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FORMÁLI 

 

Þessi ritgerð markar námslok mín við lagadeild Háskóla Íslands. Síðastliðin tvö ár hef ég setið 

námskeið í almennum og alþjóðlegum skattarétti. Meðan ég sat þessi námskeið kviknaði áhugi 

minn fyrir alvöru á þeim álitaefnum og hnútum sem koma upp í skattarétti. Sérstakan áhuga 

vakti hjá mér sáttmálamang (e. treaty shopping) og þær frumlegu aðferðir sem skattaðilar notast 

við til að koma eignum sínum undan skattlagningu með hjálp tvísköttunarsamninga. Við setu 

mína í þessum námskeiðum vaknaði samhliða þessu áhugi minn á úrræðum skattyfirvalda til 

þess að koma í veg fyrir slíka háttsemi. Hafði ég í fyrstu hug á því að fjalla um 

takmörkunarúrræðin í heild sinni, en eftir ábendingu frá leiðbeinanda mínum Jóni Elvari 

Guðmundssyni var sú stefna tekin að fjalla aðeins um skilyrðið „raunverulegan eiganda“ – enda 

væri nægra fanga að leita á hinu stóra sviði alþjóðlegs skattaréttar er lytu að þróun og beitingu 

þess hugtaks. Þessari lyktan mála sá ég ekki eftir þegar kom að skrifum þar sem um auðugan 

garð var að gresja.  

 Ég byrjaði skrif í janúar árið 2015 undir leiðsögn Jóns Elvars og kann ég honum bestu þakkir 

fyrir mikla hjálpsemi, gagnlegar ábendingar og ráðgjöf. Ég vil auk þess þakka félögum mínum 

Þorsteini Ingasyni og Oddi Ástráðssyni fyrir góðar ábendingar eftir yfirlestur. Bestu þakkir fá 

einnig, karl faðir minn Bjarni Þorkelsson, og unnusta mín Camilla Petra Sigurðardóttir, fyrir 

lestur efnisins og yfirferð með tilliti til málfars.  
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1 Inngangur 

Hugtakið raunverulegur eigandi1 (e. beneficial owner) er notað í tvísköttunarsamningum sem 

skilyrði þess að móttakandi þeirra tekna sem kveðið er á um í 10-12. gr. samningsfyrirmyndar 

OECD2 um gerð tvísköttunarsamninga njóti ívilnunar tvísköttunarsamnings – og eru þessar 

tekjur arður, vextir og þóknanir (e. royalties). Hugtakið sem á uppruna sinn að rekja til 

fjárvörsluréttar ríkja sem byggja á enskum stofnrétti hefur rutt sér til rúms sem skattalegt hugtak 

sem þýtt hefur verið á fjölda tungumála á heimsvísu. Hugtakið kom fyrst fram í samnings-

fyrirmynd OECD árið 1977 og hefur síðan átt sinn stað í fyrirmyndinni. Þrátt fyrir veru sína í 

samningsfyrirmyndinni í rúm 35 ár er túlkun þess enn grundvöllur eldheitra umræðna 

skattaréttarsérfræðinga um heim allan. Enn hefur ekki náðst samstaða um túlkun hugtaksins á 

alþjóðavísu. Markmið þessa framlags er að leitast við að draga fram inntak hugtaksins með því 

að horfa til dómaframkvæmdar og þróunar þess hjá OECD.  

 Kynni einhver að ætla að einfalt væri að fylla í það skarð sem myndast hefur meðal fræði-

manna með því að horfa til dómaframkvæmdar og sérstaklega þar sem málum hefur fjölgað 

umtalsvert er varða beitingu hugtaksins. Hér verður farið yfir helstu dómaframkvæmd sem að 

efninu lýtur, sem fræðimenn á sviðinu hafa tekið saman og verður kannað hvort ráða megi af 

henni samræmda fleti á beitingu hugtaksins.  

 Í upphafi verður farið yfir almenn atriði. Gerð verður grein fyrir skatthugtakinu og 

skattskyldu. Þar á eftir verður sjónum beint sérstaklega að tvísköttunarsamningum og alþjóð-

legum túlkunarreglum sem þeir lúta. Þessu næst tekur við kjarninn, sem er umfjöllun um 

skilyrðið raunverulegan eiganda. Fyrst verður fjallað almennt um hugtakið og lýst þeim 

álitamálum sem mest hefur borið á við túlkun þess. Þá verður litið til þróunar hugtaksins í 

sagnfræðilegu ljósi með áherslu á meðferð þess í höndum OECD og litið til þeirra dóma sem 

máli skipta og varða beitingu hugtaksins. Að síðustu er litið til nýjasta útspils OECD í 

greinargerð með samningsfyrirmynd frá 2014 og reynt að rýna í það hvað þær breytingar boða, 

og hvort þær séu í takt við það sem dómstólar hafa gefið í skyn með sínum úrlausnum. 

 Hnattvæðing og frelsi á fjármálamörkuðum hafa orðið til þess að flæði óvirkra tekna (e. 

passive income) eins og þeirra sem er að finna í ákvæðum 10.,11., og 12. gr. SF er sífellt að 

aukast á milli landa. Við slíkar aðstæður eykst mikilvægi þess að samræma lagaleg hugtök sem 

                                                 
1 Verður í ritgerðinni notast við raunverulegan eiganda (e. beneficial owner) og raunverulegt eignarhald (e. 
beneficial ownership) jöfnum höndum. 
2 Nefnist OECD Model Tax Convention on Income and Capital eða Samningsfyrirmynd OECD um gerð 
tvísköttunarsamninga. Verður hér eftir vísað til samningsfyrirmyndar OECD, samningsfyrirmyndar eða SF. Ef 
auðkenna þarf sérstaklega verður útgáfuár sett í sviga fyrir aftan. 
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notast er við til þess að skipta skattlagningarréttinum milli landa. En það er eitt helsta hlutverk 

tvísköttunarsamninga. Markmið tvísköttunarsamninga eru þau helst að koma í veg fyrir tví-

sköttun og koma í veg fyrir skattundanskot auk þess að stuðla að jafnræði og öryggi skattaðila.3 

Til þess að ná þessum markmiðum er mikilvægt að túlka ákvæði samninganna með 

samræmdum hætti.  

 Það sem helst hefur staðið samræmdri túlkun hugtaksins raunverulegs eiganda í vegi er fyrst 

og fremst mismunandi uppbygging á lagakerfum og venjum ríkja. Þar ber helst að nefna mun 

milli meginlands- og ensks stofnréttar. Sem dæmi má taka að skilgreiningu hugtaksins er ekki 

að finna í íslenskum skattalögum. Einnig getur þýðing hugtaksins yfir á önnur tungumál en 

ensku – þaðan sem hugtakið er upprunnið – reynst ljár í þúfu samræmdrar túlkunar. Yfirfærsla 

á önnur tungumál getur orðið til þess að breyta kjarna og inntaki þess og bætir því við þau 

vandamál sem fyrir voru og stóðu samræmdri túlkun fyrir þrifum. Hins vegar má segja að í 

seinni tíð hafi stefna bæði OECD og dómstóla legið heldur í þá átt að viðurkenna hugtakið sem 

alþjóðlegt skattahugtak – óháð landsrétti aðildarríkjanna. 

 Ekki er til dómaframkvæmd Hæstaréttar Íslands er viðkemur hugtakinu raunverulegum 

eiganda. Það hefur þó borið á góma í úrskurði yfirskattanefndar um bindandi álit ríkisskatt-

stjóra. Hugtakið raunverulegur eigandi er að finna og er notað í tvísköttunarsamningum sem 

ríki heims gera sín á milli. Vegna þessa eðlis hugtaksins er ekki fjallað sérstaklega um það út 

frá íslenskum aðstæðum nema þess gerist þörf samhengisins vegna. 

2 Almennt 

 Skatthugtakið 

Hugtakið skattur hefur verið skilgreint sem svo: 

Skattur er greiðsla, venjulega peningagreiðsla, sem tilteknir hópar einstaklinga eða lögaðila verða 
að gjalda til hins opinbera samkvæmt einhliða ákvörðun ríkisvaldsins eftir almennum, efnislegum 
mælikvarða og án sérgreinds endurgjalds frá hinu opinbera.4 

Af þessu má sjá að skatthugtakið einskorðast ekki við peninga – þótt það hafi sáralitla þýðingu 

að velta fyrir sér sköttum í öðru formi. Stutt kann að vera í 72. gr. stjórnarskrár lýðveldisins 

Íslands nr. 33/1944 (hér eftir skammstöfuð stjskr.) ef ríkisvaldið seilist í annað en peninga með 

skattlagningu. Eitt megineinkenni skatthugtaksins felur í sér að ekki má taka einstaka aðila út 

                                                 
3 Indriði H. Þorláksson og Ingibjörg Þorsteinsdóttir: „Um tvísköttunarsamninga“, bls. 6-8. 
4 Jónatan Þórmundsson: Fyrirlestrar í skattarétti, bls. 2. 
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úr og skattleggja þá, en láta aðra, sem eins eða líkt stendur á hjá sleppa. 5 Felur þessi þáttur í 

raun í sér hvort löggjafinn hafi brotið jafnræðisreglu stjórnarskrár við meðferð skattlagningar-

valds.6 Við það fléttast líka að skattar skulu ákveðnir samkvæmt almennum, efnislegum kvarða. 

En sá kvarði hefur verið talinn óglöggur og Gylfi Knudsen hefur borið skýrleika kvarðans við 

aðra mæta kvarða Íslandssögunnar: 

Tveir eru þeir kvarðar, sem frægastir hafa orðið á Íslandi. Annar er kvarði sá, sem markaður var 
á kirkjuvegg á Þingvöllum, og hinn kvarði kerlingar þeirrar, sem bar sig upp undan bónda sínum 
við sóknarprestinn og segir frá í þjóðsögum Jóns Árnasonar. Báðir þessir kvarðar voru skýrir og 
skilmerkilegir hvort með sínum hætti. Það sama verður ekki sagt um kvarða þann, almennan og 
málefnalegan, sem nota skal til að mæla, hvort um skatt sé að ræða.7 

Helsta einkenni skatta er auk þessa að þeir eru einhliða ákveðnir af ríkisvaldinu og skulu renna 

til þess án þess að sérstaklega tilgreint endurgjald komi á móti. 

 Skattskyldan 

Einn af mikilvægustu þáttum í fullveldi hvers ríkis er heimild þess til að skattleggja. Tvær 

aðferðir eru aðallega notaðar við ákvörðun skattskyldu og á Íslandi er notast við þær báðar. Það 

er annars vegar ótakmörkuð skattskylda og hins vegar takmörkuð skattskylda. Skattskyldan 

gegnir lykilhlutverki við beitingu tvísköttunarsamninga sem snúast helst um þá aðstöðu þegar 

sami aðili ber ótakmarkaða skattskyldu í landi A en takmarkaða skattskyldu í landi B vegna 

sömu tekna. Bæði löndin vilja skattleggja á sínum forsendum og er þá hlutverk tvísköttunar-

samninga að koma í veg fyrir tvísköttun í slíkum tilvikum.  

 Réttarstaða skattaðila kann að vera mismunandi eftir því hvort skattskylda hans er 

takmörkuð eða ótakmörkuð. Það birtist í því að frádráttarheimildir og skattaleg réttindi eru oft 

bundin við heimilisfesti eða dvöl á landinu. Einnig getur skattbyrði þeirra sem bera takmarkaða 

skattskyldu verið hlutfallslega hærri, sbr. 2. mgr. 69. gr. tsl., eða þeir skattlagðir með vægari 

hætti. Verður þessum tveimur aðferðum gerð betur skil hér að neðan. 

 Ótakmörkuð skattskylda 

Í fyrsta lagi er notast við alheimsskattlagningu (e. universality principle) eða ótakmarkaða skatt-

skyldu, sbr. 1. og 2. gr. tekjuskattslaga. Þessi ákvæði tekjuskattslaga eru byggð upp með 

svipuðum hætti og ákvæði annarra landa er lúta að skattskyldu. Alheimsskattlagningin snýr að 

                                                 
5 Gylfi Knudsen: „Ættarmark álögunnar“, bls. 322-323. 
6 Ibid., bls. 326. 
7 Ibid., bls. 326-327. 
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skattaðilanum og gerir kröfu um ákveðna viðveru skattaðila, og miðar í meginatriðum við 

heimilisfesti aðila í skilningi tekjuskattslaga. Reglur lögheimilislaga nr. 21/1990 eru að öllu 

jöfnu ráðandi við mat á skattalegri heimilisfesti.8 Ber því að horfa til allra aðstæðna viðkomandi 

einstaklings við matið.9 Deilt var um heimilisfesti í Hrd. 6. desember 2012 (250/2012): 

Í málinu hafði skattrannsóknarstjóri ríkisins tilkynnt J í febrúar 2002 að hafin væri rannsókn á 
skattskilum hans vegna tekjuáranna 1996 til 2001. Þann 22. nóvember sama ár barst þjóðskrá 
tilkynning frá J um að hann og fjölskylda hans hefðu lögheimili í Bretlandi frá 1. september 1998 
og var sú breyting í framhaldinu skráð í þjóðskrá. Fyrir Hæstarétti krafðist J þess að ógiltur yrði 
úrskurður ríkisskattstjóra (RSK) frá 2003 um að hann hefði skattalegt heimilisfesti og bæri fulla 
og ótakmarkaða skattskyldu hér á landi allt árið 1998 og áfram uns annað yrði ákveðið. 
Hæstiréttur taldi RSK ekki bundinn af því hvar lögheimili J hefði verið skráð á umræddu tímabili 
– né af tilkynningu J, heldur skipti mestu hvar hann hafi haft fasta búsetu á tímabilinu. Ekki yrði 
þó framhjá því litið að J hefði ekki tilkynnt breytt lögheimili þegar hann sagðist hafa flutt það til 
útlanda, heldur fyrst fjórum árum síðar. Við mat sitt á heimilisfesti leit Hæstiréttur til þess J hafði 
talið fram til skatts sem hann væri heimilisfastur. Hann hefði jafnframt átt fasteign sem hann bjó 
í er hann dvaldi hér á landi og hefði sjálfur skýrt frá því í tímaritsviðtali að hann héldi ásamt 
fjölskyldu sinni heimili hér á landi. Þessu til viðbótar var það upplýst að J dvaldi lengur hér á 
landi umrædd ár en í Bretlandi. Með vísan til þessa hafnaði rétturinn kröfu J en féllst á það með 
RSK að J hefði verið heimilisfastur og borið fulla og ótakmarkaða skattskyldu hér á landi á 
umræddu tímabili í skilningi 1. tölul. 1. mgr. 1. gr. laga nr. 75/1981, sbr. nú lög nr. 90/2003. 

Af málinu má sjá að víða er leitað fanga við mat á því hvar einstaklingur telst hafa heimilisfesti. 

Önnur viðmið gilda þegar um er að ræða lögaðila og í 2. mgr. 2. gr. tsl. er fjallað um heimilis-

festi lögaðila. Miðað er við að lögaðili teljist eiga heimili hér á landi ef hann er skráður hér á 

landi, telur sitt heimili samkvæmt samþykktum, eða ef raunveruleg framkvæmdarstjórn hans er 

hér á landi. Af hinu síðast nefnda má sjá að skattskylda lögaðila markast ekki af formreglum 

einum saman, heldur einnig af efnisviðmiðum.10  

 Takmörkuð skattskylda 

Takmörkuð skattskylda snýst um skattlagningu þeirra aðila sem bera ekki ótakmarkaða skatt-

skyldu.11 Þó aðili sé ekki ótakmarkað skattskyldur í ríki, kann hann engu að síður að þurfa að 

greiða skatt af tekjum sínum til þess. Slík skylda getur stofnast ef viðkomandi ríki telur um 

tekjur að ræða sem hafa næga tengingu við það ríki. Takmarkaða skattskyldu er fjallað um í 3. 

gr. tsl. og tekur hún eingöngu til þeirra tekna sem taldar eru upp í ákvæðinu. Skattskyldan 

byggist því á upprunalandsreglunni (e. source principle). Frá því að ákvæði um takmarkaða 

                                                 
8 Jón Elvar Guðmundsson: „Skattaleg heimilisfesti einstaklinga – á Íslandi“, bls 11.  
9 Ibid., bls 12. 
10 Þskj. 1053, 131. lögþ. 2004-05, bls 1. (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
11  Ragnheiður Snorradóttir og Stefán Már Stefánsson: Tvísköttunarsamningar og evrópskar skattareglur,  
bls. 28-29. 
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skattskyldu var fyrst tekið upp hér á landi árið 1877, hefur tekjutegundum sem háðar eru 

takmarkaðri skattskyldu fjölgað mikið.12 

 Gagnályktun er tæk frá 3. gr. tsl. á þann veg að tekjur manns sæti aðeins takmarkaðri 

skattskyldu ef heimild er til skattlagningar þeirra sérstaklega samkvæmt þeirri grein.13 Hér á 

landi er í 3. gr. tsl. að finna reglur um ákvörðun skattstofns þeirra tekna sem takmarkaðri skatt-

lagningu sæta. Í 70. gr. tsl. er hins vegar að finna ákvæði um skatthlutfallið. 

3 Tvísköttunarsamningar 

 Vandamálið – tvísköttun 

Efnahagsleg tvísköttun felst í því þegar fleiri en einn aðili eru skattlagðir vegna vegna sama 

efnisatriðisins. Getur slíkt átt við þegar hlutafélag er í fyrstu skattlagt vegna hagnaðar þess og 

hluthafar eru svo skattlagðir vegna móttöku arðs sem þeir fá úthlutað vegna sama hagnaðar. 

Lagaleg tvísköttun snýr hins vegar að þeirri aðstöðu þegar sami aðili er skattlagður oftar en einu 

sinni vegna sömu tekna og eigna.14 Tvísköttunarsamningar fjalla aðallega um síðarnefnda 

afbrigðið. 

 Ríki beita eins og áður sagði í grunninn tveimur grundvallaraðferðum við ákvörðun þeirra 

tekna sem þau skattleggja. Annars vegar leggja ríki skatt á allar tekjur einstaklinga sem þar búa 

og þau fyrirtæki sem þar eru stofnuð, hafa stjórn sína þar eða önnur sterk tengsl við landið. Sé 

þessari aðferð beitt eru allar tekjur þeirra aðila sem ótakmarkaða skattskyldu bera skattlagðar í 

heimilisfestisríki, óháð því hvernig og hvar þær eru tilkomnar. Hin aðferðin felur í sér að tekjur 

aðila sem aflað er í viðkomandi landi eru skattlagðar þar – þó sterkum tengslum aðilans við 

landið sé ekki fyrir að fara. Afleiðing þess að ríki beita þessum tveimur aðferðum getur verið 

sú að sömu tekjur eins aðila kunna að vera skattlagðar tvisvar, bæði í heimalandi og einnig því 

landi þar sem aðilinn hefur erlenda starfsemi sína, eða m.ö.o. upprunalandi teknanna – og í verri 

tilfellum má vera að fleiri ríki en tvö skattleggi sömu tekjur eins aðila.  

 Rétti ríkja til skattlagningar á grundvelli fullveldisréttar eru litlar hömlur settar í alþjóðlegri 

lagaframkvæmd. Það er heldur ekkert í alþjóðlegum venjurétti (e. international customary law) 

sem bannar tvísköttun út af fyrir sig. Tvísköttun sem verður vegna þess að landsrétti tveggja 

eða fleiri ríkja lýstur saman, brýtur því ekki í bága við alþjóðalög, svo lengi sem umrædd löggjöf 

                                                 
12  Ásmundur G. Vilhjálmsson: „Skipting á Skattlagningarréttinum milli heimilisfestarríkis og keldulands“,  
bls. 53-54. 
13 Ibid., bls. 55.  
14 Garðar Valdimarsson: „Nýr Norðurlandasamningur um tvísköttun“, bls. 288. 
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brýtur ekki gegn alþjóðalögum.15 Við lagasetningu getur ríki því ákveðið að skattleggja með 

mjög víðtækum hætti. Þó er óheimilt að skattleggja aðila eða tekjur sem engin tengsl hafa við 

umrætt ríki.16 Víðtæk skattlagning kann að hafa mjög hamlandi áhrif á möguleika fyrirtækja til 

alþjóðlegra umsvifa.  

 Miklu púðri hefur verið varið í lausn þessa vandamáls í gegnum tíðina m.a. af löggjöfum 

ríkja, fræðimönnum og alþjóðlegum stofnunum. Vandamálið byggist á því að skatttekjur eru 

stærsti tekjustofn flestra ríkja, og því eru þau treg til að heimila öðrum ríkjum, afskipti af því 

hvernig skatttekna er aflað.17  

 Lausnin – tvísköttunarsamningar 

Tvísköttunarsamningar eru þjóðréttarsamningar sem gerðir eru milli tveggja ríkja í því skyni að 

komast hjá tvísköttun tekna og eigna. Þeim er auk þess ætlað að sporna gegn skattundanskotum 

og stuðla að jafnræði og öryggi skattaðila.18 

 Hægt er að komast hjá tvísköttun einhliða ef ríki dregur til baka skattkröfu sína. Að 

meginstefnu til duga slíkar einhliða aðgerðir ríkja ekki til þess að koma í veg fyrir tvísköttun, 

þar sem þær taka m.a. ekki til allra aðstæðna sem kunna að leiða til tvísköttunar.19 

 Í ljósi vandans og takmarkaðra áhrifa einhliða aðgerða til að stemma stigu við honum hafa 

ríki ráðist í gerð tvísköttunarsamninga til að koma í veg fyrir tvísköttun. Í upphafi gerðu aðeins 

ríki sem voru tengd stjórnunar- eða vinaböndum slíka samninga en í kjölfar fyrri heims-

styrjaldar varð til þétt net tvísköttunarsamninga í Mið-Evrópu. Árið 1925 gerði Þýskaland til að 

mynda sinn fyrsta samning við Ítalíu. Einnig lagði Þjóðarbandalagið (e. League of Nations) til 

mikilvægt framlag við aðlögun og þróun staðlaðrar samningsfyrirmyndar tvísköttunar-

samninga.20 Það var á grunni þeirrar vinnu sem OECD þróaði sína fyrirmynd – sem kom fyrst 

fram árið 1977, ásamt meðfylgjandi greinargerð. Nú hafa verið gerðir fleiri en 3000 

tvísköttunarsamningar á heimsvísu.21 

 Reglur tvísköttunarsamninga eru þannig uppbyggðar að gert er ráð fyrir því að bæði 

samningsríki skattleggi í samræmi við eigin löggjöf og því leiða þær ekki til þess að ríki þurfi 

að beita erlendum lagareglum við skattákvörðun. Þessar reglur eru hins vegar þannig 

                                                 
15 Klaus Vogel: Double Tax Treaties and Their Interpretation, bls. 8. 
16 Michael Lang: Introduction to the Law of Double Taxation Conventions, bls. 27. 
17 Jón Elvar Guðmundsson: Tvísköttun, bls. 5. 
18 Indriði H. Þorláksson og Ingibjörg Þorsteinsdóttir: „Um tvísköttunarsamninga“, bls. 6-8. 
19 Klaus Vogel: „Double Tax Treaties and Their Interpretation“, bls. 9. 
20 Ibid., bls. 11. 
21 Christopher May: Global Corporations in Global Governance, bls. 111. 



 
 

11 
 

uppbyggðar að þær takmarka efni skattalaga beggja samningsríkjanna í málum sem teygja anga 

sína yfir landamæri. Þetta leiðir til ívilnunar frá reglum landsréttar, hvort sem undanþága er 

veitt frá skattareglum landsréttar þar sem þær ættu annars við, eða skylda er lögð á annað ríkið 

eða bæði til að veita frádrátt frá eigin sköttum vegna skatts sem greiddur er í hinu samnings-

ríkinu.22 Má því segja með öðrum orðum að ríki hafi heimild til þess að leggja á skatt, en 

takmarki með gagnkvæmum hætti þann rétt sinn með tvísköttunarsamningum. Ríkin ákveða í 

samningunum hvort ríkið (eða hvert þeirra) skuli gefa eftir skattlagningarrétt sinn í hverju 

tilfelli. Af þessu má ráða að tvísköttunarsamningar fela ekki í sér skattlagningarheimild umfram 

það sem ráða má af landsrétti.23 Þeir verða heldur ekki til þess að útvíkka gildissvið eða breyta 

eðli fyrirliggjandi skattkrafna.24  

 Þó svo að talsverð tregða sé fyrir hendi hjá ríkjum til þess að leyfa öðrum ríkjum að hafa 

um það að segja hvernig skatttekna er aflað, hafa ríki álitið tvísköttunarvandann það knýjandi 

að flest þeirra leggja mikla vinnu í það að gera samninga við önnur ríki til þess að koma í veg 

fyrir hann. Samningarnir eru oft forsenda þess að hægt sé að stunda viðskipti milli landa með 

árangursríkum og arðbærum hætti.25 

 Lagaleg staða tvísköttunarsamninga 

Tvísköttunarsamningar eru þjóðréttarsamningar. Staða þjóðréttarsamninga í landsrétti ríkja er 

flókið viðfangsefni og verður ekki gerð tæmandi skil í ritgerð þessari. Hins vegar verður hér 

aðeins tæpt á helstu kenningum sem tíðkast almennt um afstöðu ríkja til samspils landsréttar og 

þjóðaréttar. 

 Sérhvert ríki býr við sitt réttarkerfi eða landsrétt sem fjallar að mestu um lögskipti 

einstaklinga og lögaðila þar í landi innbyrðis eða gagnvart ríkisvaldinu. Það skiptir því miklu í 

samhengi við tvísköttunarsamninga að átta sig á mismunandi stöðu þeirra að landsrétti í hverju 

ríki. Mikilvægt er að átta sig á því að stjórnskipunarlög og alþjóðlegar skuldbindingar veita 

þjóðarétti mismunandi stöðu sem réttarheimild að landsrétti í viðkomandi ríki.26 Helst þarf að 

nefna í þessu samhengi tvær mismunandi kenningar um samspil þjóðaréttar og landsréttar.  

 Hin fyrri er kennd við eineðli. Þeir sem þá kenningu aðhyllast líta svo á að þjóðaréttur og 

landsréttur myndi saman lokað réttarkerfi. Flestir þeirra álíta að ef lýstur saman landsrétti og 

                                                 
22 Klaus Vogel: „Double Tax Treaties and Their Interpretation“, bls. 14. 
23 Garðar Valdimarsson: „Nýr Norðurlandasamningur um tvísköttun“, bls. 291.  
24 Klaus Vogel: „Double Tax Treaties and Their Interpretation“, bls. 23. 
25 Jón Elvar Guðmundsson: Tvísköttun, bls. 5. 
26 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Kaflar úr Þjóðarétti, bls. 12.  
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þjóðarétti eigi þjóðarétturinn að vera hærra settur (lex superior). Í hreinu eineðlisréttarkerfi er 

búið svo um hnútana í stjórnskipun ríkisins að alþjóðlegar skuldbindingar ríkisins verða 

stjórnskipulega gildar réttarheimildir án þess að til komi atbeini stofnana sem fara með 

löggjafarvald.27 

 Hin aðferðin er svokölluð tvíeðliskenning. Samkvæmt henni er litið á þjóðarétt og landsrétt 

sem tvö aðgreind réttarkerfi. Alþjóðlegar skuldbindingar teljast ekki til réttarheimilda lands-

réttar nema þeim hafi verið veitt lagagildi með stjórnskipulega gildri lagasetningu. Þótt 

hugmyndin um eineðli og tvíeðli lýsi sér í tveimur andstæðum sjónarhornum er staðreyndin sú 

að réttarkerfi ríkja bera frekar fleiri einkenni eineðlis eða tvíeðlis og þarf því að meta hvert og 

eitt réttarkerfi með tilliti til afstöðu þeirra til réttarheimilda þjóðaréttar. 28  Hvort svo sem 

landsréttur ríkja aðhyllist eineðlis- eða tvíeðliskenninguna er það almennt viðurkennd 

lögskýringaraðferð að túlka beri landsrétt til samræmis við þjóðréttarlegar skuldbindingar 

ríkisins.29  

 Nefna má að hér á landi eru tvísköttunarsamningar ekki sérstaklega innleiddir með jákvæðri 

lagasetningu af löggjafanum. Eftir stendur 1. mgr. 40. gr. stjskr. sem kveður á um það að engan 

skatt megi á leggja, breyta né af taka nema með lögum. Sjónarmið af þessum toga komu til 

skoðunar í Hérd. Rvk. 16. febrúar 2007 (E-3994/2006): 

[...] Samkvæmt 40. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 má engan skatt leggja á né 
breyta né af taka nema með lögum. Í 1. mgr. 77. gr. stjórnarskrárinnar, sbr. 15. gr. stjórnar-
skipunarlaga nr. 97/1995, segir meðal annars að skattamálum skuli skipað með lögum og ekki 
megi fela stjórnvöldum ákvörðun um hvort leggja skuli á skatt, breyta honum eða afnema 
hann.[...] Umrædd ákvæði stjórnarskrár og fordæmi Hæstaréttar eru reist á þeirri forsendu að það 
sé stjórnskipuleg skylda löggjafans að taka afstöðu til þess hvort og með hvaða nánari hætti menn 
eigi að greiða skatta til íslenska ríkisins og annarra opinberra aðila hér á landi[...] Í samræmi við 
fordæmi Hæstaréttar um skýringu á 40. gr. og 77. gr. stjórnarskrárinnar getur það ekki ráðið 
úrslitum þótt tvísköttunarsamningar séu ívilnandi og feli ekki í sér sjálfstæðar skattlagningar-
heimildir[...] Samkvæmt framangreindu er það álit dómara að þeir tvísköttunarsamningar sem 
vísað hefur verið til í málinu hafi ekki verið leiddir í íslensk lög með fullnægjandi hætti[...] Hjá 
því verður hins vegar ekki litið að með gerð, birtingu og beitingu tvísköttunarsamninga hafa 
skapast réttmætar væntingar hjá skattaðilum um tiltekna ívilnandi skattalega meðferð[...] hefur 
það [því] ekki sjálfstæða þýðingu hvort umræddir Norðurlandasamningar til að komast hjá 
tvísköttun hafa verið leiddir í íslensk lög með fullnægjandi hætti. 

