hann hlaut af bréfunum. Tók Hæstiréttur fram að 

slíkar tekjur féllu undir 1. mgr. 1. tölul. A. liðar 7. gr. tsl. Hins vegar var tekið fram í samningi að 

ein af tveimur forsendum þyrftu að vera til staðar til að tekjur gætu myndast. Þar sem forsendur 

þessar höfðu aldrei orðið virkar var ekki þörf á því að beita 1. mgr. 57. gr. tsl. Íslenska ríkið var þar 

með dæmt til að endurgreiða með vöxtum endurákvörðun skatta sem greiddar höfðu verið til 

ríkisskattstjóra, snéri Hæstiréttur þar með dómi héraðsdóms. 

Hrd. 22. nóvember 2007 (44/2007). Málið snérist um úrskurð yfirskattanefndar þar sem niðurfelld 

var gjaldfærsla rekstrarkostnaðar í framtali Reykvískra lögmanna ehf. gegn íslenska ríkinu. Sú 

gjaldfærsla sem um ræðir var rekstarkostnaður íbúðarhúsnæðis sem Reykvískir lögmenn ehf. 

keyptu af Sveini Andra sem var framkvæmdastjóri og annar eigandi félagsins. Málsatvik fólust í 

því að húsnæði Sveins Andra og eiginkonu hans var nýtt undir starfsemi Reykvískra lögmanna ehf. 

Ásamt óbreyttum einkanotum aðila. Taldi ríkisskattstjóri að kaupin gæti á engan hátt talist til 

venjulegra viðskipta sbr. 1. mgr. 57. gr. tsl. ekki væri um frádráttarbæran kostnað að ræða í skilningi 

1. tölul. 31. gr. laga nr. 75/1981 um tekju- og eignaskatt. Staðfesti Hæstiréttur því héraðsdóm þess 

efnis að kaup á fasteigninni hefðu ekki komið til nema fyrir tengsl aðila og bar því að endurákvarða 

skattstofn aðila með hliðsjón af 1. mgr. 57. gr. tsl. 

Úrskurður yfirskattanefndar í máli nr. 264/2002 snérist einnig um óvenjuleg viðskipti aðila í 

fjármálum. Málavextir voru þeir að rekin var fiskverkun af lögaðila sem hafði keypt þorskafla af 

fyrirtækinu X ehf. langt yfir markaðsverði. Eigandi fiskverkuninnar var eigandi að öllu hlutafé 

fyrirtækisins X ehf. ásamt konu sinni og tengsl aðila voru því fyrir hendi. Taldi ríkisskattstjóri að 

með kaupum á aflaverðmætum umfram markaðsverð hefðu einungis legið fyrir þau sjónarmið að 

lækka rekstrarkostnað fiskverkuninnar og lækka þar með skattlagningu á frestuðum söluhagnaði. 

Einnig þótti óvenjulegt að sem hluta af greiðslu fyrir aflaverðmætin lagði eigandi fiskverkuninnar 

fram leigukvóta sem hluta af greiðslu. Komst yfirskattanefnd að þeirri niðurstöðu að um óvenjuleg 

viðskipti væri að ræða út frá tengslum aðila og staðfesti því endurákvörðun ríkisskattstjóra. 

Má sjá af málsatvikum að Hæstiréttur staðfesti oft á tíðum úrskurð yfirskattanefndar en hins vegar 

hafa komið upp túlkunar ósamræmi sem að öllum líkindum má rekja til óskýrleika 57. gr. tsl. fyrir 

gildistöku laga nr. 142/2013 um breytingu á lögum 90/2003 um tekjuskatt. Hins vegar tekur 

Hæstiréttur undir þá túlkun yfirskattanefndar að 57. gr. tsl. feli í sér armslengdar- og 

raunveruleikareglu. Því beri að skoða óvenjuleg viðskipti milli tengdra aðila út frá þeim reglum sem 

57. gr. tsl. felur í sér.  
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7. Viðskipti tengdra aðila 

Í viðskiptum milli tengdra aðila er hætta á skattasniðgöngu þar sem tengdir aðilar hafa þann 

möguleika að hafa áhrif á hinn aðilann, slíkt getur til að mynda átt sér stað í breytingu á 

rekstarformi, millifærslum innan félaga, í viðskiptum með kaupréttarsamninga og 

lánaviðskiptum svo eitthvað sé nefnt. 