 

                                                 
27 F.A Engelen: Interpretation of Tax Treaties under International Law, bls. 519.  
28 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Kaflar úr Þjóðarétti, bls. 12. 
29 Ibid., bls. 13. 
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Af málinu má m.a. sjá að þó svo tvísköttunarsamningar hafi ekki verið innleiddir í landsrétt séu 

þeir ívilnandi og geta því að skapast réttmætar væntingar skattaðila um ívilnandi skattalega 

meðferð með gerð, beitingu og birtingu þeirra. 

 Alþjóðleg skattasniðganga og sáttmálamang (e. treaty shopping) 

Skattasniðganga hefur verið skilgreind sem viðleitni skattaðila til að öðlast skattalegt hagræði, 

með því að nýta sér til hagsbóta skattalöggjöfina þannig að hann öðlist hagræði sem ekki var 

gert ráð fyrir eða stefnt að með setningu hennar. Sniðgangan byggir á ráðstöfunum, sem 

eingöngu, eða að meginstefnu, eru gerðar í því skyni að njóta skattalegs ávinnings af þeim. 30 

Oft getur verið um að ræða málamyndagerninga að einkarétti eða rangnefni eigna og tekna.31  

 Eins og kom fram hér að ofan er málum þannig háttað, að hvert ríki skattleggur þá sem það 

telur að falli undir sína skattalögsögu, hvort sem byggt er á takmarkaðri eða ótakmarkaðri 

skattskyldu. Hugtakið alþjóðlegur skattaréttur tekur til allra alþjóðlegra og innlendra skatta-

ákvæða þegar aðstæður snerta landsvæði fleiri en eins ríkis.32 Alþjóðleg skattasniðganga eru 

því ráðstafanir sem gerðar eru að meginstefnu í þeim tilgangi að lækka skattbyrði aðila. Til þess 

að ná því markmiði er nýtt ósamræmi milli skattkerfa ríkja, tvísköttunarsamninga eða 

landsréttar. Ríki heims hafa gripið til ýmissa úrræða til þess að bregðast við alþjóðlegri skatta-

sniðgöngu. Af þeim ákvæðum sem finna má í landsrétti ríkja má helst nefna, almenn skatta-

sniðgönguákvæði, og er slíkt ákvæði að finna hér á landi í 57. gr. tsl. og í 57. gr. a. tsl. er að 

finna CFC-reglu (e. controlled foreign company). Mörg ríki hafa líka sett reglur um magra eigin 

fjármögnun (e. thin capitalisation). 

 Misnotkun tvísköttunarsamninga er einn af þáttum alþjóðlegrar skattasniðgöngu og getur 

farið fram með ýmsum hætti. Sáttmálamang er fyrirfram ákveðin viðleitni til þess að hagnýta 

alþjóðlegt net tvísköttunarsamninga og velja þann hagstæðasta í ákveðnum tilgangi. 33 

Algengasta form sáttmálamangs felur í sér að aðili sem er heimilisfastur í ríki sem er ekki 

samningsaðili að tvísköttunarsamningi, gerir ráðstafanir í öðru ríki í því skyni að njóta ívilnandi 

meðferðar sem honum stæði ekki til boða ella. Jafnan fela þær ráðstafanir í sér stofnun lögaðila 

í samningsríkinu. Milligöngufélag þetta er kallað leiðslufélag eða gegnumstreymisfélag34 (e. 

                                                 
30 Ágúst Karl Guðmundsson: Milliverðlagning, bls. 11.  
31 Kristján Gunnar Valdimarsson: „Skattasniðganga“, bls. 221. 
32 Klaus Vogel: Klaus Vogel On Double Taxation Conventions, bls. 3. 
33 Luc De Broe: International Tax planning and Prevention of Abuse: A Study Under Domestic Tax Law, Tax 
Treaties and EC Law, bls. 1. 
34 Ragnheiður Snorradóttir og Stefán Már Stefánsson nefna þessa þýðingu í bók sinni: Tvísköttunarsamningar og 
evrópskar skattareglur, bls. 88. 
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conduit company). Verður notast við hugtakið leiðslufélag hér þar sem höfundi þykir það þjált 

og meðfærilegt.  

 Mismunandi ástæður geta legið að baki sáttmálamangi. Skattaðili kann að leitast við að fá 

afslátt eða undanþágu frá afdráttarskatti í upprunalandi tekna; fá skattafrádrátt í 

heimilisfestisríki eða njóta lægri skattbyrði í upprunalandi ef heimaríki hans gefur eftir 

skattlagningarréttinn. Hefðbundna dæmið um sáttmálamang felur í sér að aðili sem hefur 

heimilisfesti í ríki (H) og áætlar að fá greiddan arð, vexti eða þóknanir frá öðru ríki (U) setur 

upp lögaðila í þriðja ríkinu (L). Það félag tekur á móti greiðslunum með hagstæðari hætti en ef 

þær væru greiddar beint til þess sem hefði heimilisfesti í H. Ástæðan er sú að hlutfall 

afdráttarskatts er lægra samkvæmt viðeigandi tvísköttunarsamningum í U ef greitt er til L en ef 

greitt er til H.35 Má segja að sáttmálamang sem framkvæmt er með þessu móti sé skattasnið-

ganga þar sem ein aðgerð (til dæmis fjárfesting aðila í ríki H í ríki U) er brotin niður í fleiri 

aðgerðir. Efnahagslegu áhrif þess eru hins vegar þau sömu; fjárfestirinn í ríki H tekur á móti 

tekjum upprunnum í ríki U.36  

 Sáttmálamang er bagalegt fyrir þau ríki sem veita ívilnanir samkvæmt tvísköttunar-

samningum til aðila sem ekki áttu rétt á þeim. Í fyrsta lagi má nefna að jafnvægi hinnar 

gagnkvæmu fórnar ríkjanna er raskað – og kann það að leiða til ósanngjarnrar niðurstöðu með 

tilliti til upphaflegra hugmynda samningsaðilanna. Í öðru lagi minnkar hvati ríkja til þess að 

gera sérstaka tvísköttunarsamninga við önnur ríki ef þegnar þeirra geta hvort eð er notið fríðinda 

þeirra með óbeinum leiðum. 37  

  Af þessum ástæðum þarf engan að undra að OECD og ríki heims hafa veitt þessu vandamáli 

mikla athygli síðustu ár, og hafi gripið til ýmissa úrræða til þess að koma í veg fyrir slíka 

misnotkun tvísköttunarsamninga. Helstu úrræði ríkja í baráttunni við sáttmálamang eru, auk 

skilyrðisins sem er umfjöllunarefni hér, fyrrnefndar raunveruleikareglur og takmörkunarákvæði 

tvísköttunarsamninga (LoB).  

 Hér á landi er almennri raunveruleikareglu beitt þannig að ákvarðaðar eru staðreyndir máls, 

ákvarðað hvað raunverulega hefur gerst og sú staðreynd færð til lagaákvæðis. Horft er til eðlis 

umræddra ráðstafana, hvort aðilar séu hagsmunatengdir og hvort fjárhagslegar eða rekstrarlegar 

forsendur standi baki ráðstöfun. Sé svo ekki, og ástæðan ráðstafana aðeins sú að komast hjá 

                                                 
35 Luc De Broe: International Tax planning and Prevention of Abuse: A Study Under Domestic Tax Law, Tax 
Treaties and EC Law, bls. 1-2. 
36 Ibid., bls. 4. 
37 Double Taxation Convention and the Use of Conduit Companies, bls. 4-5. 
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skatti verður litið fram hjá þeim við skattlagninguna. 38  Takmörkunarákvæði í tvískött-

unarsamningum geta tekið sér mismunandi myndir og náð yfir ólík tilvik. Oft fela þessi ákvæði 

í sér hlutlæg próf, sem auk þess nýtur gjarnan stuðnings sérstaks sniðgönguákvæðis (e. bona 

fide).39 Takmörkunarákvæði sem þessi er oft að finna í tvísköttunarsamningum Bandaríkja-

manna. OECD gaf út aðgerðaráætlun árið 201340 sem fjallaði meðal annars um misnotkun 

tvísköttunarsamninga. Gaf stofnunin svo út umræðuskjal41 í kjölfarið þar sem komu fram 

tillögur um innleiðingu takmörkunarákvæða í samningsfyrirmynd OECD.  

 OECD og samningsfyrirmynd 

Sú stofnun sem mest hefur látið að sér kveða við þróun kenninga og viðmiða sem lúta að 

alþjóðlegum skattarétti og hugtakinu sem er til umfjöllunar hér er Efnahagssamvinnu- og 

þróunarstofnunin (OECD). Stofnunin tók við keflinu af efnahags- og samvinnustofnun Evrópu 

OEEC (Organisation for European Co-operation) árið 1961. En sú stofnun var sett á laggirnar 

16. apríl 1948 m.a. í því skyni að leiða þróunarstarf í Evrópu eftir stríð. Frá stofnun OECD hafa 

markmið hennar verið að leggja á vogarskálarnar til þess að viðhalda efnahagslegum 

stöðugleika og lýðræði í aðildarríkjum þess. Aðildarríki OECD eru nú 34 og er Ísland þar 

meðal. Fulltrúar þessara ríkja hittast í sérhæfðum nefndum á vegum stofnunarinnar til að þróa 

hugmyndir og móta stefnu stofnunarinnar á hverju því sviði sem stofnunin lætur sig varða. 

Ríkisfjármálanefnd (Committee on Fiscal Affairs) fjallar um skattamál í víðu samhengi með 

sérstakri áherslu á stefnumörkun. Á vegum nefndarinnar starfa svo vinnuhópar sem hafa 

mismunandi hlutverk.  

 Samningsfyrirmynd OECD er einn mikilvægasti vettvangur ríkja til þess að gera, bæta og 

samræma tvísköttunarsamninga.42  Í flestum þróuðum ríkjum myndar samningsfyrirmyndin 

þann grunn sem tvísköttunarsamningar eru byggðir á. Sum ríki kjósa að byggja að mestu leyti 

á samningsfyrirmyndinni en notast við sín eigin ákvæði að hluta.43 Hverju ákvæði samnings-

fyrirmyndarinnar fylgir greinargerð sem á að veita betri upplýsingar um efni ákvæðisins og 

hvernig eigi að túlka það. Yfirgripsmikil greinargerð til skýringar við túlkun ákvæða kann að 

                                                 
38 Kristján Gunnar Valdimarsson: „Skattasniðganga“, bls. 238. 
39 Chris Finnerty o.fl.: Fundamentals of International Tax Planning, bls. 234-235. 
40 Skýrslan heitir: Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting. 
41 Skjalið heitir: BEPS Action 6: Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances. 
42 Einnig hefur verið gerð samningsfyrirmynd á vegum Sameinuðu þjóðanna. Markmiðið er að henni verði beitt 
við gerð tvísköttunarsamninga á milli þróunarlanda og iðnríkja, sbr. Ragnheiður Snorradóttir og Stefán Már 
Stefánsson: Tvísköttunarsamningar og evrópskar skattareglur, bls. 40. 
43 Ragnheiður Snorradóttir og Stefán Már Stefánsson: Tvísköttunarsamningar og evrópskar skattareglur, bls. 40. 
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vera ein af ástæðum vinsælda samningsfyrirmyndarinnar. Það má einnig telja fýsilegt fyrir ríki 

að notast við lagaumhverfi sem hefur verið mótað og þróað af helstu skattasérfræðingum heims 

í hartnær 50 ár. Að sama skapi má ætla að fyrirsjáanleiki í viðskiptum fyrirtækja og einstaklinga 

milli landa aukist ef ríki notast við samningsfyrirmyndina – þar sem túlkun og helstu markmið 

verða með svipuðum hætti. Í síðasta lagi verður að telja samningsfyrirmyndinni það til kosta að 

öll umfjöllun verður mun þægilegri og aðgengilegri þegar lagaumhverfið er staðlaðra. 

4 Túlkun tvísköttunarsamninga 

 Almennt um túlkun tvísköttunarsamninga 

Almennar reglur um þjóðréttarsamninga og túlkun þeirra er að finna í Vínarsamningnum um 

milliríkjasamninga (VS).44 Samningurinn tók gildi þann 27. janúar 1980 og tekur samkvæmt 

orðum sínum aðeins til samninga sem gerðir eru eftir gildistöku samningsins. Samningurinn 

endurspeglar engu að síður gildandi venjur að þjóðarétti.45 Það er einnig almennt viðurkennt að 

túlkunarreglur Vínarsamningsins feli í sér þjóðréttarvenju og þar af leiðandi gilda þær um alla 

samninga að þjóðarétti þótt ríki sé ekki aðili að samningnum. Um skýringu og túlkun 

þjóðréttarsamninga er fjallað í 31. – 33. gr. Vínarsamningsins.  

 Þrjár meginkenningar má leiða af 31. gr. hans um túlkun samninga, þó svo ekki séu þær 

afdráttarlaust sundurgreindar með þeim hætti þar sem hér er gert. Í fyrsta lagi má nefna 

svokallaða hlutlæga skýringaraðferð sem felur í sér að byggt er á orðalagi samningstexta og 

hefðbundnum skilningi sem lagður er í hugtök samningsins. Svo má sjá stað huglægri 

skýringaraðferð, þar sem horft er til fyrirætlan samningsaðila með gerð samningsins. Í síðasta 

lagi er stuðst við markmiðsskýringu þar sem byggt er á tilgangi og markmiðum samningsins.46 

Þó svo reglur Vínarsamningsins eigi að vera grundvöllur túlkunar þjóðréttarsamninga eru þær 

sveigjanlegar og í framkvæmd mest notaðar til viðmiðunar við slíka túlkun.47  

 Túlkunarreglur í samhengi við samningsfyrirmynd og greinargerðir 

Við umfjöllun um hugtakið raunverulegt eignarhald verður ekki hjá því komist að fjalla um 

vægi samningsfyrirmyndar og meðfylgjandi greinargerðar OECD við túlkun. Ástæðan er sú að 

greinargerðin er helsta leið OECD til að láta uppi afstöðu sína og skýra hugtök. Það er því 

                                                 
44 Heitir samningurinn á ensku The Vienna Convention on the Law of Treaties. Vínarsamningur um milliríkja-
samninga var samþykktur þann 23. maí 1969 og tók gildi 27. janúar 1980. 
45 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 149. 
46 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Kaflar úr þjóðarétti, bls. 90. 
47 Richard Gardiner: Treaty Interpretation, bls. 38. 
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mikilvægt að lesandinn átti sig á þeim fyrirvörum sem verður að setja við gildi samnings-

fyrirmyndar og greinargerðanna þegar kemur að túlkun. 

 Ákvæði 32. gr. Vínarsamningsins 

Samningsfyrirmynd og greinargerðir geta flokkast sem undirbúningsgögn til leiðbeiningar við 

skýringu í skilningi 32. gr. samningsins. Í ákvæðinu eru tekin sem dæmi undirbúningsgögn og 

aðstæður við samningsgerð – en ákvæðið felur ekki í sér tæmandi talningu á því sem líta má til 

við túlkun. Helst er hér átt við skjöl sem aðilar hafa komið sér saman um og bera með sér hver 

tilgangur samningsaðila er.48 Þó má leita fanga í öllum þeim gögnum sem vísað geta á vilja 

samningsaðila.49 Af þessu má ætla að ef samningaviðræður byggjast á samningsfyrirmyndinni 

flokkist hún og greinargerðin með henni sem undirbúningsgögn til leiðbeiningar við skýringu 

ef umrætt ákvæði byggir á samningsfyrirmyndinni.50 Hér er þó á ferðinni afar umdeilt mál og 

lítil samstaða meðal fræðimanna um þá niðurstöðu. Þessi flötur varð þó ofaná í Thiel málinu 

þar sem ástralskur dómstóll taldi við túlkun hugtaks ástralsk/svissnesks tvísköttunarsamings, 

samningsfyrirmyndina og greinargerðina með henni falla undir undirbúningsgögn í 32. gr. VS: 

The Model Convention and Commentaries […] are documents which form the basis for the 
conclusion of bilateral double taxation agreements of the kind in question and […] provide a guide 
to the current usage of terms by the parties. They are, therefore, a supplementary means of 
interpretation to which recourse may be had under Article 32 of the Vienna Convention51   

Rétturinn vísaði til fyrirmyndarinnar og greinargerðar þó svo Sviss hafi ekki verið aðili að 

Vínarsamningnum. Sú niðurstaða er rökrétt þar sem samningurinn er aðeins staðfesting áður 

tilkominna þjóðréttarvenja.  

 Efni sem fellur undir 32. gr. er aðeins ætlað varahlutverk við túlkun þjóðréttarsamninga. 

Notkun á efninu er takmörkuð við að staðfesta þá niðurstöðu sem fæst með beitingu 31. gr. VS 

eða ef merking orða ákvæðis eftir þá túlkun er óljós eða túlkun samkvæmt hljóðan þeirra myndi 

leiða til fráleitrar niðurstöðu.52 Það má því sjá að á grundvelli 32. gr. VS er takmarkaðan 

stuðning hægt að fá frá samningsfyrirmynd og greinargerð við túlkun. En eins sjá má af 

umfjöllun um 31. gr. kann ákvæðið að veita þessum gögnum meira vægi. 

                                                 
48 Davíð Þór Björgvinsson: „Mannréttindasáttmáli Evrópu. Meginatriði, skýring og beiting“, bls. 47. 
49 F.A. Engelen: Interpretation of Tax Treaties under International Law, bls. 338. 
50 Michael Lang og Florian Brugger: „The role of the OECD Commentary in tax treaty interpretation“, bls. 98. 
51 High Court (HC), Thiel gegn Federal Commissioner of Taxation (1990) 171 CLR 338. 
52 Davíð Þór Björgvinsson: „Mannréttindasáttmáli Evrópu. Meginatriði, skýring og beiting“, bls. 47. 
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 Ákvæði 31. gr. Vínarsamningsins 

Í 1.mgr. 31. gr. VS er að finna hina almennu túlkunarreglu. Í henni er kveðið á um það að 

samning eigi að túlka í góðri trú og byggja skuli á venjulegri merkingu hugtaka sem getið er í 

honum í ljósi samhengis þeirra og í samræmi við tilgang og markmið samningsins. Telja 

ákveðnir fræðimenn að ef hægt er að sýna fram á það í ljósi texta tvísköttunarsamnings sem 

situr undir túlkun að hann byggi á grunni samningsfyrirmyndarinnar, verði ekki hjá því komist 

í samræmi við góða trú að líta til hennar og greinargerðarinnar við túlkun hans. Hafi aðildarríki 

samnings ákveðið að viðhafa sama orðalag og gert er í samhliða ákvæði í samningsfyrir-

myndinni, er eðlilegt að telja að þau hafi ætlað ákvæðinu sömu merkingu og gert var ráð fyrir í 

samningsfyrirmyndinni, sem útskýrð er í meðfylgjandi greinargerð á þeim tíma sem 

viðkomandi tvísköttunarsamningur var gerður. Almenna reglan í 1. mgr. undirstrikar því gildi 

samningsfyrirmyndar og greinargerðarinnar við túlkun slíkra samninga. 53  

 Ekki er þó hægt að ljá þessum gögnum sama vægi og texta þess tvísköttunarsamnings sem 

túlkun sætir – enda samningsfyrirmyndin og greinargerðin ekki þáttur viðkomandi samnings. 

Þessi gögn geta engu að síður veitt sterkar og mikilvægar vísbendingar um vilja samningsaðila 

sem taka ber með í reikninginn. Það eitt að orðalag tvísköttunarsamnings, sem situr undir túlkun 

víki frá því sem notað er í samningsfyrirmyndinni, dugar ekki eitt sér til þess að útiloka, að litið 

verði til þessara gagna við túlkun – slíkt verður að skoðast í hverju tilfelli.54 Túlkunarreglur 

Vínarsamningsins eru ekki hannaðar sem stigskipt kerfi túlkunarsjónarmiða, þar sem einn 

þáttur hefur meira vægi en annar. Því verður að meta í hverju máli fyrir sig hvað verður ofan 

á.55 Í svissnesku máli Luxembourg Holdings56 notaðist skattadómstóll við túlkunarreglur Vínar-

samningsins við túlkun á raunverulegu eignarhaldi.  

Árið 1995 var félagið V SA stofnað í Lúx af tveimur fyrirtækjum öðru frá Bretlandi og hinu frá 
Mön. Sama dag og félagið var stofnað keypti það hlutabréf í I SA, svissnesku félagi, af 
bandarískum aðila. Í lok ársins 1995 átti V SA 99.94% eignarhlut í hinu svissneska félagi – og 
höfðu kaupin verið fjármögnuð að lang mestu leyti með hluthafalánum (96.35%). Árið 1996 og 
1997 var arðgreiðsla greidd frá I SA til V SA, og sú greiðsla sætti 35% afdráttarskatti skv. 
svissneskum skattalögum. Lykilatriði í málinu eru hluthafalánin sem það fékk árið 1995 til kaupa 
á I SA. Vextir af þeim lánum voru sömu upphæðar og arðgreiðslurnar sem félagið fékk frá I SA. 
V SA gerði kröfu um endurgreiðslu afdráttarskattsins vegna arðgreiðslnanna með vísan til 
tvísköttunarsamnings milli Lúx og Sviss en þeirri kröfu var hafnað af svissneskum 
skattyfirvöldum í nóvember árið 1997. Byggt var á 2. mgr. 10. gr. tvísköttunarsamningsins þar 
sem gerð var krafa um að til þess að fá notið ívilnunar þyrfti móttakandi arðgreiðslunnar að vera 

                                                 
53 Michael Lang og Florian Brugger: „The role of the OECD Commentary in tax treaty interpretation“, bls. 99-
100. 
54 Ibid., bls. 100. 
55 Ibid., bls. 99. 
56 Commission Federale de Recours en Matiere de Contributions (CRC), 28. febrúar 2001, (VPB 65.86). 
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„bénéficiaire“. Því til viðbótar var nauðsynlegt að hafa átt hlutabréfin sem voru grundvöllur 
arðgreiðslnanna í tvö ár. 

Málið fór fyrir skattadómstól í Sviss sem túlkaði hugtakið með vísan til 1. mgr. 31. gr. 

Vínarsamningsins. Rétturinn túlkaði samninginn í góðri trú og beitti markmiðs- og samhengis-

túlkun. Af þessu leiddi að mati réttarins að sá sem hefði skyldu til þess að senda áfram 

mótteknar greiðslur til þriðja aðila gæti ekki talist raunverulegur eigandi. Vísað var til þess að 

V SA þyrfti að greiða sömu upphæð og það fékk greidda í arð til hlutahafa sinna í formi vaxta 

– og slíkt leiðslufélag gæti ekki talist raunverulegur eigandi. Rétturinn taldi að í þessu ákveðna 

máli kæmi móður- og dótturfélagstilskipun Evrópubandalagsins til skoðunar sem hluti af 

samhengi í skilningi 32. gr. Vínarsamningsins og gæti veitt nánari upplýsingar um tilgang og 

markmið samningsins. Af þessu leiddi að horfa yrði á hugtakið í ljósi tilgangs tvísköttunar-

samningsins um að koma í veg fyrir misnotkun. V SA var því hafnað um endurgreiðslu 

afdráttarskatts af umræddum arðgreiðslum þar sem það félag væri ekki raunverulegur eigandi 

þeirra.57 

 Afstaða íslensks réttar  

Ekki er úr vegi að horfa til íslensks réttar er snýr að skýringu á hugtaki í tvísköttunarsamningi 

og vægi greinargerðar með samningsfyrirmynd OECD við slíka túlkun, en vikið var að þessu 

álitaefni í Hrd. 20. september 2007 (523/2006). 

Í kjölfar þess að ráðist var í byggingu Kárahnjúkavirkjunar tók verktakinn I að sér umfangsmiklar 
verkframkvæmdir á grundvelli verksamninga við Landsvirkjun. I var ítalskt félag sem stofnað 
hafði útibú á Íslandi. Hluti þess mannafla sem starfaði hjá I við verkefnið kom hingað til lands á 
vegum svonefndra starfsmannaleiga (S og N). Deilt var um það hvort portúgalskir starfsmenn I 
sem störfuðu í gegnum starfsmannaleigurnar væru skattskyldir hér á landi og hverjum bæri að 
standa skil á staðgreiðslu af launum þeirra.  

Í úrskurði sínum taldi yfirskattanefnd álitlegt í því skyni að leiða í ljós inntak hugtaksins 

launagreiðandi í skilningi 7. gr. staðgreiðslulaga nr. 45/1987 (stl) að líta til almennra ákvæða 

tvísköttunarsamninga og viðtekinnar túlkunar þeirra á alþjóðlegum vettvangi.58 Að því sögðu, 

leit nefndin máli sínu til stuðnings, til athugasemda við samningsfyrirmynd OECD – og taldi 

einsýnt að þeir sem notuðu útleigða starfsmenn í starfsemi sinni, gætu við ákveðnar aðstæður 

fallið undir hugtakið vinnuveitandi í skilningi almennra ákvæða tvísköttunarsamninga er 

vörðuðu launuð störf. Féllst nefndin á það með ríkisskattstjóra m.a. með vísan til þeirra 

                                                 
57 Byggt á umfjöllun René Matteotti og Fabian M. Sutter: „Switzerland: Beneficial Ownership and EU Law“, bls. 
249-252. 
58 Sú aðferð að túlka íslensk skattalög með hliðsjón af tvísköttunarsamningi kann að vera umdeild. 
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sjónarmiða sem fram komu í athugasemdunum að I væri launagreiðandi portúgölsku starfs-

mannanna í skilningi staðgreiðslulaga.59 Við mat á því hvort undantekningin í 2. mgr. 15. gr. 

tvísköttunarsamnings milli Portúgals og Íslands60 ætti við komst Hæstiréttur svo að orði: 

Aðildarríki OECD hafa um árabil átt með sér samstarf á sviði skattamála. Hefur meðal annars 
verið útbúin fyrirmynd að tvísköttunarsamningi á vegum samtakanna, sem gefin hefur verið út 
ásamt athugasemdum og skýringum. Hefur þessi fyrirmynd verið notuð í samningaviðræðum 
aðildarríkja um tvísköttunarmál og er fyrrgreint ákvæði 15. gr. tvísköttunarsamnings Íslands og 
Portúgals í fullu samræmi við hana... 

Þessu næst fer rétturinn yfir þau atriði sem höfð eru til hliðsjónar við mat á því hver teljist vera 

vinnuveitandi í skilningi 15. gr. samningsins – og vísar til athugasemda við samningsfyrirmynd 

OECD máli sýnu til stuðnings. Þessu næst segir dómurinn: 

Þessar túlkunarreglur hafa almenna þýðingu við úrlausn um efni greinarinnar og eru ekki bundnar 
við að grunur leiki á að verið sé að misnota starfsmannaleigufyrirkomulagið til skattundandráttar, 
eins og áfrýjandi heldur fram. 

Hæstiréttur taldi I vera vinnuveitanda hinna útleigðu starfsmanna í merkingu 2. mgr. 15. gr. 

tvísköttunarsamningsins og undantekningarákvæðið ætti ekki við. Af 1. tölul. 3. gr. tsl. leiddi 

því að hinir portúgölsku starfsmenn væru skattskyldir hér á landi.  

 Í dómi Hæstaréttar var tekið fram að við túlkun tvísköttunarsamninga bæri að horfa til 

greinargerðar með samningsfyrirmynd OECD sem hefðu almenna þýðingu í því samhengi. En 

þó var talið að þær kæmu ekki að gagni við mat á því hver teldist launagreiðandi – þar sem 

hugtakið væri þrengra en hugtakið vinnuveitandi í skilningi tvísköttunarsamninga og ekki eins 

margþætt. Felldi dómurinn því úr gildi úrskurð yfirskattanefndar og taldi starfsmannaleigurnar 

launagreiðendur starfsmannanna í skilningi 7. gr. stl., og af því leiddi að I bæri ekki að skila 

staðgreiðslu vegna launa þeirra.  

 Yfirskattanefnd prjónaði sig í gegnum lögskýringargögn til þess að sækja frekari stoð fyrir 

því að túlka íslensk lög um staðgreiðslu til samræmis við alþjóðlega forskrift OECD. 

Hæstiréttur nefnir það í umfjöllun sinni að athugasemdir með samningsfyrirmynd hafi almennt 

vægi við túlkun tvísköttunarsamnings og af dómnum má draga þá ályktun að tvísköttunar-

samningar og athugasemdir OECD hafi töluvert vægi hér á landi. En dómurinn er þó ekki 

                                                 
59 Úrskurður yfirskattanefndar 20. apríl 2005 (95/2005). 
60 Samningurinn var undirritaður 2. ágúst 1999 og öðlaðist gildi 11. maí 2002. 
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staðfesting þess að íslenskir dómstólar beiti síðar tilkomnum greinargerðum við túlkun eldri 

tvísköttunarsamninga.61 

 Vægi breytinga á greinargerð eftir gerð tvísköttunarsamnings 

Hér að ofan hefur verið litið til þess hvaða vægi eigi að veita samningsfyrirmyndinni og greinar-

gerðinni almennt við túlkun í samhengi við Vínarsamninginn. Greinargerðir eru skýringargagn 

OECD með samningsfyrirmyndinni. Vægi greinargerðarinnar með samningsfyrirmyndinni og 

staða hennar við túlkun áður gerðra tvísköttunarsamninga er umdeilt og flókið málefni. 

Vandamálið er togstreita milli viðhorfa um breytilega/framsækna- (e. dynamic) eða óbreytilega 

túlkun (e. static). Breytingar eru iðulega gerðar á samningsfyrirmyndinni og greinargerðinni 

sem með henni fylgir og spyrja má þeirrar spurningar hvort leita megi vilja samningsaðila í 

greinargerðum sem settar voru fram til skýringar eftir að þeirra samningur var gerður? Ef svo 

er, að hve miklu leyti er rétt að taka tillit til slíkra eftir á skýringa?  

 Að meginstefnu til virðast sérfræðingar sem aðhyllast framsækna túlkun skiptast í tvo hópa. 

Annars vegar þá sem telja að beita eigi framsækinni túlkun í öllum tilfellum óháð eðli 

viðbótanna og hins vegar þeir sem álíta að notast eigi við framsækna túlkun af hófsemi því hún 

kunni eftir atvikum að vera óviðeigandi. Helsti talsmaður hinna síðarnefndu fræðimanna er 

Klaus Vogel. Þeir sem hins vegar telja að veita eigi síðari greinargerðum meira vægi hafa bent 

á það að hentugra sé að veita breytingum á greinargerðinni vægi þar sem þær endurspegli vilja 

OECD og aðildarríkjanna þar með. Þessi sjónarmið eru mismunandi eftir ríkjum.62  

 OECD hefur látið sína skoðun á þessu álitaefni í ljós. Telur stofnunin breytingar eða 

viðbætur við greinargerðina venjulega koma til skoðunar við túlkun eldri samninga – þar sem 

hún endurspegli sameiginlegt álit aðildarríkja OECD á því hvernig beri að haga túlkun og 

beitingu gildandi ákvæða.63 Hafa verður ákveðinn fyrirvara á þessu áliti Ríkisfjármálanefndar 

OECD. Ástæðan liggur í því hver setur fram yfirlýsinguna – enda sýnist vafasamt að hópur 

valdshafandi einstaklinga geti ákveðið með þessum hætti hversu mikil völd þeir sjálfir eigi að 

hafa.64 

                                                 
61 Þær skýringar sem notast var við á hugtakinu „vinnuveitanda“ í málinu var að finna í 8. mgr. greinargerðar við 
15. gr. samningsfyrirmyndar OECD (1997). 
62 Aurora Ribes: „Recent Application of the Dynamic Interpretation for Royalties by the Spanish Tax 
Administration“, bls. 26. 
63 35. mgr. inngangs samningsfyrirmyndar OECD (2014). 
64 Michael Lang og Florian Brugger: „The role of the OECD Commentary in tax treaty interpretation“, bls. 102, 
vísar til orða Maarten J. Ellis: „The Influence of the OECD Commentaries on Treaty Interpretation – Response to 
Prof Dr Klaus Vogel“, bls. 618. 
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 Verður að horfa til ákvæða 31. gr. og 32. gr. VS við mat á því hvort álit nefndarinnar eigi í 

raun rétt á sér. Ákveðnir fræðimenn hafa verið þeirrar skoðunar að breytingar sem gerðar eru á 

greinargerð eftir að samningur hefur verið gerður, verði ekki til vitnisburðar um áætlan 

samningsaðila við gerð samningsins.65 Eigi þetta sérstaklega við í þeim tilfellum þar sem 

skýringar sem koma fram í greinargerðinni víkka út gildissvið ákvæða eða jafnvel ganga gegn 

fyrri skýringum OECD.66 Slíkar eftirá skýringar falli heldur ekki undir samhengi í skilningi 2. 

mgr. 31. gr. VS, þar sem þær verða ekki til í tengslum við gerð samningsins.67 Kunni þessar 

viðbætur hins vegar að koma til skoðunar í tengslum við 3. mgr. 31. gr. VS.  

 Aðrir hafa talið eðlilegt að veita seinni greinargerðum vægi við túlkun áður gerðra 

tvísköttunarsamninga þegar þær fela í sér útskýringu á merkingu hugtaks, með vísan til þess að 

mikið sé um viðbætur við greinargerðir og samningana sjálfa. Auk þess endurspegli sjónarmið 

í greinargerðum viðhorf alþjóðasamtaka sem viðkennd séu af aðildarríkjum.68 Þá hefur því 

verið haldið fram að skammsýni sé að hafna vægi síðar tilkominna greinargerða á grundvelli 

óbreytilegrar skýringar þar sem endursamið verði um alla tvísköttunarsamninga að lokum. 69 

  „Ítrekuð framkvæmd“ 

Í ákvæðinu er miðað við það að síðar tilkomin framkvæmd á ákvæðum samningsins megi jafna 

til samkomulags milli samningsaðila um túlkun þess. Því hafa einhverjir fræðimenn haldið fram 

að ef skattyfirvöld í báðum ríkjum hafa ítrekað notast við túlkun sem kynnt var með viðbótum 

við greinargerð, verði þær breytingar teknar til skoðunar við túlkun – þar sem megi líta svo á 

að með framkvæmdinni hafi aðilarnir komist að samningi um túlkun ákvæða tvísköttunar-

samningsins í skilningi 3. mgr. 31. gr. b. VS.  

 Framkvæmd tvísköttunarsamninga fer fram hjá skattyfirvöldum í hvoru ríki fyrir sig. Þar 

að auki hafa sjálfstæðir dómstólar samningsríkjanna mótandi áhrif á þá framkvæmd. Áhrif 

ákvæðisins eru að þessu leyti takmörkuð þar sem erfitt getur verið að ná fram samkvæmni í 

beitingu samningsins. Gera verður í það minnsta þá kröfu að sannanir séu fyrir hendi um 

samræmda túlkun skattyfirvalda. Hins vegar kann það eitt sér ekki að duga til. Verður að hafa 

                                                 
65 F.A. Engelen: Interpretation of Tax Treaties under International Law, bls. 446-447 þar sem vísað er til skrifa 
John F. Avery Jones: „The Effect of Changes in the OECD Commentaries after a Treaty is Concluded“, bls. 103. 
66 Luc De Broe: International Tax planning and Prevention of Abuse: A Study Under Domestic Tax Law, Tax 
Treaties and EC Law, bls. 271.  
67 Michael Lang og Florian Brugger: „The role of the OECD Commentary in tax treaty interpretation“, bls. 102. 
68 Chris Finnerty o.fl.: Fundamentals of International Tax Planning, bls. 19. 
69 Adrian Wardzynski: „The 2014 Update to the OECD Commentary: A Targeted Hybrid Approach to Beneficial 
Ownership“, bls. 185. 
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í huga að við túlkun samkvæmt 3. mgr. 31. gr. b. VS þarf að hafa hliðsjón af 1. mgr. sömu 

greinar. Það má því segja afdráttarlaust að skattyfirvöld geta ekki, með samræmda framkvæmd 

eina að vopni, valið af handahófi hver eigi að vera merking samningsákvæðis. Í slíkum tilfellum 

verður fyrirsjáanleiki skattborgara fyrir borð borinn. Ítrekuð framkvæmd getur komið til 

skoðunar við túlkun ef hún er samrýmanleg orðalagi samnings og að teknu tilliti til annarra 

túlkunarsjónarmiða 31. gr. samningsins. Verður því að álykta sem svo að aðeins komi til greina 

að horfa til 3. mgr. 31. gr. b. VS til skýringar ef niðurstaða túlkunar á grundvelli annarra 

sjónarmiða er óljós.70 

 Niðurstaða  

Það virðist óhætt að segja að samningsfyrirmyndin og greinargerðin sem henni fylgja hafa 

mikið vægi við túlkun tvísköttunarsamninga. Má gera ráð fyrir því ef tvísköttunarsamningur 

byggir á fyrirmynd OECD að samningsaðilar hafi gert sér grein fyrir merkingu hugtaka í 

ákvæðum samningsins – eins og hún var skýrð í greinargerð. Vægi þeirra gagna sem fyrir voru 

þegar tvísköttunarsamningur var gerður er því töluvert þegar kemur að túlkun samninganna. 

Umdeildara er hvaða vægi eigi að veita seinni tíma skýringum OECD í greinargerðum sem 

gefnar eru út eftir gerð samnings. Af umfjöllun um málið og yfirferð yfir helstu kosti sem koma 

til skoðunar í stöðunni taldi höfundur eðlilegast að viðbætur við greinargerð sem settar hafa 

verið fram eftir að tvísköttunarsamningur var gerður komi ekki nema að takmörkuðu leyti til 

skoðunar við túlkun samningsákvæða hans. Vægi slíkra breytinga kann þó að aukast ef 

samningsríki hafa með samræmdri ítrekaðri framkvæmd fylgt sjónarmiðum sem koma fram í 

síðari greinargerðum. Það er hins vegar ekki tilgangur þessa framlags að komast að endanlegri 

niðurstöðu um eitt af umdeildustu málum alþjóðlegs skattaréttar. Aðalatriðið er að munur getur 

verið á vigt þessara gagna eftir löndum. Þó hér sé talið að veita eigi seinni tíma gögnum 

takmarkað gildi í ljósi túlkunarreglna Vínarsamningsins, er ekki þar með sagt að dómstólar ljái 

þeim takmarkað vægi í framkvæmd. Í ákveðnum ríkjum er treyst mikið á þessi gögn meðan í 

öðrum eru þau meðhöndluð eins og tilvísanir til fræðaskrifa.71 

5 Almennt um raunverulegan eiganda 

Hér verður farin sú leið að styðjast við alþjóðlega umfjöllun um hugtakið raunverulegt eignar-

hald – enda er hugtakið útbreitt í tvísköttunarsamningum ríkja og þar á meðal Íslands. Eins og 

                                                 
70 Michael Lang og Florian Brugger: „The role of the OECD Commentary in tax treaty interpretation“, bls. 104. 
71 Chris Finnerty o.fl.: Fundamentals of International Tax Planning, bls. 19. 
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fram kom í kafla 4 er samningsfyrirmyndin og greinargerðin sem með henni fylgir mikilvæg 

við túlkun þeirra hugtaka sem eru í tvísköttunarsamningum sem byggjast á samnings-

fyrirmyndinni. Af þessari ástæðu er lagt út frá gögnum OECD og umræðu fræðimanna að því 

er varðar hugtakið raunverulegt eignarhald. Ekki er fjallað um skilyrðið sérstaklega í íslensku 

samhengi í ritgerðinni nema tilefni gefist til. Einnig má benda á það að íslensk skattyfirvöld 

hafa ekki notast mikið við skilyrðið í framkvæmd. Ástæður þess eru höfundi huldar en þó kann 

það að hafa ákveðnar skýringar. Hér á landi er höfð hliðsjón af því sem gerist í 

nágrannalöndunum og þá sérstaklega í Danmörku. Í nokkur ár hefur því verið haldið fram í 

dönskum skattaréttarritum að hugtakið raunverulegt eignarhald sé ekki mikilvægt í dönskum 

tvísköttunarsamningum þar sem hægt væri að uppfylla skilyrðið án mikilla vandkvæða.72 Hins 

vegar hefur orðið viðsnúningur á síðustu árum þar í landi og raunverulegt eignarhald er nú 

ofarlega á dagskrá hjá skattyfirvöldum. Fjöldi mála bíða nú niðurstöðu dómstóla og búist er við 

aukningu þar á næstu árum.73 Kann að vera að skattyfirvöld hér á landi muni fylgja í kjölfarið 

á kollegum sínum í Danmörku. Hér hefur raunverulegt eignarhald þó örlítið borið á góma. Var 

hugtakið til skoðunar í úrskurði yfirskattanefndar (13/2001) sem fjallaði um bindandi álit 

ríkisskattstjóra. Í úrskurði var fjallað um sjónarmið við túlkun á hugtakinu raunverulegur 

eigandi í norræna tvísköttunarsamningum.  

 Kærandi í málinu var hlutafélag sem óskaði eftir bindandi áliti ríkisskattstjóra á skattalegum 

áhrifum fyrirhugaðra ráðstafana hans, tengdum stofnum tveggja félaga með takmarkaðri 

ábyrgð. Annað félagið skyldi stofnað hér á landi (X av.) en hitt í Danmörku (Y aps.). 

Álitsbeiðandi hafði fyrirhugað að allt hlutafé hins íslenska félags yrði í eigu danska félagsins 

og taldi hann sjálfur að arðgreiðslur frá X av. til Y aps. væru undanþegnar skattlagningu á 

grundvelli tvísköttunarsamningsins. Þessu hafnaði ríkisskattstjóri með vísan til þess að danska 

félagið væri ekki raunverulegur eigandi arðgreiðslnanna í íslenska félaginu – heldur væri það 

álitsbeiðandi sjálfur. 

 Kærandi áleit að þar sem hugtakið væri ekki skilgreint í íslenskum lögum yrði ekki leitað á 

þau mið við skilgreiningu þess. Vísaði kærandi til greinargerðar OECD frá 1995 máli sínu til 

stuðnings – og að horfa ætti á formlegt eignarhald. Ekki væri heimilt að beita sniðgöngu-

sjónarmiðum í þessu samhengi. Ríkisskattstjóri vísaði hins vegar til skrifa Klaus Vogel og taldi 

tilgang skilyrðisins vera að koma í veg fyrir skattasniðgöngu. Ekkert land hefði nákvæma túlkun 

                                                 
72 Jakob Bundgaard: „The Notion of Beneficial Ownership in Danish Tax Law: The Creation of a New Legal Order 
with Uncertainty as a Companion“, bls. 94, þar vísar hann m.a. til skrifa Aage Michelsen: International Skatteret, 
bls. 427; Nikolaj Björnholm og Anders Oreby Hansen: Lempelse af dobbeltbeskatning, bls. 449 o.áfr.  
73 Ibid., bls. 117. 
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hugtaksins í landsrétti sínum og því bæri að horfa til samhengis þess í samningnum og tilgangs. 

Auk þess var vísað til þess að samningsríkin bæði hefðu ríka hefð fyrir skattasniðgöngureglum. 

Yfirskattanefnd taldi að skýra bæri ákvæði Norðurlanda-samningsins með hliðsjón af uppruna 

þeirra – þ.e. samningsfyrirmynd OECD og athugasemdum sem henni fylgja. Ekki væri útilokað 

að ákvæðið gæti við vissar aðstæður tekið til sjálfstæðra félaga og hafa yrði hliðsjón af 

almennum skattasniðgöngusjónarmiðum sem lögð hafa verið til grundvallar í landsrétti. 

Nefndin styðst hér við rúma skilgreiningu hugtaksins og telur að skoðun á þeim þáttum sem til 

greina komi við matið á því hvort skilyrðið hafi verið uppfyllt, gangi umtalsvert lengra en 

formleg skoðun sú sem kærandi taldi eiga að ráða för: 

Þegar um er að ræða arðgreiðslur til félags eða annars lögaðila myndi athugun á því hvort umrætt 
skilyrði væri uppfyllt þannig að jafnaði krefjast viðamikillar upplýsinga- og gagnaöflunar, m.a. 
með tilliti til þeirrar ráðstöfunar á ágóðahluta sem um ræðir, raunverulegra yfirráða annarra yfir 
lögaðilanum í krafti eignarhalds eða annarra atvika, starfsemi lögaðilans, fyrirkomulags 
ákvarðanatöku innan hans og fleiri atriða. Huglæg atriði gætu og skipt máli við slíkt mat, svo sem 
tilgangur að baki stofnun lögaðila. 

Hins vegar var það niðurstaða nefndarinnar, með vísan til eðlis bindandi álits sem for-

ákvörðunar í máli sem ekki liggur fyrir þegar álit er gefið, að ekki hefðu verið forsendur fyrir 

ríkisskattstjóra að byggja á því að ráðstafanirnar hafi verið fyrirhugaðar með skattasniðgöngu 

að augnamiði. Bindandi áliti var breytt og fallist var á að arðgreiðslur í málinu væru 

undanþegnar skattlagningu samkvæmt 3. mgr. 10. gr. samnings milli Norðurlanda.  

 Þó svo takmörkuð framkvæmd sé fyrir beitingu hugtaksins hér á landi verður að leggja út 

frá því – meðal annars með vísan til úrskurða yfirskattanefndar í því máli sem hér var til 

umfjöllunar og máli portúgölsku starfsmannaleigunnar – að hér á landi verði leitast við að skýra 

hugtakið með hliðsjón af gögnum OECD er málið varða. Útgangspunkturinn er því sá að sömu 

almennu sjónarmið við skýringu og koma fram hjá stofnuninni verði höfð að leiðarljósi hér á 

landi.  

 Hvað er raunverulegur eigandi? 

Það hefur verið deilt um það í gegnum tíðina hvernig túlka eigi hugtakið raunverulegan eiganda 

með réttmætum, nákvæmum og samræmdum hætti. Ókunnugur myndi ætla að á þeim u.þ.b. 50 

árum sem liðið hafa frá því að hugtakið kom fyrst inn á sjónarsviðið, hefðu fræðimenn og 

alþjóðastofnanir komist að lokaniðurstöðu um málið. Það er þó óhætt að segja að svo sé ekki 

og ágreiningur hefur verið um það í hvorn fótinn eigi að stíga þegar kemur að túlkun hugtaksins.  
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 Deila má um það hvort sá ágreiningur sem verið hefur um túlkun hugtaksins hafi orðið til 

meiri samstöðu, eða hvort ágreiningurinn hafi hugsanlega orðið hugtakinu til skaða þannig að 

minna mark er tekið á því og það hugsanlega ekki fengið að njóta sín sem skyldi af þeim sökum. 

Ágreiningurinn liggur í því að mismunandi kenningar eru uppi um túlkun hugtaksins, hvort svo 

sem deilt er um það hvert sækja eigi merkingu hugtaksins eða hvers eðlis prófið er. Hvort það 

sé formlegs eðlis eða víðtæk skattasniðgönguregla?  

 Skoðunum fræðimanna er haldið á lofti við dómstóla og á þeim er tekið mark þegar komist 

er að niðurstöðu um réttarágreining. Því er ekki úr vegi að kanna hvernig hugtakið hefur birst 

helstu fræðimönnum hverjum fyrir sig. Einn merkasti fræðimaður á sviði skattaréttar, Klaus 

Vogel, er einn fjölmargra sem hefur leitast við að skilgreina hugtakið. 

The beneficial owner is someone who (i) is free to decide whether or not the capital or other assets 
should be used or made available for use by others; (ii) is free to decide on how the yields 
therefrom should be used; or (iii) has both of the previously referred powers. 74 

Við þetta mat telur Vogel að horfa verði á efni umfram form. Vogel telur að raunverulegur 

eigandi þurfi ekki að vera eigandi þeirra eigna eða réttinda sem gæfu af sér greiðslurnar.75 

Robert Danon horfir með svipuðum hætti og Vogel á umráð aðila yfir tekjunum í sinni 

skilgreiningu: 

[...] the person who legally, economically or factually has the power to control the attribution of 
the income.76 

OECD hefur einnig gert tilraun til þess að skilgreina hugtakið nýjustu greinargerð. Aðeins er 

farin önnur leið en þó verður að telja að sjónarmið þau sem koma fram hjá Vogel séu ráðandi. 

Horft er á tekjurnar í 1. málsl. 12.4. gr. nýjustu greinargerðar sinnar frá 2014: 

[...] the direct recipient of the dividend is not the “beneficial owner” because that recipient’s right 
to use and enjoy the dividend is constrained by a contractual or legal obligation to pass on the 
payment received to another person.77 

Af þessu má sjá að nokkur samstaða virðist vera um það að leggja eigi til grundvallar umráð og 

not móttakanda yfir þeim tekjum sem hann móttekur. Það er þó misjafnt hvaða sjónarmið kunna 

að koma til skoðunar við þetta mat og aðal deiluefnið meðal fræðimanna er það hvort eigi aðeins 

að horfa til formlegra þátta við matið eða hvort líta megi á efni umfram form.  

                                                 
74 Klaus Vogel: Klaus Vogel On Double Taxation Conventions, bls. 562.  
75 Ibid., bls. 561-562. 
76 Robert Danon: „Clarification of the Meaning of "Beneficial Owner" in the OECD Model Tax Convention – 
Comment on the April 2011 Discussion Draft“ þar sem hann vísar til fyrri skrifa sinna í „Switzerland’s Direct and 
International Taxation of Private Express Trusts”, bls. 347-349. 
77 Samningsfyrirmynd OECD (2014). 
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 Margir kunna að hugsa með sér að ekki dugi að staldra við skoðanir fræðimanna á málinu 

– heldur vinda sér í það verkefni að kanna dómsniðurstöður sem fallið hafa og lúta að beitingu 

hugtaksins. Það er hins vegar ekki svo einfalt. Sá hængur er á, að dómstólar sem þurfa að túlka 

skilyrðið eru margir og byggja sína lögfræði á þeim grundvallargildum sem þeim eru töm úr 

eigin laganámi og litast líklega af þeim landsrétti sem þeir hafa lifað og hrærst í gegnum tíðina. 

Það getur því reynst annað en hægðarleikur að finna samhengi milli kenninga fræðimanna, 

úrlausna skattayfirvalda og dómstóla. Engu að síður verður gerð tilraun til þess hér með tilliti 

til þeirra gagna sem máli skipta, í þeirri von að nálgast sameiginlegan flöt. Von höfundar er sú 

að ef hægt er að finna fleiri atriði sem eru hliðstæð en sundurleit, ætti samstaða um túlkun 

hugtaksins að vera í sjónmáli.  

 Er raunverulegt eignarhald undirliggjandi í öllum tvísköttunarsamningum? 

Eins og áður hefur komið fram eru tvísköttunarsamningar gerðir milli tveggja samningsríkja, 

með það að augnamiði að þeir komi skattaðilum sem undir þá falla til hagsbóta. Ekki er gengið 

út frá því við gerð slíkra samninga að aðilar sem heimilisfastir eru í öðrum ríkjum en þeim sem 

standa að samningnum, standi til boða beinar ívilnanir á grundvelli hans. Má draga þá ályktun 

af titli tvísköttunarsamninga, sem er á þessa leið: 

Convention between the Government of X and the Government of Y for the Avoidance of Double 
Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and...  

Tilvitnuð orð fela í sér að vissu leyti útilokun annarra en þeirra sem eru heimilisfastir í 

samningsríki, frá því að njóta ívilnunar. Skapar þetta hugsanlega væntingar hjá 

samningsríkjum. Ef fallist er á þetta og að túlkun skuli fara fram í samhengi við tvísköttunar-

samning, má velta því fyrir sér hvort ekki sé hægt með slíkri markmiðstúlkun að túlka önnur 

hugtök samningsins, eins og „greitt til...“ (e. paid to) og „móttekið af...“ (e. received by), þannig 

að í þeim felist skilyrðið um raunverulegt eignarhald. Fræðimenn hafa deilt um samband milli 

raunverulegs eiganda og annarra hugtaka í tvísköttunarsamningum sem tengjast heimfærslu 

tekna (e. attribution of income). Klaus Vogel telur að jafna megi raunverulegum eiganda við 

áðurnefnd hugtök.78 En hins vegar telur Danon að gera verði greinarmun á þessu tveimur.79 Má 

segja að sjónarmið Vogels hafi fengið byr undir báða vængi í bandarísku máli frá 1971, Aiken 

Industries.80  

                                                 
78 Klaus Vogel: Klaus Vogel On Double Taxation Conventions, bls. 563. 
79 Robert Danon: „Clarification of the Meaning of "Beneficial Owner" in the OECD Model Tax Convention – 
Comment on the April 2011 Discussion Draft“, bls. 14. 
80 United States Tax Court (USTC), Aiken Industries gegn Commissioner, (1971) 56 TC 925.  
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Deilt var um tvísköttunarsamning milli Bandaríkjanna (BNA) og Honduras, og ber að nefna það 
að hugtakið raunverulegur eigandi kom ekki sérstaklega fyrir í samningnum. Var um að ræða 
Ekvadorískt félag (E), sem var heimilisfast í Bahamas. E átti 99.99% hlutabréfa í Aiken Industries 
Inc. (Aiken), sem var heimilisfast í BNA. Einnig var Aiken eini hluthafinn í Mechanical Products 
Inc. (MP) sem var líka heimilisfast í BNA. MP fékk árið 1963 lánaðar 2.3 millj. dollara frá E í 
stað skuldarviðurkenningar. Industrias Hondurenhas S.A. (Industrias) var heimilisfast í Honduras. 
E sem átti alla hluti í Industrias gegnum dótturfélag sitt, framseldi skuldarviðurkenninguna sem 
það hafði fengið frá MP til Industrias og fékk í staðinn níu skuldarviðurkenningar frá Industrias, 
sem hljóðuðu samanlagt upp á sömu upphæð og sú sem var frá MP – nafnverð og vextir þeir 
sömu. Aiken stóð í málarekstrinum eftir að hafa yfirtekið MP. Enginn tvísköttunarsamningur var 
í gildi milli BNA og Bahamas, en hins vegar var tvísköttunarsamningur á milli BNA og 
Honduras.81 Aiken skilaði ekki 30% afdráttarskatti í BNA af þeim vöxtum sem félagið greiddi til 
Industrias með stoð í ákvæði tvísköttunarsamningsins. Skattyfirvöld í BNA héldu því hins vegar 
fram að Aiken hefði borið að innheimta skattinn þar sem telja yrði E sannan eiganda og 
móttakanda vaxtanna 82  og því tilvísun til tvísköttunarsamnings milli BNA og Honduras 
gagnslaus.  

Skattadómstóll Bandaríkjanna studdist við landsrétt þegar hann komst að niðurstöðu með vísan 

til 2. mgr. 2. gr. tvísköttunarsamningsins, sem er leiðbeiningarákvæði varðandi túlkun og er 

samhljóða samningsfyrirmynd OECD.83 Ekki var skýrt hugtakið raunverulegt eignarhald, enda 

var það ekki að finna í samningnum. Hins vegar var með túlkun á orðasambandinu „móttekið 

af“ í samhengi við landsrétt, notast við svipuð sjónarmið og tekin hafa verið til skoðunar við 

mat á því hvort móttakandi hafi í raun heimild til að nota og njóta tekna.84 Til þess að uppfylla 

skilyrðið taldi rétturinn ekki nægja að taka á móti verðmætunum tímabundið, heldur væri gerð 

krafa um full yfirráð yfir þeim. Af þessu leiddi að Industrias væri aðeins leiðslufélag sem tæki 

við vöxtum sem greiddir væru frá MP til E. Mikil áhersla var lögð á það við mat á yfirráðum 

að félagið væri skuldbundið til að greiða áfram sömu upphæð og það móttók auk þess sem 

enginn hagnaður var í félaginu.  