7.1. Breyting á rekstrarformi félags 

Þegar félög breyta félagaformi eða stofna ný félög þarf að gæta þess að hafa armslengdarregluna 

til hliðsjónar. Þar sem skattalegt hagræði kemur til álita sökum þess að ella er hægt að líta svo 

á að ráðstöfunin hafi eingöngu verið gerð í skattalegu tilliti þar sem ágreiningur getur risið milli 

skattgreiðenda og skattyfirvalda á grundvelli skattasniðgöngu- og raunveruleikasjónarmiða.58 

Ef tilgangur breytinganna eru eingöngu byggðar á skattalegum forsendum eru allar líkur á að 

skattyfirvöld beiti 1. mgr. 57. gr. tsl. um álitaefnið. Skattyfirvöldum ber þá að huga að þeim 

raunverulegu forsendum sem breytingarnar eiga að ná til áður en farið er í framkvæmd á 

endurákvörðun skatts. Þrátt fyrir að ráðstöfun sé gerð í öðrum tilgangi en að afla tekna getur 

hún verið að fullu með eðlilegum hætti. Slíkar breytingar geta orsakast til að mynda fyrir tilstilli 

samkeppnisaðstæðna, stjórnar félags, kynslóðaskipta, við myndun á sérstökum aðstæðum innan 

starfsgreina svo eitthvað sé nefnt. Við aðstæður sem þessar lítur því í fyrstu út fyrir að ráðstöfun 

sé eingöngu gerð í skattalegu tilliti en þegar betur er að gáð koma í ljós raunverulegar og 

málefnalegar ástæður fyrir breytingunni. Ber því skattyfirvöldum að skoða hvort breytingar 

tengdra félaga hafi í raun verð byggðar á raunverulegum viðskipta eða rekstrarlegum 

forsendum.59  

7.2. Lánaviðskipti 

Í hlutafélaga- og einkahlutafélagalögum er einungis að finna greinar sem banna hlutafélagi að 

lána hluthöfum fjármagn sbr. 104. gr. hl. og 79. ehl. en hins vegar er það ekki bannað að hluthafi 

láni hlutafélagi. Hluthafar vilja gjarnan lána hlutafélagi fremur en að leggja til aukið eigið fé 

þar sem fjármagnstekjuskattur er lægri en skattur af hlutafélagahagnaði. Hluthöfum ber að 

varast slíka samninga ef kemur til þess að vextir af láninu séu hærri en gengur og gerist almennt 

geta skattyfirvöld litið á slíkar vaxtatekjur sem dulinn arð hjá hluthafa. Ef lánin eru hins vegar 

vaxtalaus er hættan minni á skattlagningu og ekki hægt að byggja á 1. mgr. 11. gr. tsl. um 

                                                        
58 Garðar Valdimarsson. (2000). Milliverðlagning (Transfer pricing). Tímarit lögfræðinga. 2. tölubl. Bls.88-89. 
59 Ágúst Karl Guðmundsson. (2006). Milliverðlagning. Bls. 58-62. 
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skattskyldan arð, þrátt fyrir að oft á tíðum sé litið á slíkt sem dulið eigið fé en ber þá 

skattyfirvöldum að sanna að framlagið sé í raun eigið fé. Hlutafélög geta einnig stundað 

lánaviðskipti innan samstæðna og þarf þá að vanda vel þá skilmála sem gerðir eru sambandi 

við viðskiptin. Gæta þarf vel að því að skilmálar samningsins séu sambærilegir og þegar 

viðskipti milli ótengdra aðila eiga sér stað. Armslengdin er því mikilvæg fyrir aðila þar sem ef 

skattyfirvöld telja að ef skilmálarnir séu frábrugðnir markaðsskilmálum ótengdra aðila er hætt 