 Ef vaxtahlutfallið hefði verið hærra á láninu milli MP og Industrias en á láninu milli 

Industrias og E – og hagnaður hefði því myndast hjá Industrias, kynni niðurstaðan að hafa verið 

á annan veg.85  

 Í Bandaríkjunum notast dómstólar við takmörkunarákvæði (LoB) í tvísköttunarsamningum 

og skattasniðgöngusjónarmið til þess að berjast á móti leiðslufélögum frekar en að notast við 

                                                 
81 Á grundvelli þess samnings varð BNA að gefa eftir skattlagningarrétt á vöxtum sem uppruna sinn ættu í BNA, 
ef þær væru mótteknir af („received by“) lögpersónu heimilisfastri í Honduras. 
82 Á ensku hljómar það svo „true owner and recipient of the interest“ 
83 Eða eins og það hljómar í 2. mgr. 3. gr. íslensks tvísköttunarsamnings sem byggir á samningsfyrirmyndinni: 
„Við framkvæmd samningsríkis á ákvæðum þessa samnings á hverjum tíma skulu öll hugtök sem ekki eru 
skilgreind í samningnum, nema annað leiði af samhenginu, hafa sömu merkingu og þau hafa á þeim tíma 
samkvæmt lögum viðkomandi ríkis að því er varðar þá skatta sem samningurinn tekur til.“ 
84 David G. Duff: „Beneficial Ownership: Recent Trends“, bls. 11. 
85 Yariv Brauner: „Beneficial Ownership in and outside US Tax Treaties“, bls. 147. 
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hugtakið raunverulegt eignarhald – þó hugtakið sé að finna í flestum tvísköttunarsamningum 

Bandaríkjamanna. Við beitingu þessara reglna þar í landi er hins vegar horft á svipuð sjónarmið 

og dómstólar annarra landa hafa litið til við skilyrðið um raunverulegt eignarhald. 86  

 Margir eru þeirrar skoðunar að sérstök takmörkunarákvæði (LoB) eigi að vera í öllum 

tvísköttunarsamningum. Ef almennt væri fallist á fyrrnefnd sjónarmið um markmiðsskýringu 

tvísköttunarsamninga, með tilliti til væntinga samningsríkja, má segja að tilgangslaust væri að 

koma fyrir sérstökum takmarkandi ákvæðum í tvísköttunarsamningum – enda mætti ná svipaðri 

niðurstöðu með markmiðsskýringu hugtaka á borð við „greitt til...“. Nýlegt framlag OECD87 

þar sem lagt er til að slíkum takmörkunarákvæðum verði komið fyrir í samningsfyrirmyndinni, 

bendir hins vegar til þess að markmiðsskýring sem þessi sé ekki farsæll kostur að mati 

stofnunarinnar. Má því álykta sem svo, þó víðtækri túlkun annarra hugtaka í samningnum hafi 

verið beitt í Aiken málinu, að aðferðin sé almennt ekki talin ákjósanleg. 

 Tekjutegundir sem tengjast skilyrðinu 

Tvísköttunarsamningar snúast um að veita ívilnanir frá skattareglum landsréttar, og skipta þar 

af leiðandi skattlagningarréttinum milli þeirra landa sem að samningi standa. Í ákvæðum 10-

12. gr. SF er að finna ákvæði er lúta að meðhöndlun tiltekinna tekjutegunda. Til þess að aðilar 

geti nýtt sér þær ívilnanir sem boðaðar eru í þessum ákvæðum, er það gert að skilyrði að 

móttakandi þeirra tekna sé raunverulegur eigandi þeirra. Til að koma lesandanum í betri 

skilning um það sem á eftir fer og svo hann átti sig á því hvað felst í þeim hugtökum sem notast 

við, er nauðsynlegt að skilgreina þær tekjutegundir sem undirorpnar eru skilyrðinu um 

raunverulegt eignarhald – en þær eru arður, vextir og þóknanir. Farin er sú leið að notast við þá 

almennu skilgreiningu sem er að finna í samningsfyrirmynd OECD á hugtökunum.  

 Hugtakið arður í 3. mgr. 10. gr. samningsfyrirmyndar OECD 

Í 3. mgr. 10. gr. SF er fjallað um það hvað telst til arðs í skilningi tvísköttunarsamninga.  

Hugtakið „ágóðahlutir“ merkir í þessari grein tekjur af hlutabréfum, ágóðahlutaskírteinum eða 
ágóðahlutaréttindum, námuhlutabréfum, stofnbréfum eða öðrum réttindum sem ekki eru 
skuldakröfur er veita rétt til hlutdeildar í hagnaði, svo og tekjur af öðrum félagsréttindum sem 
farið er með við skattlagningu á sama hátt og tekjur af hlutabréfum samkvæmt löggjöf þess ríkis 
þar sem félagið sem framkvæmir úthlutunina er heimilisfast.88 

                                                 
86 David G. Duff: „Beneficial Ownership: Recent Trends“, bls. 10. 
87 OECD: Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting. 
88 Tekið úr tvísköttunarsamningi Íslands og Póllands sem byggir á samningsfyrirmynd að þessu leyti - ensk útgáfa 
er svohljóðandi: The term “dividends” as used in this Article means income from shares, “jouissance” shares or 
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Ekki er fyrir að fara í ákvæðinu tæmandi skilgreiningu arðshugtaksins – heldur eru taldar upp 

helstu tekjulindir arðs með tilvísun til löggjafar upprunalands tekna. Ekki hefur náðst samstaða 

um tæmandi skilgreiningu hugtaksins vegna þess hve ólíkt hugtakið er í landsrétti aðildarríkja 

OECD. 89 Miðað er við gildandi lög upprunalands tekna á þeim tíma sem arður er greiddur út. 

Af því leiðir að skilgreining hugtaksins á þeim tíma sem tvísköttunarsamningur er gerður er 

aukaatriði.90 Ef þetta er sett í samhengi við íslenskan rétt ræðst inntak arðshugtaksins af 7. tölul. 

3. gr. tekjuskattslaga nr. 90/2003, sbr. nánar 11. gr. sömu laga. Þrátt fyrir tilvísun til landsréttar 

upprunalands tekna, hefur upprunalandið ekki frjálsar hendur um það hvaða tekjur það 

skilgreinir sem arð. Skilgreining samningsfyrirmyndar gefur með dæmum sínum um algengar 

arðsuppsprettur ákveðna vísbendingu um það hvar ytri mörk hugtaksins liggja.91  

 Hugtakið vextir í 3. mgr. 11. gr. samningsfyrirmyndar OECD 

Fjallað er um vexti í 11. gr. SF Ákvæðið á við þegar aðili heimilisfastur í samningsríki fær 

greidda vexti frá upprunalandi þeirra. Byggist skilgreining í samningsfyrirmyndinni á 

málamiðlun milli ólíkra sjónarmiða aðildarríkjanna, líkt og í tilfelli arðsins. Vextir eru 

skilgreindir sem svo: 

Hugtakið „vextir“ merkir í þessari grein tekjur af hvers konar skuldakröfum hvort sem þær eru 
tryggðar með veði í fasteign eða ekki og hvort sem þeim fylgir réttur til hlutdeildar í hagnaði 
skuldunautar eða ekki. Hugtakið tekur sérstaklega til tekna af ríkisverðbréfum og tekna af 
skuldabréfum eða skuldaviðurkenningum, þar með talinn gengismunur og vinningar tengdir 
slíkum verðbréfum, skuldabréfum eða skuldaviðurkenningum. Dráttarvextir vegna vanskila 
teljast ekki vextir samkvæmt þessari grein.92 

Gagnstætt því sem við á um arðinn er hér á ferðinni tæmandi skilgreining á því hvað teljist til 

vaxta. Ef borið er saman við ákvæði 8. gr. og 1. mgr. 49. gr. tsl. er lúta að vöxtum má sjá að 

skilgreiningin í landsrétti er talsvert rýmri en sú sem er að finna í samningsfyrirmyndinni. Í 

skýrslu starfshóps um reglur þunnrar eiginfjármögnunar, kom fram það álit hópsins að vaxta-

skilgreining fyrrnefndra ákvæða tekjuskattslaga væri ófullnægjandi, og var vísað til þess að 

                                                 
“jouissance” rights, mining shares, founders’ shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, 
as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from 
shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident. 
89 23. málsl. 3. mgr. greinargerðar við 10. gr. samningsfyrirmyndar OECD (2014).  
90 Ásmundur G. Vilhjálmsson: „Skipting á skattlagningarréttinum milli heimilisfestarríkis og keldulands“, bls. 69.  
91 Ibid., bls. 71. 
92 Tekið úr tvísköttunarsamningi Íslands og Póllands sem byggir á samningsfyrirmynd að þessu leiti - ensk útgáfa 
er svohljóðandi: The term “interest” as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether 
or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor’s profits, and in 
particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and 
prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as 
interest for the purpose of this Article. 



 
 

31 
 

skilgreiningin innihéldi ýmsar tekjur sem alla jafna teldust ekki til vaxta, auk þess sem ákvæðið 

væri ekki í samræmi við vaxtaskilgreiningar annarra laga. Starfshópurinn lagði til að 

vaxtahugtakið yrði fært í horf til samræmis við m.a. 3. mgr. 11. gr. SF.93 

 Hugtakið þóknanir í 2. mgr. 12. gr. samningsfyrirmyndar OECD 

Í 12. gr. SF er fjallað um þóknanir og hafa þær verið skilgreindar með eftirfarandi hætti: 

Hugtakið „þóknanir“ merkir í þessari grein hvers konar greiðslur, sem tekið er við sem endurgjaldi 
fyrir afnot eða rétt til afnota af hvers konar höfundarrétti á verkum á sviði bókmennta, lista eða 
vísinda þar með töldum kvikmyndum, hvers konar einkaleyfi, vörumerki, mynstri eða líkani, 
áætlun, leynilegri formúlu eða framleiðsluaðferð, eða fyrir afnot eða rétt til afnota af hvers konar 
iðnaðar-, viðskipta- eða vísindabúnaði, eða fyrir upplýsingar um reynslu á sviði iðnaðar, viðskipta 
eða vísinda.94 

Þóknunum er vel lýst í stuttu máli sem eins konar leigugreiðslum fyrir afnot af óefnislegum 

eignum. Sala slíkra réttinda með hagnaði telst til söluhagnaðar eigna í skilningi 13. gr. SF. Getur 

í framkvæmd valdið erfiðleikum að greina sundur þóknanir frá greiðslum vegna veittrar 

þjónustu.95  

6 Aðferðir við túlkun hugtaksins 

Helsta ágreiningsefnið er það hvort prófið um raunverulegt eignarhald sé lagalegt, eða hvort 

líta eigi til efnahagslegra staðreynda.96 Þetta hefur verið deilt um frá því að hugtakið var fyrst 

kynnt til sögunnar – og því rótgróin umræða. Fræðimenn hallast á sveif með annarri hvorri 

aðferðinni. Hér verða nú kynntar aðferðirnar sem jafnan er bitist um, og verður svo samhliða 

litið til sögu hugtaksins í meðförum OECD, ályktana fræðimanna og þeirrar réttarframkvæmdar 

sem gengið hefur á sama tíma. Notast er við árið 2003 sem viðmið. Byggist það á því að 

þáttaskil hafi orðið að mati margra fræðimanna með breytingum á greinargerð með samnings-

fyrirmyndinni og megi sjá þess skýr merki í dómaframkvæmd samningsríkjanna.97 

                                                 
93 Skýrsla starfshóps um reglur þunnrar eiginfjármögnunar, bls. 7-9.  
94 Tekið úr tvísköttunarsamningi Íslands og Póllands sem byggir á samningsfyrirmynd að þessu leyti - ensk útgáfa 
er svohljóðandi: The term „royalties“ as used in this Article means payments of any kind received as a 
consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including 
cinematograph films, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for information 
concerning industrial, commercial or scientific experience. 
95 Sbr. 11.2.-11.4. málsl. 2. mgr. athugasemda við 12. gr. samningsfyrirmyndar OECD (2014). 
96 Charl du Toit: „The Evolution of the Term “Beneficial Ownership” in Relation to International Taxation over 
the Past 45 Years“, bls. 500-501. 
97 Jan Gooijer: „Beneficial Owner: Judicial Variety in Interpretation Counteracted by the 2012 OECD Proposal?“ 
bls. 216. 
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 Hvert ber að leita fanga? 

Í 3. gr. samningsfyrirmyndar er að finna almennar skilgreiningar á ýmsum hugtökum sem þar 

koma fyrir. Auk þess er að finna skilgreiningar á hugtökum á viðeigandi stöðum eins og til að 

mynda þeim sem farið var yfir í 2. kafla. Þegar hins vegar um er að ræða hugtök sem ekki er að 

finna skilgreiningu á í samningsfyrirmyndinni ber að horfa til skýringarreglu í 2. mgr. 3. gr. SF 

sem er svohljóðandi: 

As regards the application of the Convention at any time by a Contracting State, any term not 
defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that 
time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Convention applies, any 
meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term 
under other laws of that State. 

Þarna kemur fram að jafnan beri að leita skýringar á óskilgreindum hugtökum í tvísköttunar-

samningi með því að horfa til landsréttar. Þau orð sem skáletruð eru í tilvitnaðri lagagrein bjóða 

hins vegar upp á aðra niðurstöðu – sem kölluð hefur verið alþjóðleg skattaleg merking (e. 

international fiscal meaning). Ekki er hægt að draga einhlíta ályktun af skrifum fræðimanna og 

niðurstöðum dómstóla um þetta álitaefni. Þó er ljóst að meirihluti þeirra fræðimanna sem hafa 

skrifað á sviði skattaréttar eru talsmenn þess að seinni kosturinn verði ofan á – af þeirri ástæðu 

að engin lög í landsrétti aðildarríkja OECD geti gefið nákvæma skilgreiningu á hugtakinu.98 

Klaus Vogel er einn þeirra og fyrir tæpum tveimur áratugum lagði hann til að samhengistúlkun 

yrði lögð til grundvallar: 

[...]the first and foremost reason why the term cannot be interpreted by reference to the domestic 
law of the State applying the treaty is that none of the national tax systems in question offer a 
precise definition of the terms “beneficial owner,” “bénéffciaire effectif” or “nutzungs-
berechtiger.” The term must, therefore, be interpreted with reference to the context of the treaty, 
and in particular with a view to the purpose pursued by the restriction.99 

Ef tekinn er landsréttar póllinn í hæðina leiðir það til þess að mismunandi skilningur og beiting 

á hugtakinu verður í hverju ríki fyrir sig með þeim afleiðingum að fyrirsjáanleiki verður minni 

fyrir þá sem hyggjast stunda viðskipti á alþjóðlegum vettvangi. Mikilvægur þáttur í alþjóðlegu 

viðskiptalífi er fyrirsjáanleiki. Sá fyrirsjáanleiki er aðeins blekking ef hvert ríki fyrir sig túlkar 

hugtakið um raunverulegan eiganda með eigin nefi – og hætta skapast á því að lykilmarkmiðið 

um gagnkvæmni, sem tvísköttunarsamningar eru byggðir á verði fótum troðið.100 Að sama 

                                                 
98  Prof. Dr. Robert Danon: ”Clarification of the Meaning of ”Beneficial Owner” in the OECD Model Tax 
Convention – Comment on the April 2011 Discussion Draft”, 2011, bls. 438.  
99 Klaus Vogel: Klaus Vogel On Double Taxation Conventions, bls 562. 
100 Luc De Broe: International Tax planning and Prevention of Abuse: A Study Under Domestic Tax Law, Tax 
Treaties and EC Law, bls. 504-505. 
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skapi gætu þær aðstæður skapast að misræmi væri í skilgreiningu hugtaksins, þar sem landslög 

eins samningsríkis líta á ákveðinn aðila sem raunverulegan eiganda – en annar aðili telst 

raunverulegur eigandi í hinu.101  

 Lagaleg aðferð 

Samkvæmt aðferðinni er litið til lagalegra skyldna sem hvíla á móttakanda greiðslu við mat á 

því hvort hann sé raunverulegur eigandi þeirra. Við þetta mat er horft til lagalegra skjala eða 

gagna s.s. samninga, og sá sem nýtur lögboðins réttar til greiðslu, verður talinn eigandi hennar. 

Efnahagslegur raunveruleiki eða staðreyndir málsins skipta litlu eða engu. Sem dæmi má nefna 

Prévost Car málið kanadíska sem farið verður nánar yfir í kafla 8.4.2 þar sem aðalatriðið sem 

dómstólar horfðu á var það hvort milligönguaðilinn hefði lagalega skyldu til þess að fylgja 

fyrirfram ákveðinni úthlutun sem mælt var fyrir um í hlutahafasamkomulagi.102 Einnig var 

aðferðinni beitt í viðskiptavaka dómnum hollenska. Þar komst æðsti dómstóll Hollands að þeirri 

niðurstöðu að verðbréfasali sem keypti arðsmiða sem búið var að gefa upp hverju stæðu fyrir 

en voru ekki orðnir útgreiðanlegir, væri raunverulegur eigandi þeirra – enda væri verðbréfa-

salanum út frá formlegu sjónarhorni103 frjáls ráðstöfun arðgreiðslnanna.  

 Vissir fræðimenn telja að hin lagalega aðferð fari halloka og dómsstólar notist frekar við 

hina efnahagslegu aðferð.104 Hin lagalega aðferð er þó ekki endilega aukaleikari á sviði þar sem 

efnahagslegur raunveruleiki fer með stærsta rullu. Það getur verið að ástæða þess að minna 

sjáist af lagalegu aðferðinni megi rekja til þess, að í ákveðnum málum hafi ekki verið látið reyna 

á raunverulegt eignarhald, því skattyfirvöld viðurkenni hina lagalegu nálgun og sæki því ekki 

mál fyrir dómstólum. Á þetta sérstaklega við í þeim löndum þar sem ekkert hefur reynt til þessa 

á skilyrðið um raunverulegt eignarhald. Þetta getur þýtt að tiltölulega hár þröskuldur er fyrir 

hendi í ákveðnum löndum og skattyfirvöld treysta sér ekki til þess að véfengja lagalega stöðu 

milligönguaðila sem móttekur tekjur.105  

                                                 
101 Leonardo F.M. Castro: „Concept of Beneficial Owner in Tax Treaties: Separating the Wheat from the Chaff 
Through Case Law Method Internationally“, bls. 23, vísar hann til skrifa Paolo Arginelli: „The Royal Bank of 
Scotland case: More controversy on the interpretation of the term beneficial owner“, bls. 227. 
102 Federal Court of Appeal (FCA), Prévost Car Inc gegn Kanada, 26. febrúar (2009) FCA 57. 
103 Hoge Raad (HR), Royal Dutch, 6. apríl 1994, (1994) BNB 1994/217. 
104 Adolfo Martín Jiménez: „Beneficial Ownership: Current Trends“, bls. 47. 
105 Adrian Wardzynski: „The 2014 Update to the OECD Commentary: A Targeted Hybrid Approach to Beneficial 
Ownership“, bls. 180. 
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 Fjöldi fræðimanna hafa verið talsmenn fyrir lagalegri nálgun106 sem hér hefur verið lýst, og 

hafa fært fyrir því margvísleg rök. Til stuðnings lagalega prófinu hafa fræðimenn sem það 

styðja m.a. vísað til uppruna samningsfyrirmyndarinnar og vilja þeirra sem að henni stóðu. Eins 

og kom fram í kafla 4.2.1 er ekkert því til fyrirstöðu með vísan til 32. gr. Vínarsamnings að 

horft sé til lögskýringargagna eins og samningaviðræðna, ef merking hugtaks í samningi er 

óskýr.  

 Efnahagsleg aðferð 

Hin aðferðin sem notast er við og kemur næst til skoðunar er efnahagslega aðferðin. Hefur henni 

m.a. verið beitt af dómstólum á Spáni107, Danmörku108, Svíþjóð109, Frakklandi110, Sviss111 og 

Bretlandi 112 . Grundvallaratriði þessarar aðferðar er skoðun á viðskiptalegum forsendum 

milligöngunnar – með því að líta til efnis frekar en forms. Með öðrum orðum er spurt að því 

hvernig staðan er í raun. Hinir lagalegu þættir sem mestu skipta í hinni aðferðinni, koma í besta 

falli til skoðunar sem einn af þeim þáttum sem litið er til við heildarmat á því hvort raunverulegt 

eignarhald sé fyrir hendi – en verða ekki einir sér látnir ráða niðurstöðunni. Þó svo að orðalag 

dóma – og þá sérstaklega þeirra sem nýlegri eru – vísi til hinnar efnahagslegu aðferðar, álíta 

forvígismenn hinnar lagalegu aðferðar að formlegu þættirnir myndi engu að síður þungamiðju 

prófsins í þeim málum.113 Erindrekar efnahagslega prófsins vísa til nýlegra dómsúrlausna sem 

fallið hafa í þá átt og breytinga sem gerðar hafa verið á greinargerð með samningsfyrirmynd 

OECD – og þá sérstaklega þeim breytingum sem gerðar voru 2003.  

 

                                                 
106 Adolfo Martín Jiménez: Current Trends, bls. 62; J Bernstein: „Thoughts on the OECD Discussion Paper on 
Beneficial Ownership“, bls. 49; Richard Collier: „Clarity, Opacity and Beneficial Ownership“, bls. 685; Richard 
Vann: „Beneficial Ownership: What Does History (and Maybe Policy) Tell Us“, bls. 267-332; Jan Gooijer: 
„Beneficial Owner: Judicial Variety in Interpretation Counteracted by the 2012 OECD Proposal?“ bls. 204. 
107 Audiencia Nacional (AN), 18. júlí 2006 (JUR\2006\204307);AN, 10. nóvember 2006 (JUR\2006\284679). 
108 Landsskatteretten (LSR), 22. desember 2010, (SKM 2011.57).  
109 Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD), 21. maí 2012, mál nr. 6063. 
110 Conseil d’Etat (CE), Royal Bank of Scotland, 29. desember 2006, mál nr. 283314.  
111 Bundesverwaltungsgericht (BVR), 7. mars 2012, (A-6537/2010). 
112 Indofood International Finance Ltd. gegn JP Morgan Chase Bank NA (2006) EWCA Civ 158. 
113 Jan Gooijer: „Beneficial Owner: Judicial Variety in Interpretation Counteracted by the 2012 OECD Proposal?“, 
bls. 216. 
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7   Raunverulegur eigandi fram til ársins 2003 – mikilvæg þáttaskil innan 

OECD 

Til þess að átta sig á því hvernig túlka eigi hugtakið raunverulegur eigandi er nauðsynlegt að 

horfa til sögu, uppruna og meðferðar þess í gegnum árin. Stærstu þættirnir í þróun hugtaksins 

verða settir fram í tímaröð til þess að lesandinn geti betur áttað sig á notkun hugtaksins í 

sagnfræðilegu- og pólitísku samhengi. Farið verður yfir það hvernig hugtakið hefur þróast í 

meðförum OECD og byggt verður á þeim grunni í dómaumfjöllun.  

 Eins og gert var grein fyrir hér í kafla 4.4 verður að átta sig á því þegar skoðaðar eru 

breytingar á greinargerð með samningsfyrirmyndinni, að samningsríki líta ekki endilega svo á 

að nýjustu breytingar sem koma frá OECD séu bindandi við túlkun tvísköttunarsamninga sem 

gerðir voru fyrir þann tíma. En ríki OECD hafa þó skuldbundið sig til að notast við gildandi 

útgáfu af greinargerðinni.114 Verður farin sú leið hér að skipta niður dómaframkvæmd er lýtur 

að beitingu skilyrðisins, miðað við útgáfu greinargerðar 2003.115 

 Uppruninn 

Hugtakið raunverulegur eigandi sækir uppruna sinn í enskan stofnrétt. Hugtakið hefur verið 

lengi verið á kreiki í löggjöf Breta, Ástrala og Kanadamanna.116 Í upphafi mátti sjá hugtakið 

notað í samningum er vörðuðu sölu á landi. Á grundvelli enskrar lagahefðar gat eignarhald 

verið á hendi fleiri en eins aðila og var eignarhaldshugtakinu skipt niður í flokka eignarhalds – 

og gerður var greinarmunur á sérstaklega tilnefndum aðila (e. nominee), lagalegum eiganda (e. 

legal owner) og raunverulegum eiganda (e. beneficial owner).117  

Lord Diplock fjallaði um þessa aðgreiningu í máli C&K (Construction) Ltd. : 

The archetype is the trust. The “legal ownership” of the trust property is in the trustee, but he 
holds it not for his own benefit but for the benefit of the cestui que trustent or beneficiaries. On 
the creation of a trust in the strict sense as it was developed by equity the full ownership in the 
trust property was split into two constituent elements, which became vested in the different 
persons: the “legal ownership” in the trustee, and what came to be called the “beneficial owner-
ship” in the cestui que trust.118 

                                                 
114 3. mgr. inngangs samningsfyrirmyndar OECD (2014).  
115 Sama aðferð er m.a. notuð hjá Jan Gooijer: „Beneficial Owner: Judicial Variety in Interpretation 
Counteracted by the 2012 OECD Proposals?“.  
116 John F. Avery Jones o.fl.: “The Origins of the Concepts and Expressions Used in the OECD Model and their 
Adoption by States”, bls. 246. 
117 Louan Verdoner, René Offermanns og Steef Huibregtse: “A Cross-Country Perspective on Beneficial Owner-
ship – Part 1”, bls. 419.  
118 House of Lords (HL), Ayerst (Inspector of Taxes) gegn C&K (Construction) Ltd., (1975) STC 349 HL. 
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Þó hugtakið hafi verið notað í réttarframkvæmd Breta og fleiri þjóða sem byggja á enskum 

stofnrétti – hefur merking þess ekki verið eindregin.119 Skipting eignarhalds með þeim hætti 

sem gerist í löndum sem notast við enskan stofnrétt viðgengst jafnan ekki í þeim réttarkerfum 

sem byggja á meginlandsrétti – með örfáum undantekningum þó.120 Til að bæta gráu ofan á 

svart, er fjölbreytileiki lagahefða þeirra ríkja sem kenna sig við meginlandsrétt mikill, og því er 

flækjustigið hærra og erfiðara er að nálgast viðfangsefnið samstíga og í takt. Rötun hugtaksins 

í alþjóðlega samningsfyrirmynd OECD sem er sameiginlegur vettvangur lagastofnanna tveggja 

kann því að hafa verið til þess eins að æra óstöðugan.121 

 Sem alþjóðlegt skattalegt hugtak 

Í grunninn sækir því hugtakið stoð sína til ensks stofnréttar. Það er hins vegar að finna í fjölda 

tvísköttunarsamninga ríkja sem ekki höfðu skilgreiningu á því hvað í því fælist. Nú er hugtakið 

að finna í flestum tvísköttunarsamningum og verður í þessum kafla farið yfir þróun hugtaksins 

á hinu alþjóðlega sviði tvísköttunarsamninga allt frá kynningu þess til ársins 2003 – þar sem 

ákveðin þáttaskil verða.  

 Samningur Breta og Bandaríkjamanna  

Raunverulegur eigandi kom fyrir í nokkrum tvísköttunarsamningum122 áður en það var tekið 

upp í samningsfyrirmynd OECD. Í viðbót við tvísköttunarsamning Breta og Bandaríkjamanna 

frá árinu 1966 – birtist hugtakið í aðeins öðru samhengi en nú þekkist og var svohljóðandi:  

[...] relief from tax on dividends, interests and royalties[…] in the country of origin will no longer 
depend on whether the recipient is subject to tax in the other country, but will depend on the 
income being beneficially owned by a resident of the other country.123 

Þarna var hugtakinu ætlað að koma í staðinn fyrir skilyrðið um að móttakandi væri skattskyldur 

(e. subject to tax) til þess að skattaðilar fái notið fríðinda tvísköttunarsamningsins í tengslum 

                                                 
119 Avery Jones, J., o.fl. “The Origins of the Concepts and Expressions Used in the OECD Model and their 
Adoption by States”, bls. 246. 
120 Merkileg undantekning er Japan þar sem hugtakið hefur verið í fjárvörslurétti frá árinu 1922 (þó svo að hugtakið 
hafi ekki verið notað utan fjárvörslulaga er svipað hugtak notað í tvísköttunarsamningum þarlendis) sjá John F. 
Avery Jones o.fl: “The Origins of the Concepts and Expressions Used in the OECD Model and their Adoption by 
States”, bls. 247.  
121  Einnig rataði hugtakið í Evrópurétt inn í Evróputilskipun um vexti og þóknanir 2003/49/EB og svo 
sparifjártilskipun nr. 2003/48/EB. 
122 M.a. í samningum Bretlands og Hollands frá 1968; Írlands og Frakklands frá 1968; Ástralíu og Japans frá 1969. 
123 Charl du Toit: ”The Evolution of the Term ”Beneficial Ownership” in Relation to International Taxation over 
the Past 45 Years”, bls. 1.  
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við arðs-, vaxta- eða þóknana tekjur. Bæði þessi lönd byggja á enskum stofnrétti, því er líklegt 

að þau hafi haft svipaða skilgreiningu á hugtakinu í landsrétti sínum.  