á endurákvörðun skattstofns. Þrátt fyrir að hagsmunatengsl séu til staðar milli aðila er það ekki 

svo að tengd félög hafi minni lagalegan rétt en ótengd félög við gerð á ráðstöfunum í skattalegu 

tilliti heldur þurfa þau einnig að horfa til þeirra reglna sem í gildi eru um milliverðlagningu.60 

7.3. Kaupréttarsamningar 

Aðilar geta gert með sér svokallaðan kaupréttarsamning sem felur þá í sér heimild til að kaupa 

fyrirfram ákveðinn fjölda hlutabréfa á fyrirfram ákveðnu verði. Með kaupréttarsamningi er það 

svo að innlausnarverð hlutabréfanna getur verið hið minnsta núll krónur sem verður til þess að 

þrátt fyrir undirritun slíks samnings kemur kaupréttarhafi ekki út í tapi við lækkun bréfanna en 

getur hins vegar komið út í hagnaði ef verð bréfanna hækka fram yfir það verð sem ákveðið var 

upphaflega í samningi. Algengast er að í kauprétti felist einhverskonar verðmæti þar sem 

endurgjald fyrir bréfin geta falist í kaupverði eða skuldbindingu aðila, t.d. með því að starfa í 

einhvern ákveðinn tíma fyrir þann sem kaupréttinn veitir. Algengt er að slíkir samningar telji 

til greiðslu í formi hlunninda starfsmanna sbr. 9. og 10. tsl. Ráða má af skattframkvæmd 

ríkisskattstjóra á meðferð við endurákvörðun skatta vegna kaupréttarsamninga þarf að athuga 

vel hvort ætlunin hafi verið að koma tekjum félags undan staðgreiðslu skatts og hvort óvenjuleg 

viðskipti hafi átt sér stað með hliðsjón af 2. mgr. 57. gr. tsl. við ákvörðun á verði bréfanna til 

að hægt sé að framkvæma endurákvörðun sbr. 1. mgr. 57. gr. tsl. þar sem horfa verður til 

armslengdarreglunnar, telji ríkisskattstjóri að óvenjuleg skipti milli tengdra aðila hafa átt sér 

stað hefur hann heimild til að endurákvarða skattstofn aðila kaupréttar.61 

7.4. Millifærsluaðferðir 

Í öðrum kafla leiðbeinandi reglna OECD um milliverðlagningu er fjallað um þær aðferðir sem 

notast skal þegar skattyfirvöld meta hvort skilmálar og verð sé í samræmi við 

armslengdarsjónarmið. Fjallar kaflinn um fimm aðferðir sem skipt er upp í tvo flokka þ.e. hina 

hefðbundnu aðferð (e. traditional transaction methods) eða viðskiptalega (e. transactional profit 

                                                        
60 Ágúst Karl Guðmundsson. (2006). Milliverðlagning. Bls. 68-73. 
61 Ágúst Karl Guðmundsson. (2006). Milliverðlagning. Bls. 63-67. 
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methods). Við val á hvaða aðferð skal nota ber að velja þá aðferð sem er mest viðeigandi miðað 

við þær aðstæður sem um ræðir, ber þá að horfa til styrkleika og veikleika hverrar aðferðar fyrir 

sig, hvernig viðskiptunum var háttað, áreiðanleika og aðgengi að upplýsingum, sem og að skoða 

aðgengi að samanburð á viðskiptum milli óháðra og háðra aðila.62 

7.4.1. Hefðbundnar aðferðir 

Fjallað er um þrjár hefðbundnar aðferð sem hægt er að notast við í mati á milliverðlagningu í 

öðrum kafla OECD leiðbeininganna, þ.e. aðferð sambærilegs óháðs verðs (e. comparable 

uncontrolled price method-CUP), endursöluverðsaðferðin (e. resale price method) og 

kostnaðarálagsaðferðin (e. cost plus method).  

Aðferð sambærilegs óháðs verðs gengur út að bera það verð sem greitt var fyrir vöru eða 

þjónustu tengdra aðila saman við verð sem greitt væri fyrir sambærilega vöru eða þjónustu milli 

ótengdra aðila. Ef upp kemur greinanlegur verðmunur gefur það til kynna að viðskiptin hafi 

ekki farið fram í armslengd heldur hafi tenging milli aðila haft þar áhrif á verðið í umræddum 

viðskiptum. Þrátt fyrir að erfitt geti verið í sumum tilfellum að finna samanburð á verði háðra 

viðskipta og óháðra viðskipta er þetta talin besta aðferðin við að finna út hvort viðskipti hafi 

farið fram í armslengd.63 Aðferð sambærilegs óháðs verðs er ákveðinn byrjunarpunktur eða 

grunnur aðferðafræði hinna aðferðanna sem á eftir koma. 

Endursöluverðsaðferðin tekur sem byrjunarpunkt það verð sem vara, sem keypt hefur verið af 

tengdu fyrirtæki, er endurseld á í armslengd. Við beitingu aðferðarinnar er söluhagnaður eða 

framlegð seinni viðskiptanna (endursölu til ótengds fyrirtækis) dregin frá því verði, sem og 

annar kostnaður sem af endursölunni hlýst. Það sem stendur eftir þegar gert hefur verið ráð fyrir 

söluhagnaði armslengdarviðskiptanna, getur þá kallast mat á réttu verði hefðu viðskiptin farið 

fram í armslengd. Helsti styrkur endursöluverðsaðferðarinnar felst í því að einfalda mat á 

viðskiptum þar sem lítill virðisauki á sér stað hjá þeim tengda aðila sem er neðar í 

virðiskeðjunni, sem dæmi í umboðsverslun. Aðal veikleiki aðferðarinnar leiðir af sama meiði, 

það er að þegar meiri virðisauki á sér stað er hún síður heppileg.64 Þetta má að hluta leiðrétta 

með að nota aðferðina í samhengi hagnaðarskiptingaraðferðarinnar (sjá kafla 7.4.2).65 

                                                        
62 OECD. (2010) Leiðbeiningar OECD um milliverðlagningu fyrir fjölþjóðafyrirtæki og skattyfirvöld. Bls. 59. 
63 OECD. (2010) Leiðbeiningar OECD um milliverðlagningu fyrir fjölþjóðafyrirtæki og skattyfirvöld. Bls. 63-64. 
64 OECD. (2010) Leiðbeiningar OECD um milliverðlagningu fyrir fjölþjóðafyrirtæki og skattyfirvöld. Bls. 65-66 
65 OECD. (2010) Leiðbeiningar OECD um milliverðlagningu fyrir fjölþjóðafyrirtæki og skattyfirvöld. Bls. 67-70. 
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Kostnaðarálagsaðferðin gengur út að skoða hvaða kostnaðarþættir falla til við framleiðslu 

undirliggjandi vöru, þjónustu, sambærilegrar vöru eða þjónustu ótengds fyrirtækis. Við 

kostnaðinn er þá bætt viðeigandi framlegð af sölu vörunnar eða þjónustunnar í ljósi eðlis 

framleiðslunnar og markaðsstöðu. Sem dæmi er gert ráð fyrir hærri framlegð á einingu þegar 

fyrirtæki er einkasali eða hefur einkaleyfi þannig að eðlilegt má telja að framlegð væri há í 

armslengd. Mat á verðlagningu í armslengd er þá kostnaður að viðbættri framlegð. Aðferðin 

er heppileg þegar ljóst er hvernig kostnaðaruppbygging framleiðslu viðkomandi vöru er, en 

þó getur aðferðin verið óljós er kemur að því að ákvarða rétta framlegð af sölu vörunnar.66 

Við slíkar kringumstæður er t.d. mögulegt að samtvinna leiðina millifærslulegu 

nettóálagningaraðferðinni (sjá kafla 7.4.2) svo ákvarða megi heppilega framlegð.67 

7.4.2. Viðskiptalegar hagnaðar aðferðir 

Í öðrum kafla OECD leiðbeininganna er einnig fjallað um tvær viðskiptalegar hagnaðar 

aðferðir sem eru millifærslulega nettóálagningaraðferðin (e. transactional net margin method 

-TNMM) og hagnaðarskiptingaraðferðin (e. profit split method).  