 Samningsfyrirmynd OECD 1977 

Fyrst brá raunverulegu eignarhaldi fyrir í samningsfyrirmynd OECD árið 1977. Þar kom 

hugtakið við sögu í 10., 11., og 12. gr. sem fjölluðu um arð, vexti og þóknanir. Hafði þó verið 

notast við það í skýrslu OECD frá árinu 1972.124 Litlar upplýsingar er að finna um ástæður þess 

að hugtakið raunverulegur eigandi var notað frekar en eitthvað annað hugtak í samnings-

fyrirmyndinni sjálfri.  

 Í greinargerð sem fylgdi samningsfyrirmyndinni 1977 kom fram að upprunalandi tekna væri 

heimilt að neita skattaðilum um ívilnun á grundvelli tvísköttunarsamnings ef milligönguaðila 

væri komið fyrir milli þess sem greiðir og raunverulegs eiganda teknanna. Þar var þetta útfært 

svo: 

Under paragraph 2, the limitation of tax in the state of source is not available when an 
intermediary, such as an agent or nominee125, is interposed between the beneficiary and the payer, 
unless the beneficial owner is a resident of the other Contracting State.126 

Af þessu má sjá að talsvert svigrúm er haft á nokkrum stöðum í ákvæðinu. Greinargerðin við 

10. gr. nefnir aðeins þau atriði sem prófið er samsett úr, ef svo má að orði komast. Skáletruðu 

hugtökin eru öll heldur víðtæk og því er ekki annað hægt en að velta því fyrir sér hverjir það 

séu sem undir þessi óljósu hugtök falla. 

 Ákveðnir fræðimenn telja hugtakið hafa verið kynnt til leiks í því skyni að girða fyrir 

sáttmálamang. Sú ályktun er studd þeim rökum að hugtakið hafi verið sett inn með ákvæðum 

gegn skattasniðgöngu. 127 Sömu ályktun má draga af skjali frá árinu 1967 úr skjalasafni OECD. 

Það skjal hefur m.a. að geyma yfirlýsingu frá Bretum varðandi arðgreiðslur samkvæmt 10. gr. 

samningsfyrirmyndar.128  

                                                 
124 Skýrslan kallast Revised Text of Certain Articles of the 1963 OECD Draft Double Taxation Convention. 
125 Hugtökin tvö vísa til milligönguaðila sem fengnir eru til þess með formlegum hætti að koma fram fyrir hönd 
annars aðila sem á hagsmunina. Þessi sambönd verða hér jafnan kölluð formleg sambönd milligöngu – en hugtökin 
þýdd sem umboðsmaður (e. agent) og sérstaklega tilnefndur aðili (e. nominee). 
126 Samningsfyrirmynd OECD (2014), greinargerð með 10. gr., bls 31.  
127 Sander Bolderman: “Tour d’Horizon of the Term Beneficial Owner”, bls. 881.  
128 Yfirlýsingin hljóðar svo: “the beneficial owner of the income in question is resident in the other contracting 
State, for otherwise the Articles are open to abuse by taxpayers who are resident in third countries and who 
could…put their income into the hands of bare nominees who are resident in the other contracting State.” sjá Charl 
du Toit: „The Evolution of the Term „Beneficial Ownership“ in Relation to International Taxation over the Past 
45 Years“, bls. 4. 
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 Samantekt 

Á þessum tíma litu mörg ríki á hugtakið raunverulegur eiganda sem skilyrði sem sætti þröngri 

formlegri túlkun. Sú túlkun leiddi til þess að aðeins féllu undir ákvæðið gagnsæ tilvik sem fólu 

í sér milligönguaðila, sem tók að sér að vera móttakandi tekna og bar skyldu til þess að afhenda 

þær þriðja manni, sbr. umboðsmenn og sérstaklega tilnefnda aðila. Prófið þetta var í raun ekki 

erfitt að standast. Til þess að virkja ákvæðið hefði staða milligöngumannsins þurft að 

endurspeglast í gögnum frá honum. Það má því segja, ef lagt er til grundvallar að þessir 

formlegu þættir hafi á þessum tíma verið ráðandi, að skilyrðið hafi verið lítil fyrirstaða á þessum 

tíma fyrir þá aðila sem lögðu stund á frumlega skattaskipulagningu.129  

 Það má draga þá ályktun að gildissvið ákvæðisins hafi á þessari stundu verið tiltölulega 

þröngt og afmarkað. Misjafnlega skýr og ljóslifandi var þó meðferð hugtaksins eftir því hvar 

var. Byggist sá mismunur á því að í löndum sem notuðust við enskan stofnrétt var hugtakið 

skilgreint í landslögum. Hins vegar var meðferð hugtaksins frekar á huldu í löndum sem 

aðhylltust meginlandsrétt – þar sem enga skilgreiningu var að finna í landsrétti.130 

 Rök með og á móti lagalegri nálgun  

Eins og áður sagði hafa fjöldi fræðimanna talað fyrir því að beitt sé hinni lagalegu nálgun. Það 

kann út af fyrir sig að benda til að sú aðferð sé ekki einboðin í greinargerðinni sjálfri.131 Af sögu 

hugtaksins í meðförum OECD má finna til fjölda röksemda sem falla með því að formleg 

skoðun verði ofan á. Það sem hefur helst verið nefnt af fræðimönnum í þessu tilliti lýtur að vilja 

þeirra sem kynntu hugtakið fyrst til sögunnar og greinargerðar OECD sem fylgdi með fyrir-

myndinni frá 1977. Rökin eru helst þessi samandregin: i) Hugmyndir og áætlan Breta þegar 

þeir kynntu hugtakið til leiks um að það tæki einungis til sérstaklega tilnefndra aðila og 

umboðsmanna; ii) undirbúningsgögn OECD og greinargerðin frá 1977 vísa til umboðsmanna 

og sérstaklega tilnefndra aðila; iii) hugtakinu var ætlað að útskýra nánar orðin „greitt... til“. 

 Hugmyndir Breta við kynningu hugtaksins 

Við mat á því hvaða hlutverki Bretland hafði að gegna við kynningu hugtaksins inn í OECD 

samningsfyrirmyndina frá 1977, ber fyrst að nefna að það var fyrst notað í tvísköttunarsamningi 

                                                 
129 Louan Verdoner, René Offermanns og Steef Huibregtse: „A Cross-Country Perspective on Beneficial Owner-
ship“, bls. 420.  
130 Charl du Toit, “The Evolution of the Term “Beneficial Ownership” in Relation to International Taxation over 
the Past 45 Years”, bls. 4.  
131 Adrian Wardzynski: „The 2014 Update to the OECD Commentary: A Targeted Hybrid Approach to Beneficial 
Ownership“, bls. 180. 
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Breta og Bandaríkjamanna frá 1966 – og var breyting á fyrri aðferðum Breta um að hafa í 

ákvæðum sínum skattskyldu skilyrði. Eins voru það Bretar sem lögðu til að setja ákvæði í 

samningsfyrirmyndina, hvort sem væri fyrrnefnt skattskyldu skilyrði eða raunverulegt 

eignarhald. Taldi vinnuhópurinn heldur álitlegra að taka upp seinni kostinn132 og var hugtakið 

raunverulegt eignarhald svo kynnt til sögunnar í samningsfyrirmynd 1977. Það er því ljóst að 

Bretar hafa átt stóran þátt í því að koma skilyrðinu á koppinn í samningsfyrirmyndinni.133 

Virðist því mega ganga út frá því að vilji Breta hafi verið sá að hugtakið ætti aðeins við í tilviki 

sérstaklega tilnefndra aðila og umboðsmanna, því sá skilningur hugtaksins var greiptur í vitund 

þeirra úr eigin landsrétti. En þó svo að gengið sé út frá því að þetta hafi verið vilji Breta, er ekki 

víst að önnur aðildarríki OECD hafi lagt sama skilning í hugtakið.134 

 Sem mótrök gegn því að ætlunin hafi verið að notast við formlegan skilning hugtaksins, 

verður að horfa til franskrar útgáfu þess – enda er það annað af tveimur opinberum tungumálum 

samningsfyrirmyndarinnar. Talað er um „bénéficiaire effectif“ í frönsku útgáfunni, sem gefur 

til kynna að víðtækari skilningur hafi verið lagður í hugtakið en sá sem má leiða af ensku 

útgáfunni. 135  Eins má benda á að tæknilegar útskýringar Bandaríkjamanna frá 1966 við 

tvísköttunarsamning þeirra við Breta, þar sem skilyrðið um raunverulegan eiganda var tekið 

inn. Þar er talað um að fjárvörslusjóður geti talist raunverulegur eigandi arðgreiðslna, ef honum 

er ekki í raun skylt að útbýta verðmætunum.136 Af ofangreindu má sjá að þrátt fyrir hugmyndir 

Breta um takmarkað gildissvið skilyrðisins, er ekki hægt að fullyrða að samhugur hafi ríkt um 

þann skilning sem lagður var í hugtakið. 

 Vísað til sérstaklega tilnefndra aðila og umboðsmanna  

Næstu rök þeirra sem halda fram lagalegu nálguninni eru tvenns konar í raun. Annar hópurinn, 

sem er reyndar fámennur, styðst við gagnályktun (xpressio unius est exclusio alterius). Þar sem 

aðeins hafi verið nefndir sérstaklega tilnefndir aðilar og umboðsmenn í greinargerðinni, megi 

gagnálykta sem svo að önnur tilvik falli utan ákvæðisins. Gagnályktun út frá ákvæðinu virðist 

                                                 
132 Richard Vann: „Beneficial Ownership: What Does History (and Maybe Policy) Tell Us“, bls. 283. 
133 John F. Avery Jones o.fl.: „The Origin of Expressions in the OECD Model Convention and their adoption by 
states“, bls. 246–249. 
134 Adrian Wardzynski: „The 2014 Update to the OECD Commentary: A Targeted Hybrid Approach to Beneficial 
Ownership“, bls. 181. 
135 Luc De Broe: International Tax planning and Prevention of Abuse: A Study Under Domestic Tax Law, Tax 
Treaties and EC Law, bls. 511-512. 
136 Þetta hljómar svo á frummálinu : „A trust could qualify as the beneficial owner of dividends received by it 
which it is not required to, and does not in fact, distribute“; sjá Adrian Wardzynski: „The 2014 Update to the 
OECD Commentary: A Targeted Hybrid Approach to Beneficial Ownership“, bls. 181. 
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þó vera fjarlægur möguleiki með tilliti þess hvernig framsetning þess var í samningsfyrirmynd 

strax árið 1977.  

[...] such as an agent or nominee.  

Út frá þessu orðalagi má sjá, að ekki stóð til að um tæmandi talningu væri að ræða – ef ætlunin 

var sú að undanskilja aðeins sérstaklega tilnefnda aðila og umboðsmenn, hefði verið í lófa lagið 

að notast við afdráttarlaust orðalag í þá veru.137 

 Hinn hópurinn gengur ekki jafn hart fram, en telur að tilgangurinn með því að nefna dæmin 

tvö á eftir hugtakinu milligönguaðila, hafi verið sá að þrengja gildissvið ákvæðisins – með 

áherslu á sérstakt eðli þessara aðstæðna. Af tilvísuninni til þessara aðstæðna megi draga þá 

ályktun að lagalegir þættir komi aðeins til skoðunar við túlkun hugtaksins, en ekki eigi að horfa 

á efni umfram form.138  

 Á móti hefur verið bent á að hugsanlega hafi ástæða þess að dæmin tvö hafi verið nefnd í 

ákvæðinu verið sú að þau hafi verið „öruggasti“ kosturinn. Hægt hafi verið að ná samstöðu 

milli aðildarríkjanna að því er varðaði þessar aðstæður – til þess að fá samþykki þeirra ríkja 

sem aðkomu höfðu að gerð greinargerðarinnar.139  

 Nánari útskýring á hugtakinu „greitt til...“ 

Í þriðja lagi er því haldið fram að hugtakið hafi þann eina tilgang að útskýra orðasambandið 

„greitt til...“ í 10-12. gr. SF. Ef svo væri myndi það takmarka gildissvið hugtaksins við eðli 

þeirra orða, sem er heimfærsluregla og þar af leiðandi fæli hugtakið ekki í sér sjálfstæða reglu 

stefnt gegn skattasniðgöngu. Eigi því ekki að koma til skoðunar sniðgöngusjónarmið í tengslum 

við beitingu hennar, sem feli í sér að litið sé lengra en til forms.140  

 Í gagnstæða átt teymir hugann þó sú staðreynd að búið er að bæta hugtakinu sjálfu við texta 

samningsfyrirmyndarinnar og skýra það sérstaklega í greinargerðinni. Það má segja að 

tilgangur skilyrðisins sé frekar sá að vera viðbótarskilyrði sem eigi að vera til útskýringar um 

það að ekki sé nægjanlegt að tekjur séu greiddar til aðila í samningsríki til að hann fái ívilnun. 

Hann verði líka að vera raunverulegur eigandi þeirra tekna.141  

                                                 
137 Luc De Broe: International Tax planning and Prevention of Abuse: A Study Under Domestic Tax Law, Tax 
Treaties and EC Law, bls. 513. 
138 Richard Collier: „Clarity, Opacity and Beneficial Ownership“, bls. 690.  
139 Adrian Wardzynski: „The 2014 Update to the OECD Commentary: A Targeted Hybrid Approach to 
Beneficial Ownership“, bls. 182. 
140 Adolfo Martin Jiménez: „Beneficial Ownership: Current Trends“, bls. 53-54. 
141 Adrian Wardzynski: „The 2014 Update to the OECD Commentary: A Targeted Hybrid Approach to Beneficial 
Ownership“, bls. 183, vísar í orð David Kleist: „First Swedish Case on Beneficial Owner“, bls. 162.  
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 Það má einnig halda því fram að engu máli skipti – þegar kemur að formlegri eða rúmri 

nálgun – hvort hugtakið eigi að vera til skýringar eða hvort það sé sjálfstætt skilyrði. Því þó 

fallist væri á það fyrrnefnda er ekki þar með sagt að hin lagalega aðferð yrði ofan á við túlkun 

orðasambandsins. Í kafla 4 var farið yfir helstu reglur og viðmið sem gilda við túlkun 

tvísköttunarsamninga. Gilda þau sjónarmið sem þar voru nefnd fullum fetum í þessu tilfelli og 

því þyrfti að túlka slíkar reglur eins og aðrar í tvísköttunarsamningum með hliðsjón af 

markmiðum og tilgangi þeirra.142 Einnig má nefna í þessu samhengi Aiken málið bandaríska, 

þar sem við túlkun á ámóta orðasambandi í þarlendum tvísköttunarsamningi var litið til 

sambærilegra sjónarmiða og notast er við þegar efnahagslegri aðferð er beitt – eins og t.d. í 

HHU málunum dönsku sem koma til skoðunar í kafla 8.4.7. 

 Réttarframkvæmd til ársins 2003143 

 Almennt 

Þau gögn sem búið er að fara yfir á þessu stigi máls virðast benda í átt til formlegs prófs. Færð 

hafa verið rök fyrir því engu að síður að sú niðurstaða sé ekki afdráttarlaus. Nú verður horft til 

dómaframkvæmdar og metin í framhaldinu meðferð hugtaksins á tíma greinargerðar frá 1977. 

 Holland – Royal Dutch Oil Company144 

Jafnan er litið á málið sem eitt af dæmum þess að þröngri formlegri nálgun sé beitt við próf á 

raunverulegu eignarhaldi. 

Skattgreiðandinn var banki (U) sem var stofnsettur á grundvelli breskra laga og hafði 
raunverulega framkvæmdastjórn í Bretlandi. Bankinn hafði með höndum sölu verðbréfa og var 
skráð sem viðskiptavaki (e. market maker) fyrir m.a. hluti í Royal Oil (RO) hollensku félagi. 
Tekjur þær sem um var deilt í málinu mátti rekja til arðgreiðslumiða (e. dividend coupons) sem 
fólu í sér kröfu um greiðslu arðs í RO o.fl. sem U hafði fengið á 80% af nafnvirði frá 
luxembúrgísku félagi. Miðarnir lutu að arðgreiðslum sem búið var að ákveða og tilkynna en ekki 
var búið að greiða út. Eftir að þær urðu útgreiðanlegar, innheimti U arðgreiðslurnar hjá 
umsömdum móttakanda greiðslu af bréfunum K (Kredietbank NV, Belgíu), að frádregnum 25% 
hollenskum afdráttarskatti. Með vísan til ákvæðis 2. mgr. 10. gr. í tvísköttunarsamningi milli 
Bretlands og Hollands frá 1980, fór U þess á leit við skattstjóra að fá endurgreidd 10% af 
hollenska afdráttarskattinum. En ákvæðið mælti svo um að Hollandi væri heimilt að draga 15% 
afdráttarskatt af arðgreiðslum ef raunverulegur eigandi þeirra væri heimilisfastur í Bretlandi. 
Skattstjóri þar í landi hafnaði beiðni U og hélt því fram að til þess að njóta ívilnunar tvísköttunar-
samningsins og teljast raunverulegur eigandi þyrfti viðkomandi að vera eigandi þeirra eigna sem 

                                                 
142 Sbr. 1. mgr. 31. gr. Vínarsamnings um milliríkjasamninga. 
143 Ástæða er til þess að hafa í huga við yfirferð yfir dóma sem reifaðir eru hér að í sumum tilvikum hefur höfundur 
vegna tungumálaörðugleika stuðst við samantektir á ensku, en að sama skapi hefur hann kappkostað við að sækja 
þær samantektir til viðurkenndra fræðimanna á sviði alþjóðlegs skattaréttar. 
144 Hoge Raad (HR), Royal Dutch, 6. apríl 1994, BNB 1994/217; Byggt er á reifun Daniel S. Smit: „The Concept 
of Beneficial Ownership and Possible Alternative Remedies in Netherlands Case Law“, bls. 62-64. 
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væru rót teknanna (í þessu tilfelli hlutabréfanna í RO). Byggði hann m.a. á því að annað ýtti undir 
skattasniðgöngu– sem hafi ekki verið uppleggið hjá hollendingum og bretum þegar þeir gengu að 
samningsborðinu. Auk þess vísaði hann til undanþágu eyðublaða sem hefðu verið gerð í 
sameiningu milli ríkjanna og gerðu þá kröfu að þeir lýstu yfir eignarhaldi sínu á þeim verðbréfum 
sem lágu að baki greiðslunum. Til vara taldi skattstjóri að ekki ætti að veita ívilnun þar sem U 
væri ekki eigandi arðsmiðanna þegar tilkynnt var upphæð arðgreiðslnanna.  

Æðsti dómstóll Hollands sneri niðurstöðu undirréttar sem hafði hafnað kröfu skattgreiðanda. 

Sagði dómstóllinn að aðili teldist raunverulegur eigandi ef eftirfarandi skilyrðum væri fullnægt: 

i) Aðili væri eigandi arðsmiðans, þ.e. kröfu til arðgreiðslunnar. Ekki væri nauðsynlegt að hann 

væri eigandi hinnar arðgefandi eignar (hlutabréfanna í þessu tilviki); ii) aðilanum væri frjáls 

ráðstöfun arðsmiðans og þegar búið væri að innheimta, þá frjálst að ráðstafa arðgreiðslunum 

sjálfum; c) aðili má ekki hegða sér eins og milligöngumaður sem aðhefst fyrir reikning annarra 

og ber skyldu til að senda mótteknar greiðslur áleiðis til umbjóðenda sinna. 145 

Aðallögsögumaður taldi eitt skilyrði til viðbótar vera það, að raunverulegur eigandi væri sá sem 

bæri áhættuna. Í tilfelli réttarins til hlutafjárins væri það t.d. gjaldmiðils- eða gjaldfærnisáhætta 

tengd útgefanda hlutabréfanna – þó stæði yfir í stuttan tíma.146 Var það niðurstaða dómstólsins 

að prófinu skyldi beitt á þeim tímapunkti sem arðgreiðslan væri útgreiðanleg, en ekki þegar hún 

væri ákveðin eða tilkynnt væri um hana. 

 Hæstiréttur Hollands túlkaði skilyrðið um raunverulegt eignarhald með sjálfstæðum hætti. 

Í dómnum var hvorki vísað til landsréttar né heldur greinargerðar með samningsfyrirmynd 

1977.147 Það virðist ráða mestu í niðurstöðu dómstólsins við matið á raunverulegu eignarhaldi, 

hver hafi frjálsan ráðstöfunarrétt yfir arðsmiðunum í upphafi og þegar búið var að innheimta á 

grundvelli þeirra – ráðstöfunarrétt yfir arðgreiðslunum. Byggir niðurstaða réttarins á sömu 

sjónarmiðum og Klaus Vogel taldi að skoða yrði við mat á raunverulegum eiganda. Hann taldi 

að sama skapi ekki nauðsynlegt að gera þá kröfu, að raunverulegur eigandi væri eigandi þeirra 

eigna sem væru grundvöllur teknanna. Skoðanir fræðimanna eru misjafnar á því hvort rétturinn 

sé að beita þröngri formbundinni túlkun á hugtakinu eða með rýmri hætti.148 Du Toit telur að 

dómstóllinn nálgist raunverulegt eignarhald með svipuðum hætti og gert væri þar sem byggt 

væri á enskum stofnrétti. Hann telur að sama skapi að ekki hafi verið lagaleg skylda á 

                                                 
145 Byggt á skýringum Luc De Broe á hugtökunum “zaakwaarnemer” og “lasthebber” í hollenskum lögum, sjá Luc 
De Broe: International Tax Planning and Prevention of Abuse: A Study under Domestic Tax Law, Tax Treaties 
and EC Law in Relation to Conduit and Base Companies, bls. 521.  
146 Verðbréfamiðlarinn bar þessa áhættu þar sem honum bar ekki skylda til að greiða út arðgreiðslurnar sem slíkar 
til handhafa hlutdeildarskírteina og móttaka arðgreiðslnanna var því ekki skilyrði þess að hann þyrfti að standa 
skil á sínum skuldbindingum gagnvart þeim.  
147 Daniel S. Smit: „The Concept of Beneficial Ownership and Possible Alternative Remedies in Netherlands Case 
Law“, bls. 65.  
148 Ibid., bls. 66-67.  
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verðbréfamiðlaranum/bankanum til þess að greiða úthlutunina til eigenda hlutdeildarskírteina. 

Þar af leiðandi feli niðurstaðan ekki í sér viðurkenningu réttarins á notkun leiðslufélaga sem 

hafi lagalega skyldu til þess að greiða áfram mótteknar tekjur.149 Afstaða Daniel Smit er á 

svipaðan veg að því er þetta atriði varðar – og telur að ef slík skylda væri fyrir hendi geti 

móttakandinn ekki ráðstafað greiðslunni með frjálsum hætti í skilningi dómsins og því teldist 

slíkur aðili ekki raunverulegur eigandi. Ekki sé gengið svo langt í málinu að horfa til þess hvort 

skylda hvíli á móttakandanum í raun til þess að senda móttekna greiðslu áfram til annars 

aðila.150  

 Þá ályktun má draga af málinu að ekki sé gerð krafa um það þegar arðgreiðsla er innheimt, 

að móttakandi hennar sé eigandi undirliggjandi hlutabréfa. Þá bendir dómurinn til þess að 

einstaklingur sé þá þegar orðinn raunverulegur eigandi arðgreiðslu, ef hann er eigandi arðsmiða 

er vísar á slíka greiðslu – geti hann með frjálsum hætti ráðstafað miðanum og þeim fjármunum 

sem honum er úthlutað á grundvelli hans. Rétturinn virðist ekki líta til annars en þess hvort 

lagaleg skylda hvíli á verðbréfamiðlaranum – og er því hallur undir þrengri formlegri túlkun 

hugtaksins. 

 Frakkland – Diebold151 

Í fyrsta lagi er Diebold talið mikilvægt af frönskum fræðimönnum, dómsstólum og skatt-

yfirvöldum þar sem franskir dómstólar neituðu móttakanda greiðslu um ívilnun samkvæmt 

tvísköttunarsamningi, þar sem viðkomandi var ekki raunverulegur eigandi hennar. Annað sem 

vekur athygli er það að tvísköttunarsamningurinn sem deilt var um í málinu milli Hollands og 

Frakklands var frá árinu 1973 og í honum var ekki að finna hugtakið raunverulegt eignarhald, 

en slík vöntun var alvanaleg á þeim tíma. Tengist sá þáttur málsins umfjöllun í kafla 5.2. 

Miðað við flækjustig mála sem fjallað er um hér verður að telja Diebold málið með einfaldara 
móti. Franskt fyrirtæki D leigði út tölvubúnað til franskra fyrirtækja. D keypti búnaðinn og seldi 
hann svo jafnóðum til Equilease CV sem var fyrirtæki búsett í Hollandi. Tölvubúnaðurinn var svo 
leigður þaðan aftur til D – sem svo framleigði frönsku kúnnunum. D greiddi leigu til E vegna 
notanna. Þessu til viðbótar hafði E gert þjónustusamning við svissneskt fyrirtæki – og greiddi því 
endurgjald – sem hafði í raun þau áhrif að 68% þeirra þóknana sem D greiddi E voru framsendar 
til svissneska fyrirtækisins. 

                                                 
149 Charl du Toit: Beneficial Ownership of Royalties in Bilateral Tax Treaties, bls. 154. 
150 Daniel S. Smit: „The Concept of Beneficial Ownership and Possible Alternative Remedies in Netherlands Case 
Law“, bls. 67-68. 
151 Conseil d’Etat, SA Diebold Courtage, 13. október 1999, mál nr. 191191.; Byggt á reifun Daniel Gutmann: 
„Beneficial Ownership without Specific Beneficial Ownership Provision“, bls. 161-166. 
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Frönsk skattalög kváðu á um 33.33% afdráttarskatt á þóknanir. En tvísköttunarsamningur sá 

sem áður var nefndur frá 1971 milli H og F veitti ívilnun sem nam öllum afdráttarskattinum í 

Frakklandi. Frönsk skattyfirvöld héldu því í fyrsta lagi fram að E nyti ekki ívilnunar 

samningsins þar sem það væri ekki gagnsær lögaðili. Hins vegar horfðu skattyfirvöld til þess 

að bróðurpartur greiðslnanna færi til svissneska fyrirtækisins – sem væri raunverulegur eigandi 

þeirra.  

 Dómstóllinn viðurkenndi þau sjónarmið skattyfirvalda að virða bæri réttindi aðila 

samkvæmt tvísköttunarsamningi að vettugi, ef móttakandi greiðslunnar væri ekki raunveru-

legur eigandi hennar – þrátt fyrir að slíkt ákvæði væri ekki að finna í samningi ríkjanna. Ekki 

leiddi þetta þó til þess að fallist væri á niðurstöðu skattyfirvalda um það að skattgreiðandinn 

nyti ekki ívilnunar samningsins. Upphæðir þær sem greiddar voru í tengslum við þjónustu-

samning fyrirtækjanna voru ekki taldar óhóflegar miðað við þá þjónustu sem veitt var. Komst 

dómstóllinn því að þeirri niðurstöðu að svissneska félagið gæti ekki talist raunverulegur eigandi 

þeirra greiðslna sem færu á milli D og E.  

 Nálgun réttarins við mat á raunverulegu eignarhaldi er önnur en venja er. Rétturinn virðist 

notast við hugtakið í samhengi við armslengdartengsl milli þess sem móttekur greiðsluna og 

endanlegs móttakanda hennar. Þessi aðferðafræði leiðir til þess að aðeins eigi að hafna 

milligönguaðila sem raunverulegum eiganda, ef sá sem tekur við henni að lokum hefur enga 

efnahagslega hagsmuni af móttöku hennar. En prófið komi ekki til skoðunar ef sú greiðsla sem 

send er áfram á sér skýra efnahagslega stoð, eins og þá að þjónustan sem veitt hafi verið hafi 

verið í samræmi við greiðsluna til svissneska fyrirtækisins. Ekki er víst að rétturinn hafi áttað 

sig á fræðilegu innleggi sínu með dómnum og að niðurstaðan kynni að verða umdeild hvað 

þetta varðaði. Hvergi er í dómnum kafað ofan í merkingu hugtaksins og skattyfirvöld létu ekki 

nema að litlu leyti fylgja með röksemdum sínum fræðilegan bakgrunn hugtakins. Niðurstöðu 

réttarins má þó engu að síður skilja sem svo að hugtakið eigi ekki að túlka með víðtækum hætti 

– og beri að láta kyrrt liggja í málum þar sem misnotkun er ekki sýnileg.152 Þar sem ekkert 

bendir til þess að dómstólar hafi kafað djúpt ofan í merkingu hugtaksins raunverulegs eiganda 

og þeirrar staðreyndar að málið er að þessu leyti í mótsögn við nýlegri dóm í máli Bank of 

Scotland, verður að taka niðurstöðunni hér með fyrirvara að því er varðar beitingu hugtaksins 

hjá frönskum dómstólum. Hinn vinkillinn á málinu tengist eins og áður sagði almennu 

                                                 
152 Daniel Gutmann: „Beneficial Ownership without Specific Beneficial Ownership Provision“, bls 163. 
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gildissviði hugtaksins við beitingu tvísköttunarsamninga, þó það sé ekki að finna með berum 

orðum í samningnum. 