Millifærslulega nettóálagningaraðferðin er í eðli sínu tengd kostnaðarálagsaðferðinni eða 

endursöluverðsaðferðinni. Aðferðin byggir á því að bera framlegð á viðskiptum við tengdan 

aðila við almenna framlegð á þau viðskipti sem félagið á í armslengd. Grundvöllur 

aðferðarinnar er að fyrir liggi annar fórnarkostnaður viðskiptanna en framlegðin sjálf, til 

dæmis með vísan í kostnaðarálagsaðferðina eða endursöluaðferðina. Einn af styrkleikum 

aðferðarinnar er að heildrænir (e. aggregate) hagnaðarmælikvarðar fyrirtækisins eru oft 

áreiðanlegri og síður umdeilanlegir en aðrar aðferðir við mat á söluhagnaði eða framlegð af 

viðskiptum.68 

Hagnaðarskiptingaraðferðin miðar að því að útiloka nokkur áhrif á skattalegan hagnað 

fyrirtækis sem tiltekin viðskipti tengdra aðila gætu orsakað. Þegar aðferðin er notuð er byrjað 

á því að greina hver hagnaður af viðskiptunum í heild er og honum síðan skipt á milli tengdu 

aðilanna tveggja með því að endurákvarða verðlagningu undirliggjandi viðskipta.  Skipting 

hagnaðarins er framkvæmd með hagfræðilega gildum aðferðum sem endurspegla eiga hagnað 

hvors aðila ef viðskiptin hefðu í staðinn orðið í armslengd. Helsti styrkur aðferðarinnar er að 

með notkun hennar er rétt verðmæti viðskipta ákvarðað samtímis fyrir báða/alla aðila 

                                                        
66 OECD. (2010) Leiðbeiningar OECD um milliverðlagningu fyrir fjölþjóðafyrirtæki og skattyfirvöld. Bls. 70-71. 
67 OECD. (2010) Leiðbeiningar OECD um milliverðlagningu fyrir fjölþjóðafyrirtæki og skattyfirvöld. Bls. 72-76. 
68 OECD. (2010) Leiðbeiningar OECD um milliverðlagningu fyrir fjölþjóðafyrirtæki og skattyfirvöld. Bls. 77-80. 
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viðskiptanna og hentar því vel ef samtímis er verið að leiðrétta viðskipti beggja/allra aðila.  

Aðferðin hentar aftur á móti illa þegar annar aðili viðskiptanna leggur lítið til virðisauka 

undirliggjandi vöru, sbr. t.d. umboðssala.69  

                                                        
69 OECD. (2010) Leiðbeiningar OECD um milliverðlagningu fyrir fjölþjóðafyrirtæki og skattyfirvöld. Bls. 93-95. 
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8.  Fyrirmynd Íslands við innleiðingu milliverðlagsreglna 

Líkt og fram hefur komið eru milliverðlagsreglur mikilvægar bæði fyrir skattaðila sem og 

skattyfirvöld til að stuðla að auknu réttaröryggi beggja aðila. Upphaflega voru 

milliverðlagsreglur nýttar í tengslum við ráðstafanir í viðskiptum milli tengdra aðila innan sömu 

skattalögsögu. Hins vegar er raunin sú að upp hafa komið vandamál vegna aukinnar 

alþjóðavæðingar í viðskiptum sem gera skattyfirvöldum sem og skattaðilum oft erfitt fyrir að 

sjá hvar og hvernig skuli ákvarða skattskyldu á verðmætum. Mörg ríki hafa því leitast við að 

skýra regluverk sín varðandi milliverðlagningu í þeim tilgangi að koma í veg fyrir alþjóðleg 

vandamál líkt og skattasniðgöngu aðila sem og að koma í veg fyrir hin ýmsu vandamál sem 

ólík regluverk ríkja geta falið í sér því hafa flest ríki Vestur-Evrópu horft til leiðbeinandi reglna 

OECD um milliverðlagningu.70 

8.1. Milliverðlagningarreglur nokkurra OECD-ríkja. 

Danmörk 

Við skoðun á nágrannaríkjum Íslands má sjá að notast er við milliverðlagsreglur OECD, tökum 

sem dæmi Danmörku þar sem milliverðlagsreglur eru byggðar að hluta til á lögfestum ákvæðum 

og hins vegar dómaframkvæmd. 

Í Danmörku er það svo að áður en milliverðlagning fer fram ber dönskum skattayfirvöldum að 

skoða grundvöll viðskipta hinna tengdu aðila þar sem horft er á efnið umfram formið til 

athugunar á því hvort raunveruleg viðskipti búi að baki gjörningnum. Séu viðskiptin ekki byggð 

á raunverulegum forsendum eiga skattyfirvöld að horfa framhjá þeim samningi sem til staðar 

er um viðskiptin í skattalegu tilliti.  

Þann 26. júní 1998 var nýtt ákvæði um armslendarreglu lögfest í 2. gr. laga nr. 432. 

álagningarlaga (d. Ligningsloven) sökum þess að óvissa hafði skapast út frá dómi Hæstaréttar 

Danmerkur nr. Tfs 1998, 199 H Bagenkop Gullestrup Nielsen. Þar sem véfengd var sú regla 

sem áður hafði verið stuðst við í dómaframkvæmd. Því var talin þörf á að skýra og bæta 

reglurnar um milliverðlagningu og gildir nú reglan um viðskipti tengdra aðila hvort sem er um 

er að ræða innlend viðskipti eða viðskipti yfir landamæri.71 Ákvæðið byggir á leiðbeinandi 

milliverðlagsreglum OECD þrátt fyrir að ekki sé vísað beint til þeirra í lögunum. 

                                                        
70 Ágúst Karl Guðmundsson. (2006). Milliverðlagning. Bls. 82. 
71 Ágúst Karl Guðmundsson. (2006). Milliverðlagning. Bls. 115. 
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Armslengdarreglan hefur því í dóma- og úrskurðaframkvæmd verið túlkuð með hliðsjón af 

milliverðlagsreglum OECD.72 Ásamt lögum 432. Ligningsloven, var lögfest á sama tíma 

ákvæði 3B í skattaeftirlitslögum (d. skattekotntrolloven) með lögum nr. 131. frá 25. febrúar 

1998 þar sem lögfestar voru upplýsinga- og skjalaskyldunarreglur, en aðilum er skylt að 

framvísa gögnum varðandi milliverðlagningu óski skattyfirvöld eftir þeim.73 Líkt og nú hefur 

verið lögfest hérlendis kveða dönsku lögin á um yfir 50% eignarhalds aðila í tengdum félögum, 

tengsl milli aðila í viðskiptum með beinum eða óbeinum hætti sem og skjölunarskyldu, þar sem 

allir tengdir aðilar með heildarveltu yfir 5 milljónir danskra króna á tekjuári eru 

skjölunarskyldir. Ber þá aðilum að í slíkum viðskiptum að skila inn þar til gerðu eyðublaði með 

skattframtali sínu um eðli og umfang þeirra viðskipta sem átt hafa sér stað.74 

Noregur. 

Skattayfirvöld Noregs telja mikilvægt að hafa skýrar milliverðlagsreglur þar sem miklar tekjur 

fyrir ríkið eru í húfi. 1. janúar 2008 var sett inn ákvæði í norsk skattalög þar sem skýrt er kveðið 

á um að leiðbeiningarreglur OECD um milliverðlagningu skuli teljast til gildandi réttar í Noregi. 