 Spánn153 – Copyrights154  

Dómurinn, sem kveðinn var upp þann 22. september 2000, var fyrsta dómsmálið er laut að 

beitingu raunverulegs eiganda á Spáni. Þar þurfti að skera úr um það hvort erlendir aðilar sem 

höfðu umsjón með höfundarréttindum, gætu talist raunverulegir eigendur – og fengju að njóta 

ívilnunar tvísköttunarsamninga vegna móttekinna þóknana. 155  Hélt dómurinn því fram að 

umsjónarmenn réttindanna væru milligönguaðilar eða umboðsmenn, sem kæmu fram í nafni 

þeirra sem ættu höfundarréttinn. Af þessum sökum gætu þeir ekki talist raunverulegir eigendur 

í skilningi umræddra spænskra tvísköttunarsamninga – nema þeir sanni – að höfundaréttar-

hafarnir væru heimilisfastir í sama ríki. Dómstóllinn veitti því vigt í málinu að umsjónar-

aðilarnir sem móttækju þóknanirnar hefðu ekki ráðstöfunarvald. Hinir réttu eigendur hefðu ekki 

fengið þeim önnur völd en móttöku greiðslnanna í þeirra nafni. 

 Í málinu var ekki vísað til þess hvert merking raunverulegs eiganda væri sótt. Ekki var vísað 

til landsréttar eða greinargerðar með 10-12. gr. samningsfyrirmyndar OECD, en þó er líklegt 

að efni frá stofnuninni hefði verið haft til hliðsjónar.156 Horfði dómurinn til þess að milligöngu-

aðilarnir hefðu engan rétt til ráðstöfunar á mótteknum greiðslum.  

 Ekki er fyllilega skýrt af málinu hvort lagalegri eða efnahagslegri aðferð var beitt við mat á 

skyldum móttakendanna – enda hefðu þeir fallið á báðum prófunum.157 Rétturinn lagði áherslu 

á hlutverk lögaðila sem hefðu með höndum umsjón höfundarréttinda samkvæmt spænskum 

landsrétti. Telja ákveðnir fræðimenn158 að það sæti furðu að spænskir dómstólar hafi við matið 

litið til þess sem tíðkaðist í landsrétti Spánar, þar sem réttilega hefði sviðsljósið átt að beinast 

að hlutverki milligöngumannanna samkvæmt lögum þess lands, hvar þeir sjálfir höfðu heimilis-

festi. Jiménez álítur þó að dómstólarnir hafi aðeins verið að létta sér verkið með þessari tilvísun, 

                                                 
153 Byggt er á reifun Adolfo Martín Jiménez: „Beneficial Ownership as an Attribution-of-Income Rule in Spain: 
Source and Residence Country Perspectives“, bls. 199-202. 
154 Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), 22. september 2000, RG 6294/1996. Niðurstaðan var 
staðfest af Audiencia Nacional 19. júní 2003, sbr. Adolfo Martín Jiménez: „Beneficial Ownership as an 
Attribution-of-Income Rule in Spain: Source and Residence Country Perspectives“, bls. 199. 
155 Af málinu er ekki skýrt hvaða tvísköttunarsamningar komu til skoðunar – en þó var einn af þeim samningur 
milli Spánar og Bandaríkjanna frá árinu 1990. 
156  Adolfo Martín Jiménez: „Beneficial Ownership as an Attribution-of-Income Rule in Spain: Source and 
Residence Country Perspectives“, bls. 200. 
157 Ibid., bls. 200. 
158 Þetta eru Brian Arnold, Richard Vann og Adolfo Martín Jiménez, sbr. David G. Duff: „Beneficial Ownership: 
Recent Trends“, bls. 16.  
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og ætlunin hafi ekki verið sú að við mat á raunverulegu eignarhaldi ætti að líta til landsréttar 

upprunaríkis teknanna. Frekar megi álykta að dómstóllinn hafi byggt niðurstöðu sína á ítarlegri 

rannsókn á samningum milli aðila, lagalegri stöðu og valdi móttakendanna.159 Duff vill meina 

að nálgun dómstólsins sé sú eina rétta – þar sem önnur niðurstaða myndi ganga gegn 2. mgr. 3. 

gr. samningsfyrirmyndarinnar, sem kveður á um að óskilgreind hugtök samnings eigi að túlka 

til samræmis við landsrétt þess ríkis sem leggur á þann skatt sem samningurinn tekur til, m.ö.o. 

upprunalands þeirra.160 

 Helstu ályktanir 

Vert er að nefna að ályktanir sem draga má af dómum hér eru með þeim fyrirvara að 

mismunandi tvísköttunarsamningar eru til umfjöllunar í máli hverju, og því er ekki öruggt að 

umgjörð raunverulegs eignarhalds í þeim ákvæðum sé að öllu leyti hin sama. Það verður einnig 

að nefna möguleikann á því að ekki séu allar nauðsynlegar upplýsingar fyrir hendi sem koma 

við sögu í hverju máli, og því rétt að setja þann fyrirvara. 

 Í viðskiptavaka dómnum hollenska leit rétturinn á frelsi til ráðstöfunar og hvernig eignar-

haldi væri formlega háttað. Þeim sem væri frjáls ráðstöfun arðsmiðanna og svo þeirra fjármuna 

sem af þeim leiddi, væri raunverulegur eigandi arðgreiðslnanna.  

 Í Frakklandi var skilyrðið um raunverulegt eignarhald talið felast í tvísköttunarsamningi án 

þess væri getið í samningnum. Dómstóllinn taldi engin tengsl milli sölu og endurleigusamnings 

félaganna tveggja og þjónustusamnings þess hollenska og svissnesks félags, og taldi hið 

hollenska raunverulegan eiganda – enda væri endurgjaldið fyrir þjónustusamninginn aðeins 

68% af leigugreiðslunum og væri eðlileg efnahagsleg ráðstöfun í samræmi við veitta þjónustu. 

Rétturinn horfði þarna til raunverulegra umráða yfir leigutekjunum og virðist túlka skilyrðið 

fremur þröngt. 

 Síðast var litið til spænsks máls er varðaði höfundarréttindi. Dómstóllinn leit til formlegs 

eignarhalds á höfundarréttindunum sjálfum. Dómstóllinn taldi að meta bæri samkvæmt 

spænskum lögum hver væri skattskyldur vegna slíkrar greiðslu.  

 Af þessum þremur dómum er hægt að sjá að dómstólar horfa ekki til landsréttar til þess að 

draga fram merkingu hugtaksins raunverulegs eiganda heldur fara þeir þá leið sem boðuð hefur 

verið af Vogel o.fl. og notast við alþjóðlega skattalega merkingu þess. Dómstólar horfa jafnan 

                                                 
159  Adolfo Martín Jiménez: „Beneficial Ownership as an Attribution-of-Income Rule in Spain: Source and 
Residence Country Perspectives“, bls. 200-201. 
160 David G. Duff: „Beneficial Ownership: Recent Trends“, bls. 16. 
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til eignarhalds og frelsis til ráðstöfunar mótteknum tekjum og í viðskiptavaka málinu var 

sérstaklega nefnt að raunverulegur eigandi væri sá sem bæri áhættuna. Var því hafnað að 

raunverulegur eigandi þyrfti að eiga hin arðgefandi hlutabréf. Undantekning eru þó spænsku 

málin, þar sem horft var á eignarhald á undirliggjandi hlutabréfum. Spænsku málin eru því í 

andstöðu við sjónarmið Vogels að þessu leyti. Í samræmi við þann uppruna og gögn sem voru 

til staðar á þessum tíma hjá OECD, var í flestum málanna beitt hinni lagalegu aðferð við mat á 

skyldum sem móttakandi ber og lítið ber á að horft sé til efnahagslegra þátta. Undantekning er 

þó franska málið þar sem horft var til þess hvort 68% leigugreiðslna væri forsvaranleg út frá 

eðlilegum efnahagslegum forsendum.  

8 Raunverulegur eigandi eftir 2003 – efnahagslegt próf? 

Líkt og kom fram í kafla 6.3 hafa þeir sem telja að beita eigi efnahagslegu prófi bent á 

greinargerð með samningsfyrirmynd OECD frá 2003 og dómaframkvæmd eftir útgáfu hennar 

máli sínu til stuðnings. Verður nú litið til þróunar og meðferðar hugtaksins í aðdraganda og eftir 

þetta tímamark. 

 Skýrsla frá 1986 um leiðslufélög161 

OECD gaf út skýrslu árið 1986 sem fjallaði um svokölluð leiðslufélög. Fram kom í skýrslunni 

að vandamálið sem þjóðir heims stæðu nú frammi fyrir væru leiðslufélög sem gerðu 

einstaklingum sem byggju í ríki sem ekki væri samningsaðili, kleift að setja upp slík félög í 

samningsríki og nýta sér fríðindi tvísköttunarsamnings sem stæðu þeim ekki til boða ella. Þessi 

aðstaða væri sérstaklega bagaleg fyrir upprunaland teknanna sem tapaði skatttekjum með lægri 

afdráttarskatti á arð, vexti og þóknanir.  

 Nefnd voru í skýrslunni þrjú atriði þessu til stuðnings. Í fyrsta lagi væri verið að útvíkka 

þau fríðindi sem samið væri um á milli tveggja ríkja, þannig að þau nái líka til aðila sem er 

heimilisfastur í þriðja ríkinu – án þess að slíkt væri tilgangur samningsríkjanna. Af þessu leiddi 

brot á grundvallareglunni um gagnkvæmni og að jafnvægi í eftirgjöf samningsríkja væri raskað. 

Í annan stað var lögð áhersla á hættuna á því að tekjur sem streymdu á milli landa kynnu að 

vera vanskattlagðar eða alveg undanþegnar skattlagningu andstætt vilja samningsríkjanna. Slíkt 

væri ótækt, þar sem ríki gangi til samninga í þeirri trú, í flestum tilfellum, að þær skattskyldu 

tekjur sem veitt væri undanþága á grundvelli tvísköttunarsamnings, yrðu andlag skattlagningar 

                                                 
161 Skýrslan heitir: Double Taxation Convention and the Use of Conduit Companies. 
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í heimaríkinu. Í síðasta lagi var það tekið fram að heimaríki þess sem tekjurnar ætti í raun, þegar 

öllum brögðum sleppti, hefði lítinn hvata til þess að ganga til samningsgerðar við upprunaríki 

teknanna – enda nyti það óbeint samningsfríðinda, án þess að veita þau á móti.162  

 Skýrsluhöfundar telja vandamálið liggja í tvísköttunarsamningum enda væru tekjur leiðslu-

félaga skattlagðar með eðlilegum hætti í upprunaríkinu ef þeir kæmu ekki til, og því lagt til að 

aðlaga ákvæði OECD samningsfyrirmyndarinnar að þessum sjónarmiðum. Til þess að bregðast 

við þeim vanda sem upp var kominn í tengslum við umrædd leiðslufélög, horfðu höfundar til 

þeirra ákvæða í 10., 11., og 12. gr. samningsfyrirmyndarinnar sem ætlað er að koma í veg fyrir 

misnotkun á samningunum og taka fram að því er varðar hugtakið raunverulegan eiganda: 

Articles 10 to 12 of the OECD Model deny the limitation of tax in the State of source on dividends, 
interest and royalties if the conduit company is not its “beneficial owner”. Thus the limitation is 
not available when, economically, it would benefit a person not entitled to it who interposed the 
conduit company as an intermediary between himself and the payer of the income (paragraphs 
12, 8 and 4 of the Commentary to Articles 10, 11 and 12 respectively). The Commentaries 
mention the case of a nominee or agent. The provisions would, however, apply also to other cases 
where a person enters into contracts or takes over obligations under which he has a similar 
function to those of a nominee or an agent. Thus a conduit company can normally not be regarded 
as the beneficial owner if, though the formal owner of certain assets, it has very narrow powers 
which render it a mere fiduciary or an administrator acting on account of the interested parties 
(most likely the shareholders of the conduit company).163 

Skýrsluhöfundar viðurkenna að erfitt geti verið fyrir upprunaland teknanna að sýna fram á að 

leiðslufélagið sé aðeins milligönguaðili. Ekki sé hægt að slá því föstu með því einu að benda á 

að það sé aðallega eignarhaldsfélag, þó slíkt kunni að vera grundvöllur þess að málið verði 

rannsakað. Telja þeir að slík skoðun geti orðið upprunalandinu þungbær, og þá sérstaklega í 

ljósi þess að oft hafi heimaríkið ekki upplýsingar um tengsl hluthafa við félagið eða hvernig 

ákvarðanatöku er háttað í félaginu.164  

 Í greinargerð OECD sem kom út árið 1992 voru ekki tekin upp nein af þeim sjónarmiðum 

sem fram komu í skýrslunni um leiðslufélög og vörðuðu raunverulegt eignarhald. Öll sjónarmið 

sem fram komu í þeirri greinargerð voru óbreytt frá eldri greinargerð frá 1977. Telja verður að 

OECD hafi með útgáfu skýrslunnar um leiðslufélög kastað fyrsta sprekinu í brennu þá er varð 

að ófriðarbáli á fræðasviðinu árið 2003. Telur Richard Vann sem er stuðningsmaður hinnar 

formlegu nálgunar, að skýrslan hafi verið til þess að auka óskýrleika hugtaksins og sjónarmið 

sem í henni birtust hafi gengið gegn upprunalegum tilgangi. Hagnýtari hafi hins vegar verið 

                                                 
162 Double Taxation Convention and the Use of Conduit Companies, bls. 4-5.  
163 Ibid., bls. 8. 
164 Ibid., bls. 8. 
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þær rannsóknir sem gerðar voru á tilgangi tvísköttunarsamninga og þær tillögur sem gerðar 

voru til að koma í veg fyrir misnotkun á þeim tilgangi.165  

 Greinargerð OECD frá 2003 

Þær niðurstöður sem komu fram í skýrslunni um leiðslufélög voru hins vegar teknar til greina 

þegar greinargerðin með samningsfyrirmyndinni 1977 kom til endurskoðunar árið 2003. Þar 

gerði Ríkisfjármálanefndin grundvallarbreytingar á greinargerðinni með 10., 11., og 12. gr. til að 

varpa, að því er þeir töldu, ljósi á hugtakið raunverulegan eiganda og hvað félli þar undir. Lýsingin 

á hugtakinu raunverulegum eiganda í greinagerðinni var nákvæmari en áður hafði sést. Nánari 

skýring hugtaksins var á þessa leið: 

[...] beneficial owner is not used in a narrow technical sense, rather, it should be understood in 
its context and in light of the object and purpose of the Convention, including avoiding double 
taxation and the prevention of fiscal evasion and avoidance.166 

Af þessu má sjá að afstaða nefndarinnar er nokkuð skýr um að hugtakið beri að skýra sem 

alþjóðlegt skattalegt hugtak, en skýring þess ekki sótt til landsréttar. Í greinagerðinni var einnig 

vísað til skýrslunnar um leiðslufélög. Var talið að með tilliti til markmiða og tilgangs 

tvísköttunarsamninga gætu leiðslufélög ekki talist raunverulegur eigandi tekna ef þau hefðu 

mjög lítil umráð167 yfir tekjunum þegar á hólminn væri komið,168 og væru ekkert annað en 

fjárvörslu- eða umsjónaraðilar sem störfuðu fyrir reikning þeirra sem hagsmunina ættu í raun.169  

[…] a conduit company cannot normally be regarded as the beneficial owner if, though the formal 
owner, it has, as a practical matter, very narrow powers which render it, in relation to the income 
concerned, a mere fiduciary or administrator acting on account of the interested parties.170 

Hin skáletruðu orð vekja sérstaka athygli. Þetta orðalag hefur ekki verið notað í öðrum gögnum 

frá OECD og snýr að því hvort leita eigi fanga við mat á raunverulegu eignarhaldi til lagalegrar 

aðferðar eða hvort það sé praktískt- eða efnahagslegt próf. Það telst einnig til nýjunga að tekið 

sé fram að túlka og skilgreina beri í samhengi við markmið samningsins til þess að fyrirbyggja 

skattsvik og skattasniðgöngu.171 

                                                 
165 Richard Vann: „What Does History (and Maybe Policy) Tell Us“, bls. 298. 
166 2002 Reports Related to the Model Tax Convention, Restricting the Entitlement to Treaty Benefits, bls. 26.  
167 Á ensku er notast við orðalagið „very narrow powers“. 
168 Á ensku er notast við orðalagið „as a practical matter“. 
169 Á ensku er notast við orðalagið „a mere fiduciary or administrator acting on account of the interested parties“. 
170 Samningsfyrirmynd OECD (2014), greinargerð með 10. gr., bls 3. 
171 Charl du Toit: ”The Evolution of the Term ”Beneficial Ownership” in Relation to International Taxation over 
the Past 45 Years”, bls. 5.  
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 Þegar verið var að vinna við endurbætur á samningsfyrirmyndinni, kom fram það sjónarmið 

að erfitt væri að setja fram almenna skilgreiningu á hugtakinu raunverulegum eiganda. Ástæða 

þess væri sú að skoða yrði þetta með tilliti til aðstæðna í máli hverju. Tilvik þar sem einungis 

er á ferðinni lagalegt eignarhald falli augljóslega utan ramma hugtaksins, og í þeim tilfellum 

beri að hafna ívilnun. Hins vegar sé ekki eins hægt um vik þegar tekjurnar dreifast milli 

mismunandi aðila, sem hafi hver um sig upp að vissu marki eignarhald á hendi.172 

 Skoðanir fræðimanna voru misjafnar á þessum breytingum frá 2003. Baker taldi að þær 

breytingar sem ráðist hefði verið í, væri auðvelt að skilja og gildissviðið frekar þröngt afmarkað 

þegar kæmi að þeim sem teldist ekki raunverulegur eigandi tekna.173 Aðrir litu á breytingarnar 

sem meðvitaða en mistæka tilraun til þess endurbyggja hugtakið sem víðtæka skatta-

sniðgöngureglu.174 Richard Vann er einn þeirra sem gefur lítið fyrir þessa viðleitni OECD. Að 

hans mati var verið að nota tilgang og markmið tvísköttunarsamninga til þess að hræra saman í 

einn graut formlegum milligönguaðilum og leiðslufélögum. Staðan í þessum tveimur tilfellum 

sé ósambærileg. Umboðsmenn og sérstaklega tilnefndir aðilar séu ekki taldir eigendur mót-

tekinna tekna í heimaríki sínu – og því ekki verið að koma í veg fyrir neina tvísköttun. Þegar 

hins vegar er litið til leiðslufélaganna sé annað upp á teningnum. Þar sé á ferðinni félag sem 

þjóni því hlutverki að taka á móti tekjum fyrir annan aðila sem í raun hafi umráð yfir þeim 

tekjum. Ef notast væri við bókstaflega nálgun á þessa aðstöðu, megi eins líta svo á að enginn 

lögaðili teljist vera raunverulegur eigandi – þar sem þeir væru í raun aðeins settir upp í þeim 

tilgangi að taka á móti greiðslum sem svo að lokum renna til eigenda þeirra. Beiting með 

þessum hætti leiðir til hins efnahagslega eiganda teknanna – sem hafi ekki verið upphafleg 

merking hugtaksins raunverulegur eigandi.175 Jan Gooijer telur hins vegar að þarna hafi ekki 

verið um að ræða nýja túlkun hugtaksins. Greinargerðin frá 1977 hafi haldið því opnu að aðrir 

milliliðir en umboðsmenn og sérstaklega tilnefndir aðilar kynnu að vera útilokaðir frá því að 

teljast raunverulegir eigendur. Þetta ætti við í þeim tilfellum þar sem milligönguaðili hefði í 

raun sama hlutverk og umboðsmaður, þó svo að formlega væri hann eigandi móttekinna 

greiðslna. Tilgangur breytinganna hafi því verið að gera hugtakinu nánar skil.176  

                                                 
172 2002 Reports Related to the Model Tax Convention, Restricting the Entitlement to Treaty Benefits, bls. 30. 
173 Jan Gooijer: „Beneficial Owner:Judicial Variety in Interpretation Counteracted by the 2012 OECD Proposals?“, 
bls. 209. 
174 Louan Verdoner, René Offermanns og Steef Huibregtse: „A Cross-Country Perspective on Beneficial Owner-
ship“, bls. 420-421. 
175 Richard Vann: „What Does History (and Maybe Policy) Tell Us“, bls. 300. 
176 Jan Gooijer: „Beneficial Owner:Judicial Variety in Interpretation Counteracted by the 2012 OECD Proposals?“, 
bls. 209. 
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 Af þessu má sjá að engin sátt virðist á þessu stigi málsins liggja fyrir um hugtakið – og 

hugsanlega eiga öll þessi sjónarmið rétt á sér. Sjónarmið fræðimanna eru flest á þann veg að 

þarna hafi átt sér stað grundvallarbreyting á því með hvaða hætti skyldi nálgast hugtakið. Sú 

formlega aðferð sem lögð var til grundvallar að jafnaði í þeim málum sem komu til áður en 

greinargerðin var sett fram, virðist á þessum tímapunkti vera í uppnámi. Til stuðnings breyttum 

skilningi á hugtakinu má benda á það að í kjölfar breytinganna réðust skattyfirvöld í herferð 

með skilyrðið að vopni.177  

 Rök með og á móti efnahagslegri aðferð 

Vegna þeirrar þróunar sem hér hefur verið rakin og ályktana sem af henni hefur mátt draga í átt 

til efnahagslegrar aðferðar, er ekki úr vegi að rekja það hvaða röksemdum er haldið á lofti af 

þeim sem aðhyllast þá nálgun. Að sama skapi verður farið yfir þær röksemdir sem kunna að 

leiða í aðra átt. 

 Eins og áður hefur verið farið yfir í kafla 4.4 er fjarri því sjálfgefið að ríki gangist undir 

nýjustu greinargerðir frá OECD við túlkun, ef samningar eru gerðir áður en slík seinni tíma 

gögn eru sett fram þeim til skýringar. OECD ríkin hafa þó að meginstefnu til skuldbundið sig 

til þess að leggja nýjustu útgáfu greinargerðar til grundvallar túlkun, sbr. 35. mgr. inngangs að 

samningsfyrirmynd. Getur skipt máli í þessu samhengi hvort viðkomandi greinargerð sé til 

skýringar eða sé hreinlega í mótsögn við þau sjónarmið sem áður voru látin í ljós.178 Áður var 

nefnt að þeir sem aðhyllast hina formlegu aðferð, byggja niðurstöðu sína í grunninn á 

greinargerð OECD frá 1977 og hugmyndum höfunda hennar um hugtakið. Þeir sem styðja 

efnahagslega nálgun leggja hins vegar að mestu leyti út frá greinargerð OECD frá 2003. Hafa 

fræðimenn almennt talið mun á þessum tveim greinargerðum og því verði að skoða í hverju 

tilfelli fyrir sig hvort þau ríki sem gerðu samninga fyrir þann tíma hafi í raun gengist undir þau 

sjónarmið sem sett voru á flot í greinargerðinni frá 2003. Þó svo að komist hafi verið að þeirri 

niðurstöðu að greinargerðum sem kæmu til eftir gerð samnings yrði aðeins ljáð takmarkað vægi, 

má þó ætla að það kunni að vera skammsýni að hafna nýjum gögnum með þessum hætti, þar 

sem endursamið er um alla tvísköttunarsamninga að lokum.179 

 Þær breytingar sem gerðar voru á greinargerðinni 2003 hefur verið farið yfir efnislega hér 

á undan og er ekki ástæða til þess að rekja þær aftur hér í heild sinni. En þeir sem styðja 

                                                 
177 Richard Vann: „What Does History (and Maybe Policy) Tell Us“, bls. 301. 
178 Sjónarmið af þessum meiði komu m.a. fram í Prévost Car málinu. 
179 Adrian Wardzynski: „The 2014 Update to the OECD Commentary: A Targeted Hybrid Approach to Beneficial 
Ownership“, bls. 185. 
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efnahagslega aðferð telja að ályktanir megi draga af greinargerðinni sem feli í sér að litið sé á 

efni umfram form gerninga. Þar má nefna (i) að ekki eigi að skilja hugtakið í þröngum 

tæknilegum skilningi; (ii) að horfa beri til samhengis hugtaksins og markmiða og tilgangs 

tvísköttunarsamninga við túlkun; (iii) tilvísun til þess að skoða eigi með raunsæjum hætti (e. as 

a practical matter) hvort leiðslufélag teljist raunverulegur eigandi þó það væri formlegur 

eigandi.  

 Það er aðallega tvennt sem hægt er að benda á sem mælir móti því að OECD hafi ætlað 

hugtakinu að gegna víðtæku skattasniðgönguhlutverki. Í fyrsta lagi myndi slíkt hlutverk 

hugtaksins gera upptalningu valkvæðra skattasniðgönguúrræða – í greinargerð með 1. gr. SF 

frá 2003180 óþarfa – eða í það minnsta ofaukið ef til hefði staðið að notast hvort sem er við 

víðtæk sniðgöngusjónarmið við beitingu skilyrðisins um raunverulegt eignarhald sem fyrir var 

í samningsfyrirmyndinni.181 Í annan stað eru tvísköttunarsamningar, túlkaðir með hliðsjón af 

tilgangi sínum og í góðri trú. Túlkun í góðri trú felur það í sér að taka verður tillit til annarra 

sjónarmiða s.s. fyrirsjáanleika og heimilar því aðeins með takmörkuðum hætti efnahagslega 

nálgun. Eins má ekki gleyma því að megintilgangur tvísköttunarsamninga er að efla alþjóðleg 

viðskipti og fjárfestingu. Þessu markmiði kann að vera stefnt í hættu ef ekki er samræmi í 

beitingu efnislegra ákvæða saminga.182 

 Réttarframkvæmd eftir 2003 

 Bretland – Indofood183  

Gott er til að byrja með að gera grein fyrir þeim aðstæðum sem voru uppi í Indofood málinu, 

þar sem þær voru sérstakar að nokkru leyti miðað við það sem almennt gerist í málum sem 

snerta raunverulegt eignarhald í merkingu tvísköttunarsamninga. Í fyrsta lagi var um að ræða 

viðskiptalegan ágreining aðila í einkamáli, en ekki hefðbundið skattamál. Í annan stað voru 

atvik í málinu sérstök og frekar öfgakennd á þann veg, að ólíklegt var að móttakandi 

greiðslunnar yrði talinn raunverulegur eigandi hennar. Það er svo ekki ljóst með óyggjandi hætti 

hvort enskir dómstólar voru að beita indónesískum lögum við túlkun á hugtakinu eða hvort 

fullyrðingar dómstólsins hafi átt að hafa víðtækara gildissvið. Nokkur atriði benda í átt til fyrri 

ályktunarinnar. Má til að mynda nefna því til stuðnings að á fyrra dómsstigi voru kölluð fram 

                                                 
180 13. og 21. mgr. greinargerðar með 1. gr. samningsfyrirmyndar OECD (2003). 
181 Adrian Wardzynski: „The 2014 Update to the OECD Commentary: A Targeted Hybrid Approach to Beneficial 
Ownership“, bls. 186. 
182 Ibid., bls. 186. 
183 England and Wales Court of Appeal (EWCA), Indofood International Finance Ltd. gegn JP Morgan Chase 
Bank NA (2006) EWCA Civ 158. 
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sérfræðivitni til að bera um indónesísk lög. Seinna dómsstigið í málinu vísaði til hugtaksins 

raunverulegs eiganda eins og það kom fram í yfirlýsingu frá yfirmanni skattamála í Indónesíu. 

Telja flestir fræðimenn þrátt fyrir þessar vísbendingar um hið gagnstæða – að áfrýjunar-

dómstóllinn hafi ekki takmarkað niðurstöðuna með þessum hætti.184 Í síðasta lagi má nefna að 

málið fór ekki fyrir hæsta dómstig í Bretlandi185 – og þar af leiðandi er ekki útilokað að sá 

dómstóll kynni að komast að annarri niðurstöðu. 