Ólíkt dönsku reglunum er kveðið á um að minnsta kosti 50% eignarhlutdeild félags til að teljast 

til tengdra aðila. Skjölunarskylda var einnig lögfest þar sem einnig er kveðið á um líkt og í 

dönsku lögunum að aðilar skuli skila inn eyðublaði með skattframtali sínu með upplýsingum 

og eðli þeirra viðskipta sem átt hafa sér stað milli tengdra aðila. Ekki er þó kveðið á um hvaða 

aðferð skuli beitt við endurákvörðun skattstofns heldur vísað þar til leiðbeinandi regluverks 

OECD.75 

Svíþjóð 

Þann 1. janúar 2007 voru teknar nýjar milliverðlagsreglur í gildi í Svíþjóð þar sem skýrð voru 

nánar þau ákvæði sem fyrir voru ásamt því að bæta við nýjum ákvæðum í sænsku 

tekjuskattslögin (s. inkomstskattelag). Hins vegar hafa milliverðlagsreglur OECD ekki verið 

lögfestar í sænsk lög sem slíkar en þrátt fyrir það vísa dómsstólar til þess að fara skuli eftir 

                                                        
72 Frumvarp til laga 142/2013 um breytingu á lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt, með síðari breytingum. Þskj. 266, 

143. löggjafarþing, 204. mál . Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/143/s/0266.html [Sótt 

08.09.2014]. 
73 Ágúst Karl Guðmundsson. (2006). Milliverðlagning. Bls. 115. 
74 Frumvarp til laga 142/2013 um breytingu á lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt, með síðari breytingum. Þskj. 266, 

143. löggjafarþing, 204. mál . Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/143/s/0266.html [Sótt 

08.09.2014]. 
75 PriceWaterhouseCoopers. (2013-2014). International Transfer Pricing. Sótt 8. október 2014 af 

http://www.pwc.com/gx/en/international-transfer-pricing/assets/norway.pdf  

http://www.pwc.com/gx/en/international-transfer-pricing/assets/norway.pdf
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þeim. Armslengdarreglan hefur verið með einhverju móti í sænskum lögum frá 1929 þar sem 

kveðið er á um tengsl milli tengdra aðila en sænsku armslengdarreglunni svipar mjög til 9. gr. 

samningsfyrirmyndar OECD um tvísköttunarsamninga.76 

Við ákvörðun á milliverðlagningu í viðskiptum milli tengdra aðila er ekki kveðið skýrt á hvaða 

reglur skuli nota, þrátt fyrir það hafa sænskir dómstólar vísað til þeirra aðferða sem leiðbeinandi 

reglur OECD kveða á um. Þann 1. janúar 2013 voru teknar í gildi nýjar skjölunarreglur og þar 

með skýrt hvernig skuli staðið að skjölun upplýsingar varðandi viðskipti tengdra aðila og tekið 

fram að ekki er gerð eins mikil krafa um skjölun á minni aðila en þó á það ekki við ef viðskipti 

snúast um óefnislegar eignir.77 

Þegar sænsku tekjuskattslögin eru skoðuð samhliða lögum annarra norðurlanda má sjá að þörf 

er á nánari útfærslu ýmissa greina varðandi milliverðlagningu til að stuðla að bættari skýrleika 

og auknu réttaröryggi. Af framangreindu má sjá að íslenskar milliverðlagsreglur svipa að mörgu 

leiti til regluverka hinna norðurlandanna sem leiðir að því að skýr og samræmd löggjöf varðandi 

milliverðlagningu er á þá leið að styrkjast milli landa sem eykur á réttaröryggi og minnkar líkur 

á skattasniðgöngu.  

                                                        
76 PriceWaterhouseCoopers. (2013-2014). International Transfer Pricing. Sótt 8. október 2014 af 

http://www.pwc.com/gx/en/international-transfer-pricing/assets/sweden.pdf  
77 Frumvarp til laga 142/2013 um breytingu á lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt, með síðari breytingum. Þskj. 266, 

143. löggjafarþing, 204. mál . Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/143/s/0266.html [Sótt 

08.09.2014]. 

http://www.pwc.com/gx/en/international-transfer-pricing/assets/sweden.pdf
http://www.althingi.is/altext/143/s/0266.html
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9. Niðurstaða 

Í upphafi var lagt upp með að skoða tiltölulega ný lögfestar milliverðlagsreglur með tilkomu 

laga 142/2013. Undanfarin ár hafa orðið miklar tækniframfarir sem hafa haft þau áhrif að 

alþjóðaviðskipti hafa aukist töluvert. Líkt og fram kom í kafla 3.1, þar segir að talið er að 

viðskipti tengdra aðila sem fari fram á heimsmarkaði telji hátt í 70% allra viðskipta. 

Milliverðlagsreglur eiga hins vegar ekki eingöngu við verðlagningu innan fyrirtækjasamstæðna 

á alþjóðavettvangi heldur taka þær einnig til viðskipta á innlendum markaði enda leita innlend 

fyrirtæki leiða til að lækka skattbirgði sína, til að mynda með millifærslum á rekstarhagnaði og 

rekstartapi. Skattyfirvöldu töldu þar með að þörf væri á skýrari milliverðlagsreglum til að koma 

í veg fyrir skattasniðgöngu og byggja ætti viðskipti á raunverulegum sjónarmiðum.  

Til að gæta jafnræðis er mikilvægt að allir sitji við sama borð, til þess að það geti verið 

möguleiki þurfa réttarreglur að vera skýrar og tryggja þar með réttaröryggi. Aðildarríki OECD 

hafa mörg hver lögfest ákvæði með hliðsjón af leiðbeinandi reglum OECD um 

milliverðlagningu þar sem mikill skortur hafði verið á slíkri lagasetningu. Með nýjum ákvæðum 

sem lögfest voru í 57. gr. tsl. var skýrt nánar hvað fellst í tengingu milli aðila, skjölunarskyldu, 

óvenjulegum viðskiptum og þar með hvernig skuli staðið að endurákvörðun skattstofns tengdra 

aðila. Íslensk fyrirtæki hafa þar með íslenskar reglur til hliðsjónar hvort sem þau starfa á 

alþjóðavettvangi eða einungis í íslenskri lögsögu. Líta má svo á að hagkvæmt sé fyrir fyrirtæki 

að fara eftir þessum reglum þar sem mikil kostnaður getur myndast við endurákvörðun 

skattstofns enda hafa skattyfirvöld heimild til að leggja á auka álag til viðbótar við hinn nýja 

skattstofn ef ekki er gert rétt grein fyrir upplýsingum í skattframtali. Þá getur verið vafamál 

hvort að sú skattasniðganga sem átt hafi sér stað sé í raun arðvænleg fyrir fyrirtækin þar sem 

kostnaður geti farið fram úr þeim hagnaði sem hlaust við skattasniðgönguna. 

Í leiðbeinandi reglum OECD er farið inn á fimm leiðir sem skattyfirvöld skulu notast við þegar 

beita á milliverðlagsreglum. Leita skal leiða við að finna þá aðferð sem best er sniðin að þeim 

viðskiptum sem ágreiningur rís um, til að niðurstöður séu sem réttastar og hafa þar með hvað 

mest gildi fyrir aðila málsins. Við val á aðferð er til að mynda litið til þess að hversu miklu leiti 

virðisaukandi starfsemi fer fram í hvoru hinna tengdu félaga og hvaða markaðsaðstæður eru 

uppi á markaði með viðkomandi afurð. 

Með skýrari reglum um milliverðlagningu standa íslensk fyrirtæki betur í viðskiptum við tengda 

aðila erlendis sem og innanlands þar sem íslenskum reglum svipar til þeirra reglna sem 

innleiddar hafa verið í öðrum löndum OECD. Eykst þar með réttaröryggi og samkeppnishæfi 
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þeirra á alþjóðamarkaði þar sem ekki leikur lengur vafi á því hvar skuli skattleggja skattstofn 

og hvernig viðskipti milli tengdra aðila skuli fara fram. Forvitnilegt verður því að fylgjast með 

hvernig dómsstólar koma til með að túlka og beita nýjum milliverðlagsreglum þar sem ekki 

hefur reynt á þær að svo stöddu.   
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