Málsatvik eru á þá leið að í júní 2002 hugðist Indofood taka sambankalán að upphæð 280 milljónir 
USD hjá aðilum í Lundúnum. Á þeim tíma var 20% afdráttarskattur af vöxtum greiddum út úr 
Indónesíu. Í því skyni að lækka þann afdráttarskatt var sett upp máritískt dótturfélag – enda var 
skatthlutfallið lækkað niður í 10% milli aðila heimilisfastra í samningsríkjum tvísköttunar-
samnings Indónesíu og Máritaníu (1996). JP Morgan var greiðslubanki lánsins og lánaði þá áfram 
til máritíska félagsins – sem svo aftur lánaði þá til móðurfélagsins Indofood. Upphæð lánsins og 
vextir voru þau nákvæmlega sömu á lánunum tveimur – gjalddagi vaxta á láni M og J aðeins 
nokkrum dögum eftir gjalddaga þeirra á I og M láninu. Áfrýjunardómstóllinn taldi eftir að hafa 
kynnt sér lánasamningana, að máritíska dótturfélagið gæti ekki gert neitt annað við greiðslurnar 
sem það móttók frá móðurfélaginu en greiða þær áfram sem vexti til lánadrottnanna. 
Sönnunargögn í málinu bentu til þess að hið máritíska félag væri alveg sniðgengið að því er 
varðaði raunverulegt streymi teknanna, sem virtust renna beint til JPM sem greiðslubanka þeirra 
sem stóðu að sambankaláninu. 

Tveimur árum eftir að þessu fyrirkomulagi var komið á, felldi Indónesía úr gildi fyrrnefndan 

tvísköttunarsamning. Þessi ráðstöfun hafði umtalsverðar afleiðingar fyrir áðurnefnd viðskipti. 

Í fyrsta lagi hækkaði afdráttarskattur á vexti greidda frá Indónesíu til Máritaníu hlutfallslega í 

20% í samræmi við indónesísk skattalög. Áhættan af slíkum umhleypingum var borin af 

lántakandanum sem varð að skila sömu nettó upphæð til lánadrottins og verið hafði, þó 

afdráttarskattur hefði hækkað. Í lánasamningi aðila var svo ákvæði sem kvað á um möguleika 

lántakenda í þessari stöðu að gera upp lánið við lánadrottinn – að því gefnu að önnur sanngjörn 

leið væri ekki fær.  

 Indofood vildi nýta sér áðurgreindan möguleika til að greiða lánið fyrr en upphaflega stóð 

til, og taka annað lán sem hafði boðist með hagstæðari vöxtum. En aftur á móti töldu JPM sem 

umboðsaðili lánadrottna aðra sanngjarna leið vera færa – með því að setja upp sem millilið 

hollenskt dótturfélag sem nyti ívilnunar á grundvelli tvísköttunarsamnings Indónesíu og 

Hollands. Lánasamningurinn kvað á um það að ágreiningur sem kynni að rísa á grundvelli hans 

skyldi leystur fyrir enskum dómstólum.  

  Það var því verkefni dómstólsins að ákveða hvort hollenskt dótturfélag sem tæki að sér sama 

hlutverk og hið máritíska félag hafði, myndi njóta ívilnunar tvísköttunarsamings Indónesíu og 

                                                 
184 Philip Baker: „United Kingdom: Indofood International Finance Ltd v. JP Morgan Chase Bank NA“, bls. 27. 
185 Nefnist það á enskri tungu House of Lords. 
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Hollands. Sérstaklega kom til skoðunar hvort dótturfélagið yrði talið raunverulegur eigandi 

þeirra vaxta sem greiddir yrðu því í tengslum við lánið til Indofood. Spurningin var því hvort 

indonesískum skattyfirvöldum myndi, ef þau véfengdu raunverulegt eignarhald hollenska 

dótturfélagsins, verða kápan úr því klæðinu fyrir indónesískum dómstólum. Því má segja að 

sett hafi verið upp ímynduð staða, þar sem ensku dómstólarnir litu á atvik sem þeir væru 

indónesískir dómstólar eftir lögum þess lands.  

 Í undirréttinum nálgaðist Evan-Lombe J málið með fremur einföldum hætti. Hann horfði til 

þess að hingað til hefði M verið talið raunverulegur eigandi án athugasemda skattyfirvalda í 

Indónesíu, og því væri ekki ástæða til annars en sama gilti um hollenskt félag sem sett væri upp 

sem milliliður vegna slíkra greiðslna. JP Morgan voru því hlutskarpari með þessum röksemdum 

dómarans í undirrétti.  

 Niðurstöðunni var snúið við fyrir áfrýjunardómstólnum, þar sem allir dómarar samþykktu 

áfrýjun málsins til réttarins. Sir Andrew Morritt C. (AMC) var í forsvari fyrir réttinn og velti 

vöngum yfir því hvaða skilyrðum hið ímyndaða hollenska félag þyrfti að fullnægja til þess að 

teljast raunverulegur eigandi. Hann taldi, eftir að hafa skoðað greinargerð með samnings-

fyrirmynd OECD, að hugtakið raunverulegur eigandi ætti að hafa alþjóðlega skattalega 

merkingu sem yrði ekki dregin af landsrétti viðkomandi samningsríkja. 

 Þarna hafði AMC komist að þeirri niðurstöðu að hugtakinu RE bæri að gefa alþjóðlega 

skattalega merkingu. Hann hafði einnig dregið fram skilgreiningu hugtaksins af viðeigandi 

gögnum. Þá kom að því að meta hvort hollenska félagið „Newco“ gæti talist raunverulegur 

eigandi í því fyrirliggjandi máli: 

The legal, commercial and practical structure behind the loan notes is inconsistent with the 
concept that the Issuer or, if interposed, Newco could enjoy any such privilege. In accordance 
with the legal structure the Parent Guarantor is obliged to pay the interest two business days before 
the due date to the credit of an account nominated for the purpose by the Issuer. The Issuer is 
obliged to pay the interest due to the noteholders one business day before the due date to the 
account specified by the Principal Paying Agent. The Principal Paying Agent is bound to pay the 
noteholders on the due date.186 

Dómarinn leit ekki aðeins til formlegra atriða við mat sitt á því hvort Newco gæti talist 

raunverulegur eigandi – heldur þvert á móti yrði að horfa á atvik máls út fyrir form gerninga og 

kanna hvernig málum væri háttað í raun. 

 Dómurinn taldi milligöngufélögunum á Máritaníu og Newco sem setja mætti upp í Hollandi 

þröngur stakkur sniðinn með lánasamningunum. Félögin ættu ekki fullan rétt til greiðslunnar 

                                                 
186 43. mgr. í dómnum. 
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þar sem tekjurnar streymdu í raun beint í gegnum þau frá Indofood til JPM – og væru því ekki 

raunverulegir eigendur. Þetta leiddi til þeirrar niðurstöðu að sú „hliðstæða“ lausn sem JPM lagði 

til að notast yrði við, var ekki talin fær leið til þess að lækka afdráttarskatt í Indónesíu og 

lánþeganum veitt heimild til að greiða lánið til baka fyrr í samræmi við samning aðila. 

 Það er skýrt af dómnum að tilraun er gerð af réttinum til að gefa hugtakinu alþjóðlega 

skattalega merkingu.187 Í málinu var vísað til greinargerðar með samningsfyrirmynd OECD og 

skrifa einstakra fræðimanna. Skilgreining hugtakins hafi þó verið sótt í smiðju indónesískra 

skattyfirvalda. Telur Baker, sem var sá fræðimaður sem vitnað var til í dómnum, að rétturinn 

hafi talið þá merkingu sem hugtakinu væri gefin þar vera í samræmi við hina alþjóðlegu 

merkingu sem draga mátti af áðurnefndum gögnum og því hafi ætlunin ekki verið sú að draga 

fram sérstaka landsréttar merkingu hugtaksins heldur aðeins árétta að landsréttur væri í 

samræmi við fyrirliggjandi gögn alþjóðlegs eðlis.188 

 Áhersla er lögð á það, við skilgreiningu hugtakins með þessum hætti hjá dómstólnum, hver 

það er sem hefur óskoraðan rétt til þess að njóta með beinum hætti hagsbóta af tekjum. Við 

þetta mat er spurningin hvort eigi að horfa til lagalegra þátta eða hvort líta eigi lengra en svo. 

Áfrýjunardómstóllinn leit til formlegrar stöðu hollenska dótturfélagsins og taldi félagið bera 

skyldu til þess að greiða áfram þá vexti sem það móttók. Hins vegar einskorðaði rétturinn sig 

ekki við slíka skoðun, heldur horfði einnig á efni málsins framar formi með því að líta til 

viðskiptalegs raunveruleika. Af slíkri greiningu mátti að mati dómstólsins einnig ráða að 

dótturfélaginu bæri að greiða vextina áfram. Baker telur þó ekki hægt að fullyrða um það hvort 

efnahagsleg skoðun myndi duga ein sér til þess að svipta móttakanda greiðslnanna raunverulegu 

eignarhaldi.  

 Dómurinn leiddi af sér óvissu í Bretlandi og í kjölfar hans gáfu bresk skattyfirvöld út 

leiðbeiningar þar sem fram kom hvernig skattyfirvöld myndu túlka dóminn – og hvaða aðilar 

teldust raunverulegir eigendur í ákveðnum tilfellum.189 

 Kanada – Prévost Car190  

Árið 2007 ákvað áfrýjunarréttur þar í landi í dómi MIL (Investments) að almenna 

skattasniðgöngureglan kandadíska ætti ekki við í máli sem fól í sér áberandi sáttmálamang.191 

                                                 
187 Philip Baker: „United Kingdom: Indofood International Finance Ltd v. JP Morgan Chase Bank NA“, bls. 32. 
188 Ibid., bls. 32. 
189 Ibid., bls. 33. 
190 FCA, Prévost Car Inc gegn Kanada, 26. febrúar (2009) FCA 57. 
191 FCA, MIL gegn Kanada, 13. júní 2007 (2007) FCA 236. 
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Áður en dómur féll í því máli voru kanadísk skattyfirvöld full sjálfstrausts í baráttunni við 

misnotkun tvísköttunarsamninga – og voru þær kenndir byggðar á ummælum sem æðsti 

dómstóll í Kanada hafði látið falla um slík athæfi í Crown Forest máli.192 Afturvirk lagabreyting 

hafði líka verið gerð á almennu raunveruleikareglunni kanadísku árið 2004 til að gera hana 

betur í stakk búna til að taka á misnotkun tvísköttunarsamninga.  

 Eftir að hafa tapað málinu árið 2007 ákváðu skattyfirvöld að leita á ný mið til þess að stöðva 

sáttmálamang sem sneri að arði, vöxtum og þóknunum – með því að hafna móttakanda greiðslu 

ívilnun samkvæmt tvísköttunarsamningi á grundvelli þess að hann væri ekki raunverulegur 

eigandi hennar.193 Þessu sjónarmiði var fyrst haldið fram af skattyfirvöldum í máli Prévost Car 

árið 2008.  

Prévost Car (P) var fyrirtæki viðloðandi framleiðslu á rútum. Á árunum 1996-1999 og árinu 2001 
greiddi það arð til móðurfélagsins síns, hollensks eignarhaldsfélags (HE). Hlutir í hollenska 
félaginu voru að 51% í eigu Volvo Bus Corporation (V), sem hafði heimilisfesti í Svíþjóð, og 
49% í eigu Henlys Group (H), heimilisföstu í Bretlandi. V hafði keypt alla hluti í P og flutt þá til 
HE og eftir það flutti 49% yfir til H. Afdráttarskattur upp á 5% var haldið eftir hjá P í samræmi 
við 2. mgr 10. gr. tvísköttunarsamnings Kanada og Hollands (1986). Skattyfirvöld mátu það svo 
að umræddur tvísköttunarsamningur ætti ekki við í málinu þar sem HE væri ekki raunverulegur 
eigandi arðgreiðslnanna. V og H væru raunverulegir eigendur og því ætti afdráttarskatti að vera 
haldið eftir í samræmi við tvísköttunarsamninga Kanada við Svíþjóð (10%) og Bretland (15%). 
Hluthafasamkomulag milli V og H kvað á um það að 80% hagnaðar P og HE skyldi greiddur út 
til V og H. HE hafði enga starfsmenn á sínum snærum né átti það eignir aðrar en hlutina í P. 

Skattadómstóll Kanada komst að þeirri niðurstöðu að HE væri raunverulegur eigandi 

arðgreiðslnanna í skilningi 2. mgr. 10. gr. samningsins og því ætti réttilega aðeins að halda 5% 

afdráttarskatti eftir. Dómarinn í málinu, Gerald Rip, horfði við skilgreiningu hugtaksins m.a. til 

landsréttar í samræmi við 2. mgr. 3. gr. SF. Hann leit einnig til greinargerðar OECD með 10. 

gr. samningsfyrirmyndarinnar, hollenskra laga og Indofood málsins. Hann taldi í framhaldinu 

að skilgreina bæri hugtakið á þann veg að sá væri raunverulegur eigandi sem tæki á móti 

arðgreiðslu, gæti notað og notið hennar, hefði umráð og bæri áhættu af henni. Í prófinu var því 

metið hvort aðili hefði ákveðin einkenni eignarhalds á hendi, en þau voru: handhöfn, notkun, 

umráð og áhætta. 

  Skoðaði hann málið einnig sérstaklega með tilliti til lögaðila. Dómarinn sagði félög vera 

raunverulega eigendur tekna sinna og eigna – en ekki hluthafa þeirra. Annað kynni að vera uppi 

á teningnum í þeim tilvikum þar sem félag væru leiðslufélag sem hefði alls ekkert sjálfræði um 

                                                 
192 Supreme Court of Canada (SCC), Crown Forest Industries Ltd. gegn Kanada, 22. júní 1995, (1995) 2 S.C.R. 
802. 
193 Brian J. Arnold: „The Concept of Beneficial Ownership under Canadian Tax Treaties“, bls. 39. 
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ráðstöfun þeirra fjármuna sem í gegnum það streymdu – eða hefði gengist í milligöngu fyrir 

annan aðila og yrði að lúta fyrirmælum hans er greiðsluna varðaði í hvívetna.194  

 Hann taldi HE ekki leiðslufélag í þessum skilningi þar sem ekkert væri fyrirfram ákveðið 

eða sjálfvirkt flæði fjármagns gegnum félagið til hluthafa þess (V og H). Hluthafasamkomulag 

V og H legði ekki nokkra lagalega skyldu á herðar HE og væri þess ekki máttugt í raun þar sem 

hið síðastnefnda félag væri ekki aðili að því. Ríkið áfrýjaði málinu til áfrýjunardómstóls með 

vísan til þess að raunverulegur eigandi ætti sá að teljast sem að lokum hefði í reynd hagsbætur 

af arðgreiðslunni.195 Hafnaði áfrýjunardómstóllinn þessu prófi – enda taldi rétturinn sig ekki 

geta fundið stuðning fyrir þeirri aðferð á grundvelli gagna frá OECD.196 Hins vegar var staðfest 

niðurstaða skattadómstólsins og sú aðferð sem þar var beitt – og sérstaklega var tekið undir 

sjónarmið um að ekki væri fyrirfram ákveðið eða sjálfvirkt flæði fjármuna frá hollenska 

félaginu til V og H. 

 Þó svo að kanadískir dómstólar hafi vísað til hollenskrar löggjafar (heimaríkis) og 

alþjóðlegra skattalaga við skilgreiningu hugtaksins, hefur í grunninn verið byggt á kandadískum 

landsrétti og horft var til handhafnar, notkunarmöguleika, umráða og áhættu við mat á 

skilyrðinu.197  

 Eignarhaldsfélag mun teljast raunverulegur eigandi arðgreiðslna sem það móttekur frá 

Kanada, í skilningi kanadískra tvísköttunarsamninga, nema félagið hafi alls ekkert sjálfdæmi 

um notkun þeirra fjármuna sem það móttekur. Beitir rétturinn hér þröngri skilgreiningu 

hugtaksins – í samanburði við það sem lagt var til í greinargerð OECD frá 2003.198 Að sama 

skapi var því hafnað að horfa til annarra þátta en formlegra – og lagalega aðferð því notuð.  

 Brian Arnold er einn þeirra fræðimanna sem styður formlega túlkun hugtakins og til 

stuðnings þessari niðurstöðu réttarins rekur hann sögu tvísköttunarsamninga Kanada við 

Holland og önnur Evrópulönd. Hann nálgast málið með áhugaverðum hætti og byggir á gagn-

ályktun við túlkun tvísköttunarsamninga. Horfa verði á aðstöðuna með tilliti til þess sem 

kanadískir samningamenn vissu þegar þeir gengu til samninga. Þeir vissu eða máttu vita þegar 

breyting var gerð 1993 á samningi við Holland þar sem afdráttarskattur var lækkaður í 5%, að 

sá skattur væri lægri en í samningum þeirra við aðrar Evrópuþjóðir. Það hefði ekki getað dulist 

þeim að Holland byði upp á hagstæð skattaskilyrði fyrir eignarhaldsfélög, og að sú skipan að 

                                                 
194 Brian J. Arnold: „The Concept of Beneficial Ownership under Canadian Tax Treaties“, bls. 41. 
195 Á ensku er notast við orðalagið „the person who can, in fact, ultimately benefit from the dividend“. 
196 Vísaði rétturinn sérstaklega til greinargerðar með 10. gr. í samningsfyrirmynd frá 1977 og 2003.  
197 Brian J. Arnold: „The Concept of Beneficial Ownership under Canadian Tax Treaties“, bls.42. 
198 Notast var þar við orðalagið „very narrow powers“ í tengslum við ráðstöfunarrétt leiðslufélags yfir tekjum. 
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koma á fót eignarhaldsfélögum á þeim slóðum við skattaskipulagningu væri algeng. Þrátt fyrir 

öll viðvörunarmerki hafi Kanada ekki gert kröfu um takmörkunar- eða sambærileg sniðgöngu-

ákvæði í samningum sínum við Holland – en það hefði þeim verið í lófa lagið. Því sé niður-

staðan í Prévost Car í samræmi við samningastefnu Kanada á þeim tíma sem breytingar voru 

gerðar.199 

 Kanada – Velcro200 

Hinn dómurinn frá Kanada sem snertir kjarna þessa framlags er Velcro málið. Þar var sett upp 

hollenskt milligöngufélag, og þar streymdu í gegn þóknanir frá kanadísku félagi til félags á 

Hollensku Antillaeyjum. Öll þessi félög voru partur af Velcro samsteypunni. 

Árið 1987 gerði Velcro Industries (VIBV) félag með heimilisfesti í Hollandi nytjaleyfissamning 
(e. licensing agreement) við Velcro Canada (VCA) sem var félag sem stundaði framleiðslu fyrir 
bílaiðnaðinn. VIBV fékk greidda þóknun vegna notkunar VCA á hugverkaréttindum og voru þær 
þóknanirnar undirorpnar 25% afdráttarskatti í Kanada sem lækkaði niður í 10% skv. 2. mgr. 12. 
gr. tvísköttunarsamnings Kanada við Holland. Árið 1995 færði VIBV heimilisfesti sína til 
Hollensku Antillaeyja – samhliða þeim flutningi framseldi VIBV réttindi sín á grundvelli 
nytjaleyfissamningsins til Velcro Holdings (VHBV) – sem var annað félag innan Velcro 
samsteypunnar sem hafði heimilisfesti í Hollandi. Samkvæmt framsölusamningnum átti VIBV 
enn eignarréttinn að hugverkaréttindunum. Hafði VHBV aðeins rétt til þess að taka á móti 
þóknununum og samningsskyldu til að greiða VIBV innan 30 daga frá móttöku þóknunar, upphæð 
í samræmi við armslengdar hlutfall (u.þ.b. 90%) þeirra þóknana sem VCA greiddi til VHBV. 
Upphæð þeirrar armslengdarþóknunar skyldi vera það sem hollensk skattyfirvöld lægst leyfðu. 

Stjórnarfundir hjá VHBV voru haldnir eftir þörfum án þess að vera fyrirfram ákveðnir – og 

engar fundargerðir haldnar. Framkvæmdarstjórn var í höndum stjórnunarfyrirtækis. Í viðbót við 

móttöku þóknananna átti VHBV hluti í dótturfélögum og lánaði fé til þeirra – en þóknanirnar 

voru stærsti þáttur í heildarveltu félagins.201  

 Skattyfirvöld í Kanada endurákvörðuðu tekjur VCA, þar sem þeir hefðu ekki haldið eftir 

réttum afdráttarskatti vegna áranna 1995-2004. Byggðist þessi niðurstaða skattyfirvalda á því 

að VHBV hefði – þrátt fyrir móttöku þóknana í Hollandi – ekki verið raunverulegur eigandi 

þeirra í skilningi tvísköttunarsamnings Kanada og Hollands. Töldu skattyfirvöld þess í stað 

VIBV – sem ekki var heimilisfast í samningsríki umrædds tvísköttunarsamnings – raunveru-

legan eiganda teknanna og því bæri að miða við grunnviðmið afdráttarskatts þóknana þar í 

landi, þ.e. 25%. 

                                                 
199 Brian J. Arnold: „The Concept of Beneficial Ownership under Canadian Tax Treaties“, bls. 43. 
200 Tax Court of Canada (TCC), Velcro Canada gegn Her Majesty The Queen, 17. maí 2011, (2012) TCC 57. 
201 Engar fjárupphæðir voru þó gefnar upp í málinu. 
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 Dómstóllinn taldi VHBV raunverulegan eiganda teknanna og hafði hliðsjón af prófinu sem 

sett hafði verið fram í Prévost car og studdist við sömu áhersluþætti. Rétturinn leit svo á að 

VHBV hefði alla þessa þætti eignarhalds á sinni hendi – með vísan til tveggja atriða. Í fyrsta 

lagi var þóknunarféð blandað öðrum peningum félagsins inn á einum og sama bankareikningi. 

Var litið til þess hins vegar að upphæðin sem greidd var frá VHBV til VIBV var önnur en sú 

sem móttekin var af VHBV frá VCA.  

 Ónógar upplýsingar liggja fyrir í málinu svo hægt sé að meta áhrif þess með fullnægjandi 

hætti. Ekki eru gefnar upp allar staðreyndir þess t.d. er ekki fjallað um það í niðurstöðu 

dómstólsins hvaða upphæðir voru undirliggjandi í málinu – eða hvort VHBV hafi haft 

starfsmenn eða skrifstofu. Auk þessa eru málsatvik varðandi flutning greiðslna milli félaganna 

þriggja ófullnægjandi.202 Að þessu leyti verður að taka málinu með fyrirvara. Má draga þá 

ályktun af málinu að móttökufélag þurfi aðeins að blanda saman því fé sem það móttekur við 

aðra fjármuni þess á reikningi sínum til þess að teljast raunverulegur eigandi. Ef þetta er raunin, 

dregur það allar tennur úr skilyrðinu – enda sé þess háttar blöndun fjármuna hægðarleikur fyrir 

móttakandann.  

 Þessu næst verður að telja langt gengið í málinu að telja VHBV raunverulegan eiganda með 

tilliti til þess að félagið hafi borið samningsskuldbindingu (s.s lagalega skyldu) til að greiða 

VIBV þá upphæð sem það fékk frá VCA innan 30 daga frá móttöku. VHBV hafði því aðeins 

ótakmörkuð völd til að njóta áður nefndra þátta eignarhalds í þá 30 daga sem liðu milli móttöku 

greiðslunnar og áframsendingar hennar til VIBV. Verða þetta að teljast mjög sterkar 

vísbendingar um það að félagið hafi einungis notið mjög þröngra heimilda í skilningi 

greinagerðar OECD frá 2003 að því er mótteknar þóknanir frá VCA varðaði.203  

 Í þriðja lagi er hætta á því að niðurstaða réttarins um upphæð þeirra greiðslna sem fóru á 

milli félaganna sé byggð á misskilningi. Þar hafi dómurinn talið að aðeins 90% upphæðarinnar 

hefði verið greidd áfram til VIBV og hin 10% hafi verið til ráðstöfunar fyrir VHBV. Aldrei hafi 

verið til úthlutunar meira en 90% heildarupphæðarinnar, þar sem 10% afdráttarskattur hafi verið 

innheimtur af VCA í Kanada. Í ljósi alls þessa hefur því verið haldið fram að niðurstaðan sé 

hreinlega röng.204  

 Samantekið frá Kanada verður m.t.t. niðurstöðu dómstóla í málum Prévost Car og Velcro 

að segja að lítil krafa er gerð til skilyrðisins um raunverulegt eignarhald samkvæmt kanadískum 

                                                 
202 Brian J. Arnold: „The Concept of Beneficial Ownership under Canadian Tax Treaties“, bls. 45-46. 
203 Ibid., bls. 49. 
204 Jan Gooijer: Beneficial Owner: Judicial Variety in Interpretation Counteracted by the 2012 OECD Proposals?, 
bls. 212. 
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tvísköttunarsamningum. Hugtakið er sótt til landsréttar og við matið er horft til handhafnar, 

notkunar-, umráðaréttar yfir tekjum og áhættu þeim tengdum. Beitt er þröngri formbundinni 

aðferð og þeir einu sem muni ekki falla þar undir séu umboðsmenn, sérstaklega tilnefndir aðilar 

og leiðslufélög sem hafi ekkert sjálfdæmi yfir mótteknum fjármunum. Í raun megi, að minnsta 

kosti þegar um er að ræða fyrirtæki, jafna því við þá aðstöðu að tvísköttunarsamningarnir hefðu 

ekki að geyma skilyrðið.205  

 Spánn206 – Real Madrid207 

Þarna var um að ræða hóp mála sem kennd eru við fótboltafélagið Real Madrid (RM). RM 

greiddi tilteknar upphæðir sem þóknanir til ungverskra lögaðila fyrir notkun ímyndarréttar208 

knattspyrnuleikmanna sem RM hafði á sínum snærum. Ungversku félögin sem fengu 

greiðslurnar sendu nánast sömu upphæð áfram til félaga í Hollandi eða Kýpur. Notagildi 

ungversku félaganna var að komast hjá afdráttarskatti á þóknanir, þar sem á þessum tíma var 

samningurinn milli Ungverjalands og Spánar eini samningurinn þar sem enginn afdráttarskattur 

var skilinn eftir í upprunalandi tekna. Aðalatriðið sem þurfti að skera úr um í málunum var það 

hvort ungversku félögin gætu talist raunverulegir eigendur þeirra tekna sem þau móttóku í 

skilningi tvísköttunarsamningsins.  

 Spænsk skattayfirvöld álitu félögin (U) ekki raunverulega eigendur þar sem nánast öll 

upphæð þeirra þóknana sem um ræddi og var send til Ungverjalands, var greidd áfram til félaga 

sem ekki voru heimilisföst þar í landi (Hollandi og Kýpur (H/K)). Lykilatriðin í þessari 

niðurstöðu skattyfirvalda var sú að félagið hélt aðeins eftir litlu broti (milli 0.5% og 2%). Auk 

þess voru skýr tengsl milli þeirra greiðslna sem mótteknar voru og þeirra sem sendar voru áfram 

– samdægurs eða degi seinna en þær voru mótteknar – til félaga í ríkjum sem ekki voru aðilar 

tvísköttunarsamningsins. Aðrir þættir bentu einnig til veikrar stöðu milligöngufélaganna: Ekki 

voru gerðir reikningar milli ungversku félaganna og þeirra félaga sem fengu þær að lokum; 

þrátt fyrir þetta voru greiðslurnar stundum sendar áður en samningur milli aðila kvað á um og 

upphæðirnar gátu verið aðrar en samkvæmt samningi; kom það einnig fyrir að undirskrift milli 

H/K og þeirra ungversku væri eldri en undirskrift þeirra síðarnefndu við upprunafélag teknanna 

á Spáni.  

                                                 
205 Brian J. Arnold: „The Concept of Beneficial Ownership under Canadian Tax Treaties“, bls. 49. 
206 Byggt á reifun Adolfo Martín Jiménez: „Beneficial Ownership as a Broad Anti-Avoidance Provision: Decisions 
by Spanish Courts and the OECD´s Discussion Draft“, bls. 128-134. 
207 M.a. dómar AN, 18. júlí 2006 (JUR\2006\204307) og AN, 10. nóvember 2006 (JUR\2006\284679). 
208 Á ensku er notast við orðalagið „image rights“. 
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 Dómstóllinn leit til greinargerðar 2003 frá OECD og leiðslufélagaskýrslunnar frá 1986 við 

mat á raunverulegu eignarhaldi í skilningi 12. gr. tvísköttunarsamnings Spánar og 

Ungverjalands (1984). Taldi dómurinn að horfa yrði til þess að helsti tilgangur hugtaksins væri 

að koma í veg fyrir sáttmálamang. Væri upprunalandi teknanna heimilt að hafna því að 

tvísköttunarsamningur ætti við, ef misnotkun væri í spilunum og mætti jafna gildissviði 

ákvæðisins við gildissvið almennrar spænskrar raunveruleikareglu. Dómstóllinn taldi U ekki 

hafa haft nein umráð yfir þóknununum á hendi, þar sem greitt hefði verið beint eftir móttöku til 

H/K. 

 Rétturinn taldi að hugtakið hefði sjálfstæða alþjóðlega skattamerkingu, því ætti við 

undantekningin í 2. mgr. 3. gr. SFM – samhengi krafðist þess því að mati dómsins, að 

landsréttur viðkomandi ríkja verði ekki uppistaða túlkunar hugtaksins. Við mat sitt á því hver 

sú alþjóðlega merking væri, horfði rétturinn til þróunar hugtaksins í meðförum OECD. Að mati 

réttarins var skýr tilgangur hugtaksins að koma í veg fyrir misnotkun og þjóna hlutverki sem 

víðtæk sniðgönguregla og skyldi notuð til að koma í veg fyrir hvers kyns afbrigði af 

sáttmálamangi. Sagði rétturinn að eftir þær breytingar sem orðið hefðu á greinargerð OECD frá 

2003 mætti beita efnahagslegri túlkun hugtaksins til þess að finna réttan eiganda teknanna.  

 Dómstóllinn notaðist við greinargerð OECD frá 2003 og leiðslufélagaskýrsluna frá 1986 

við túlkun tvísköttunarsamings frá árinu 1984 – án þess að færa fyrir því rök hvers vegna þetta 

efni geti orðið grundvöllur túlkunar eldri samninga. 209 Horft var til alþjóðlegrar skattalegrar 

merkingar hugtaksins. Engin greining fór fram á lagalegum skyldum félganna sem kynnu að 

takmarka umráð þeirra yfir tekjunum, eða hvort önnur einkenni eignarhalds væru til staðar. Þess 

í stað var farið beint í það að horfa á efni fram yfir form og lesið í línurnar með markmiðstúlkun 

að vopni. Af þeim gögnum sem fyrir lágu í málinu höfðu félögin enga möguleika á því formlega 

séð að ráðstafa mótteknum tekjum. Með því að fara þá leið hefðu dómstólar getað komist hjá 

því að túlka skilyrðið sem víðtæka skattasniðgöngureglu.210 Jimenéz, sem er talsmaður laga-

legrar aðferðar, leggur til að dómstólar styðjist fremur við formlega þrönga túlkun hugtaksins 

frekar en efnislega nálgun, innblásna af skattasniðgöngusjónarmiðum og eftirláti sérstökum 

sniðgöngureglum og takmörkunarákvæðum að takast á við slíkt.211 

                                                 
209 Adolfo Martín Jiménez: „Beneficial Ownership as a Broad Anti-Avoidance Provision: Decisions by Spanish 
Courts and the OECD´s Discussion Draft“, bls. 133. 
210 Ibid., bls. 137. 
211 Ibid., bls. 139. 
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 Frakkland – Royal Bank of Scotland212 

Málið er áhugavert þar sem dómstóllinn beitir mjög víðtækri túlkun á hugtakinu raunverulegu 

eignarhaldi og koma fram skýr tengsl milli hugtaksins og almennra raunveruleikareglna. Út frá 

praktískum sjónarhóli er málið einnig talið merkilegt þar sem það batt enda á endurkaupa-

samninga sem voru afar vinsælir þar til bandarísk skattyfirvöld komust að þeim og bentu 

frönskum kollegum sínum á tilvist þeirra.213  

Málsatvikin voru með þeim hætti að bandarískt félag Merrel Dow Pharmaceutical Inc. (MDP) 
seldi breskum banka, Bank of Scotland (BoS), afnotarétt hlutabréfa, án atkvæðisréttar, gefnum út 
af frönsku dótturfélagi þess, Merrel Dow SA. (MDS) til þriggja ára. BoS greiddi með einni 
greiðslu fyrir afnotaréttindin. Þessi gerningur fól í sér að BoS tæki á móti arðgreiðslum yfir 
þriggja ára tímabil sem ábyrgst var af MDP. Tvísköttunarsamningur Frakklands-Bretlands (1968) 
fól í sér að afdráttarskattur lækkaði úr 25% niður í 15%. BoS átti einnig rétt á endurgreiðslu 
innheimts afdráttarskatts af arðgreiðslum ættuðum frá Frakkandi.214 Fjárhæðin sem bankinn fékk 
í arðgreiðslur og endurgreiðslu var hærri en sú upphæð sem hann hafði greitt fyrir afnotaréttin í 
upphafi. Ef bandaríska móðurfélagið hefði tekið á móti greiðslunum hefði það ekki fengið 
endurgreiðsluna – en með því að selja afnotaréttinn til BoS minnkaði afdrátturinn mikið í 
Frakklandi.215 

Frönsk skattyfirvöld töldu að þarna væri á ferðinni gróft sáttmálamang og höfnuðu bankanum 

ívilnun á grundvelli tvísköttunarsamningsins.  

 Niðurstaða áfrýjunardómstóls í Frakklandi216 var hliðholl skattgreiðandanum og taldi að 

skattyfirvöldum hefði ekki tekist að sýna fram á að BoS væri milligönguaðili í þröngum 

skilningi eða leiðslufélag sem sett hefði verið niður sem milligönguaðili móðurfélagsins 

bandaríska og franska dótturfélagsins. Skattyfirvöld hefðu ekki fært fyrir því gild rök að 

skilgreina bæri afnotaréttarsamning þann sem um væri að ræða sem lánasamning, né heldur að 

skipting áhættu milli bandaríska félagsins og bankans væri óeðlileg í samanburði við það sem 

almennt gerðist í sambærilegum alþjóðaviðskiptum.  

 Æðsti dómstóll Frakklands sneri hins vegar þessari niðurstöðu áfrýjunardómstólsins og áleit 

sem svo að sala afnotaréttar hlutbréfanna væri í raun lán í dulargervi frá BoS til MDP og franska 

dótturfélagið væri einungis að endurgreiða lánið með arðgreiðslunum og endurgreiðslunni. 

Umræddir gerningar hafi aðeins verið settir upp í þeim skattalega tilgangi að nota sér fríðindi í 

tvísköttunarsamning Frakklands og Bretlands, sem ekki stæðu til boða í samningi Frakklands 

                                                 
212 Conseil d’Etat, Royal Bank of Scotland, 29. desember 2006, mál nr. 283314; Byggt á reifun Daniel Gutmann: 
„Beneficial Ownership as Anti-Abuse Provision: The Bank of Scotland case“, bls. 167-169.  
213 Daniel Gutmann: „Beneficial Ownership as Anti-Abuse Provision: The Bank of Scotland case“, bls. 167. 
214 Kallaðist þessi greiðsla á frönsku „avoir fiscal“. 
215 Adolfo Martín Jiménez: „Beneficial Ownership: Current Trends“, bls. 46.  
216 Á frönsku nefnist hann „Cour Administative d´Appel de Paris“. 
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og Bandaríkjanna. Raunverulegur eigandi væri MDP en ekki BoS og því ætti hinn síðarnefndi 

ekki rétt á ívilnun tvísköttunarsamnings Frakklands og Bretlands.  

 Rétturinn mat áhættu sem BoS hefði af gerningnum og taldi bankann hafa of miklar 

tryggingar sem minnkuðu, á óeðlilegan hátt, þá áhættu sem hluthafar þyrftu jafnan að bera. 

Umræddar tryggingar voru þannig útfærðar í samningnum að (i) MDP ábyrgðist greiðslu 

upphæðar sem jafnaðist til arðgreiðslnanna og endurgreiðslunnar, ef til þess kæmi að arð-

greiðslurnar bærust ekki frá dótturfélaginu eða frönsk skattyfirvöld höfnuðu endurgreiðslu og 

(ii) skuldbatt sig til að veita dótturfélaginu þann fjárhagslega stuðning er til þyrfti svo það gæti 

staðið við úthlutun arðgreiðslnanna. (iii) Í samningi aðila var svo að finna fráfallsákvæði sem 

heimilaði bankanum sölu hlutabréfanna aftur til MDP ef niðurstaða ársfjórðungsuppgjörs 

franska dótturfélagsins væri undir fyrirfram ákveðnum væntingum. Af þessu úrskurðaði 

rétturinn að þær fjárhæðir sem bankinn móttók hafi verið fyrirfram ákveðnar og tryggðar og því 

hafi bankinn ekki borið neina hluthafaábyrgð. Því hefði MDP aðeins tilfært endurgreiðslu 

lánsins, sem upphaflega var veitt af BoS, til franska dótturfélags þess.217  

 Eins og áður sagði taldi dómurinn ekki aðeins nýtingarsamning vera lánasamning, heldur 

var líka vísað til huglægrar afstöðu aðilanna: samningurinn hefði verið gerður með þann eina 

tilgang að leiðarljósi að misnota sér hagnýt ákvæði í tvísköttunarsamningi Frakklands og 

Bretlands. Dómurinn horfði til efnis umfram form þegar hann leit framhjá afnotasamningnum 

og breytti honum í lánasamning. Við mat sitt leit rétturinn til áhættu BoS af gerningnum. Einnig 

má ráða af niðurstöðu réttarins að litið er bæði til ákvæðis um raunverulegt eignarhald og 

almennrar raunveruleikareglu. Það er ekki skýrt hvort rétturinn hafi litið til beggja þessara 

reglna þar sem hann hefði álitið að skilyrðið um raunverulegt eignarhald gæti ekki eitt sér staðið 

undir jafn víðtækri túlkun og rétturinn notast við í málinu – eða hvort dómurinn telji hugtakið 

raunverulegt eignarhald og almenna skattasniðgöngureglu jafngilda. Líklegra er að hið 

síðarnefnda sé réttari ályktun af niðurstöðum dómstólsins og gildissvið hugtaksins í Frakklandi 

sé því afar víðtækt.218  

 Daniel Gutmann telur dómstólinn hafa gengið langt í því að teygja hugtakið raunverulegt 

eignarhald. Það sé skýrt að BoS hefði talist raunverulegur eigandi í þröngum skilningi. Bankinn 

hefði að hans mati einnig átt að teljast raunverulegur eigandi ef lögð væru til grundvallar þau 

viðmið sem boðuð eru í nýjustu gögnum OECD – enda hafði bankinn rétt til þess að nota og 

njóta móttekinna arðgreiðslna og bar engar skuldbindingar til þess að senda þær áfram til annars 

                                                 
217 Bruno Gibert and Yacine Ouamrane: „Beneficial Ownership – A French Perspective“, bls. 7. 
218 Adolfo Martín Jiménez: „Beneficial Ownership: Current Trends“, bls. 47. 
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aðila. Ástæðu þess að rétturinn gengur svona langt í málinu telur hann vera þá að ætlunin hafi 

verið sú að beita almennri raunveruleikareglu án þess að færa sig frá ákvæðinu í 

tvísköttunarsamningnum – til þess að komast hjá því að taka afstöðu til landsréttarlegs 

álitaefnis; hvort skattyfirvöld í Frakklandi megi beita almennum skattasniðgöngureglum án 

þess að byggja á sérstöku ákvæði í tvísköttunarsamingum.219 Verður af þessu líklega að álykta 

sem svo að dómstóllin hafi leitað fanga í landsrétti sínum til skýringar hugtakinu. 

 Danmörk – ISS220 

Um ára skeið hafa danskir fræðimenn á sviði skattaréttar gert lítið úr hlutverki hugtaksins 

raunverulegs eiganda í dönskum tvísköttunarsamningum. Hugtakið komi aðeins til nota þar sem 

aðstæður eru formlega til þess fallnar– og kunni meira að segja að vera ofaukið í þeim tilvikum 

– enda sé hægt að ná sömu niðurstöðu með því að beita almennum lagasjónarmiðum.221 Það var 

því athyglisvert í ljósi þessarar umræðu fræðimanna þegar dönsk skattyfirvöld lögðu af stað í 

herferð gegn eignarhaldsfélögum með raunverulegt eignarhald að vopni.222  

 ISS málið snerist um skyldu til þess að halda eftir afdráttarskatti af arðgreiðslum sem 

greiddar voru frá dönsku félagi til lúxembúrgísks móðurfélags þess. Þetta afbrigði var mikið 

notað af einkafjármögnunarsjóðum við skuldsettar yfirtökur. Fjárfestarnir baki þessu fyrir-

komulagi voru Goldman Sachs og EQT.  

Danska félagið Holdco S A/S (HS) greiddi arð til erlenda félagsins Holdco H1 Sarl. (HL). HL 
lánaði meirihluta móttekinna arðgreiðslna aftur til HD – sem notaði það lán til þess að auka hlutafé 
í dönsku dótturfélagi sínu Holdco D A/S sem svo notaði það til þess að kaupa þriðja danska 
félagið. Láninu frá HL til HS var svo umbreytt í hlutabréf í hinu síðarnefnda. Var deilt um það í 
málinu hvort HL væri aðeins leiðslufélag sem væri aðeins sett upp í þeim tilgangi að komast hjá 
afdráttarskatti – eða hvort þar væri á ferðinni félag sem væri raunverulegur eigandi 
arðgreiðslnanna frá hinu danska félagi. Milligöngufélögin í Lúx höfðu ekki annað hlutverk en 
eignarhald á hinni dönsku keðju. Voru þau skráð í Lúx og höfðu enga starfsmenn á sínum snærum. 
Daglegur rekstur félaganna var í höndum stjórnunarfyrirtækja á vegum einkafjármögnunar-
sjóðanna. 

Danskur skattadómstóll úrskurðaði fyrst í málinu og komst að þeirri niðurstöðu að ekki skyldi 

taka afdráttarskatt af umræddum arðgreiðslum. Dönsk skattyfirvöld undu ekki þessari lyktan 

mála og skutu því til dómstóla. 

                                                 
219 Daniel Gutmann: „Beneficial Ownership as Anti-Abuse Provision: The Bank of Scotland case“, bls. 172. 
220 Østre Landsret (ØL), 20. desember 2011, (SKM 2012.121); Byggt á reifun Jakob Bundgaard: „The Notion of 
Beneficial Ownership in Danish Tax Law: The Creation of a New Legal Order with Uncertainty as a Companion“, 
bls. 94-99. 
221 Aage Michelsen: International Skatteret, bls. 427. 
222 Jakob Bundgaard: „The Notion of Beneficial Ownership in Danish Tax Law: The Creation of a New Legal 
Order with Uncertainty as a Companion“, bls. 94. 
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 Eystri-Landsréttur taldi einboðið að fallast á þann skilning skattadómstólsins sem væri 

ótvíræður og skýr um það að hugtakið raunverulegt eignarhald væri sameiginlegt alþjóðlegt 

skattahugtak eins og fram kæmi í greinargerð OECD með samningsfyrirmyndinni. Vísað var 

til Indofood málsins í samhengi við þetta. Dómurinn komst einnig að því að þær breytingar sem 

gerðar voru á greinargerðinni árið 2003 ætti að skoða sem útskýringar – og því bæri að notast 

við þær við túlkun eldri tvísköttunarsamninga. Mætti ráða það af greinargerðinni og öðrum 

gögnum, að ekki ætti að nota hugtakið raunverulegt eignarhald til þess að takast á við allar 

gerðir misnotkunar tvísköttunarsamninga. Fjallað var almennt um eignarhaldsfélög og 

raunverulegt eignarhald.223 

 Loks sagði dómstóllinn áðurnefnt próf ekki eiga við í þessu máli. Enda fæli prófið í sér að 

milligönguaðila væri komið fyrir milli greiðanda og þess sem réttilega ætti hagsmunina – og sá 

milligönguaðili greiddi áfram til móttakandans sem væri heimilisfastur utan samningsríkis. 

Lykilatriði væri að það þyrfti sterka vissu fyrir að ákveðið væri að hún skyldi greidd áfram til 

aðila sem ekki væri heimilisfastur í samningsríki. Þessu skilyrði væri ekki fullnægt í því máli 

sem hér væri til skoðunar, þar sem arðgreiðslan sem fór frá hinu danska félagi til Lúx var ekki 

greidd áfram í þessum skilningi, heldur greidd aftur til baka í formi láns. Ennfremur gat 

rétturinn ekki séð að nokkur skylda væri fyrir hendi til þess að greiða áfram arðgreiðslurnar til 

fjárfestanna (GS/EQT) á síðara tímamarki. Því yrði ekki komist hjá því að líta á lúxembúrgíska 

eignarhaldsfélagið sem raunverulegan eiganda umræddra arðgreiðslna.  

 Af málinu má draga þá ályktun að danskir dómstólar muni notast við alþjóðlega skattalega 

nálgun á hugtakið raunverulegt eignarhald í tvísköttunarsamningum. Auk þess beitir rétturinn 

framsækinni túlkun í tilfelli tvísköttunarsamninga – í ljósi þess að rétturinn vísaði til greinar-

gerðar við 10. gr. samningsfyrirmyndar frá árinu 2003, þó svo að sá samningur sem væri undir 

í málinu væri frá árinu 1980. Rétturinn taldi að um fullkomin umráð væri að ræða í málinu þar 

sem allri greiðslunni væri ráðstafað af móttakanda hennar en engu fleytt áfram til meintra 

raunverulegra eigenda.  

                                                 
223  Rétturinn taldi að eignarhaldsfélög sem tækju á móti arðgreiðslum, og hefðu stjórn sem hefði í 
félagaréttarlegum skilningi heimild til þess að ráðstafa hagsmunum þess, skyldu að meginstefnu til teljast 
raunverulegir eigendur slíkra greiðslna. Ætti þetta líka við þar sem fleiri en einu eignarhaldsfélagi væri komið fyrir 
í samningsríki þar sem loka eigandi (e. ultimate owner) þeirra væri búsettur í ríki sem ekki væri aðili að 
samningnum. Ef skáka ætti út slíkum félögum frá því að teljast raunverulegir eigendur tekna, þyrfti eigandinn að 
hafa umráð yfir félaginu sem gangi lengra en almennt gerist í alþjóðlegum fyrirtækjasamsteypum. 
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 Danmörk – HHU224 og Cook225 

HHU málið er fyrsta málið þar sem danskur skattadómstóll ákveður að skattaðili teljist ekki 

vera raunverulegur eigandi. Féllst dómstóllinn á það með skattyfirvöldum að afdráttarskatt bæri 

að draga af vaxtagreiðslu frá dönsku félagi til sænsks eignarhaldsfélags. 

Árið 2002 keypti G1 frá Jersey danskt samstæðu félag. Ári seinna voru hlutir í danska félaginu 
fluttir yfir í sænska eignarhaldsfélaga samsetningu (G4 og G5). Tveir lánapappírar urðu til við 
þessi viðskipti. G1 lánaði G5 sem var það sænska félag sem ofar stóð í keðjunni. G4 lánaði svo 
dönsku félagi H1. Lánin tvö voru nákvæmlega eins að því er varðaði greiðslu vaxta af þeim. 
Vaxtagreiðsla G5 til G1 var fjármögnuð með flutningi vaxtagreiðslunnar sem G4 tók á móti í 
formi samstæðu framlags (s. koncernbidrag) frá G4 til G5.226 Sænsku félögin tvö voru aðeins 
eignarhaldsfélög. Höfðu enga starfsmenn og framkæmdarstjórn þeirra var í höndum sérstakra 
stjórnunarfyrirtækja.227 

Skattadómstóllinn var sammála skattyfirvöldum um það að G4 gæti ekki talist raunverulegur 

eigandi vaxtagreiðslanna í skilningi tvísköttunarsamnings Norðurlandanna eða Evrópsku vaxta 

og þóknana tilskipunarinnar – og bæri því að halda eftir afdráttarskatti af vöxtunum í 

Danmörku. Dómstóllinn viðhélt þeirri túlkun danskra dómstóla að hugtakið ætti ekki að mótast 

af svipuðum hugtökum í landsrétti – heldur hefði það alþjóðlegt skattalegt inntak.228  

 Við matið var horft sérstaklega til þess að G4 millifærði upphæðina, sem það móttók frá H1 

til G5, með því að notfæra sér sænskar lagareglur um framlög milli samstæðufélaga og að því 

loknu rynnu fjármunirnir til G1 í formi vaxtagreiðslna. Auk þessa benti dómstóllinn á það að 

skattaðilinn hefði mátt búast við því að sæta afdráttarskatti á greiðslurnar í ljósi þess sem á 

undan hefði gengið.229 

 Eitt af þeim atriðum sem litið var til við mat á raunverulegu eignarhaldi var m.a. sú 

staðreynd að enginn skattstofn varð eftir hjá félögunum tveimur G4 og G5 í Svíþjóð þegar á 

heildina var litið. Aðrar kringumstæður sem litið var til við mat réttarins, voru tengsl aðila 

lánasamninganna og sú sjálfvirkni sem var til staðar við flutning fjármagnsins frá danska 

félaginu í gegnum þau sænsku til hins endanlega móttakanda þeirra G1 – og annað var ekki í 

boði. Ekki var nein viðskiptaleg starfsemi í Svíþjóð, starfsmenn, skrifstofur eða stjórn. Horft 

var til þess að tilgangurinn með ráðstöfununum væri sá að komast hjá dönskum afdráttarskatti. 

                                                 
224 LSR, 22. desember 2010, (SKM 2011.57). 
225 LSR, 25. maí 2011, (SKM 2011.485). 
226 Framlagið var frádráttarbært í G4 en skattleggja mátti það í hendi G5. 
227 Byggt á reifun í Jakob Bundgaard: „The Notion of Beneficial Ownership in Danish Tax Law: The Creation of 
a New Legal Order with Uncertainty as a Companion“, bls. 101-102. 
228 Ibid., bls. 102. 
229 Vísaði dómurinn til vaxta- og þóknana tilskipunar 2003/49/EB í þessu samhengi. 
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Af þessu mætti ráða að G4 væri aðeins leiðslufélag án nokkurra yfirráða yfir eða möguleika til 

að ráðstafa mótteknum tekjum – og þar af leiðandi ekki raunverulegur eigandi þeirra.230 

 Danskir dómstólar telja sem fyrr að hugtakið eigi að hafa alþjóðlega skattalega merkingu. 

Einnig er litið á efni umfram form gerninga og mikið vægi er ljáð því hve mikill skattstofn situr 

eftir í hinu samningsríkinu. Horft er til tilgangs með ráðstöfunum og tengsla milli aðila. Auk 

þess er horft til efnislegrar tilveru móttökufélagsins og þess hvort sjálfvirkni hafi verið til staðar 

í flutningi teknanna. Niðurstaða og málsatvik voru svipuð í Cook málinu, nema félagið sem var 

endanlegur eigandi í því máli var bandarískt. 

 Sviss – Bank A231 

Á árunum 2006 og 2008 gerði danski bankinn A heildarávöxtunarsamninga (e. total return swap 

agreement) við aðila sem búsettir voru í aðildarríkjum ESB (Bretlandi, Frakklandi og 

Þýskalandi) og Bandaríkjunum. Í samningnum fólst í stuttu máli að bankinn A bar skyldu til að 

greiða gagnaðilanum jöfnun vegna arðgreiðslna eða hækkunar á verði ákveðinna undirliggjandi 

hlutabréfa (í svissneskum félögum). Á móti bar gagnaðilum að greiða bankanum A vexti og 

auk þess jöfnun ef þessi hlutabréf lækkuðu í verði. Bankinn keypti hlutabréfasafn, sem 

samanstóð af hlutum í þessum undirliggjandi félögum, af mismunandi alþjóðlegum verðbréfa-

miðlurum og freistaðist með því til þess að takmarka áhættu sína af gerningnum. Hins vegar 

var bankanum ekki skylt að ganga frá þess háttar tryggingu. Meginreglan í Sviss var að 35% 

afdráttarskattur var tekin af arðgreiðslum sem þaðan fóru. En A vildi fulla endurgreiðslu þess á 

grundvelli 1. mgr. 10. gr. tvísköttunarsamnings Danmerkur og Sviss. Skattyfirvöld í Sviss 

höfnuðu þessari beiðni danska bankans á þeim grundvelli að bankinn væri ekki raunverulegur 

eigandi arðgreiðslnanna. Bankanum væri skylt samkvæmt samningi eða í það minnsta skylt í 

raun að senda áfram til hinna samningsaðilanna umþrættar tekjur. 

 Dómstóllinn þurfti að svara því hvort danski bankinn gæti talist raunverulegur eigandi 

arðgreiðslnanna sem úthlutað var á grundvelli hinna svissnesku hlutabréfa. Dómstóllinn taldi 

að huglæg atriði skiptu ekki máli í þessu samhengi – ekki ætti að líta til markmiðs eða tilgangs 

ráðstafananna. Horfa bæri þó á efni umfram form ráðstafana. Dómurinn einblíndi á það hver 

hefði heimildir til þess að taka ákvarðanir er vörðuðu tekjurnar. Meta þyrfti þessi völd á 

grundvelli staðreynda og atvika málsins. Ekki væri hægt að telja aðila raunverulegan eiganda 

                                                 
230 Jakob Bundgaard: „The Notion of Beneficial Ownership in Danish Tax Law: The Creation of a New Legal 
Order with Uncertainty as a Companion“, bls. 103. 
231 BVR, 7. mars 2012, (A-6537/2010). Byggt á reifun René Matteotti og Fabian M. Sutter: „Switzerland: Broad 
vs Narrow Interpretation of the Beneficial Owner Concept“, bls. 55-58.  
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ef á honum hvíldi lagaleg skylda eða skylda í raun til þess að senda áfram tekjurnar til þriðja 

aðila.232 Ef slík skylda væri fyrir hendi hefði móttakandinn ekkert ákvörðunarvald yfir þeim 

tekjum. Rétturinn viðurkenndi það að danski bankinn væri í raun að færa áhættuna yfir á 

gagnaðilana með þessum hætti. En miklu skipti að horfa til sambandsins milli mótteknu 

greiðslnanna og skyldunnar – að hve miklu leyti væri skyldan til að senda áfram háð móttöku 

teknanna?  

 Niðurstaðan í þessu máli væri sú, að þó svo að bankanum hefði borið skylda til að jafna 

gagnaðilunum ef arður væri greiddur af eða hækkanir yrðu á verði hlutabréfanna, hefði 

bankanum ekki verið skylt að tryggja sig með því að kaupa umrætt hlutabréfasafn. Þar sem 

áhættuvörn sú sem A réðst í væri algjörlega á hans valdi, skorti gagnkvæmni milli hennar og 

skyldunnar er laut að því að greiða áfram arðgreiðslurnar.233 Af þessu leiddi að bankinn A væri 

raunverulegur eigandi arðgreiðslanna og átti þar af leiðandi rétt á ívilnun. 

 Almennt má sjá að svissneskir dómstólar horfa til þess hver hefur ákvörðunarvald yfir 

tekjum sem eru mótteknar. Við mat á því mun rétturinn horfa, ef þörft krefur, á efni umfram 

form gerninga. Dómurinn fellir málið á því að gagnkvæmni skorti milli móttöku tekna vegna 

arðgreiðslna hlutbréfa sem keypt voru til tryggingar, og þeirrar skyldu sem móttakandinn ber 

til að greiða samkvæmt heildarávöxtunarsamningnum. Þessar ályktanir réttarins eru í samræmi 

við nýjustu greinargerð OECD frá 2014, sem farið verður yfir í kafla 9.2.5 og fjallar um öruggar 

skyldur. 

 Helstu ályktanir 

8.4.9.1 Er merking hugtaksins sótt í landsrétt eða er það alþjóðlegt skattalegt hugtak? 

Í 2. mgr. 3. gr. SF er að finna skýringarreglu sem fjallað var um í kafla 6.1. Frá upphafi hafa að 

einhverju leyti verið deildar meiningar um það hvort leita ætti skýringa til landsréttar eða hvort 

hugtakið væri hluti af sérstöku alþjóðlegu skattatungumáli. Það er aðeins í Kanada og 

hugsanlega í Frakklandi að dómstólar virðast leita skýringar hugtaksins í landsrétti sínum. 

Í öðrum málum sem hér hafa verið til skoðunar hefur mátt greina mikla fylgni við hið síðar-

nefnda og er það í takt við sjónarmið Klaus Vogel. Sérstaklega ber að nefna stefnumótandi mál 

Indofood þar sem fram kom að ljá ætti hugtakinu alþjóðlega skattalega merkingu sem ekki réðist 

af landsrétti samningsríkja.  

                                                 
232  Jan Gooijer: „Beneficial Owner: Judicial Variety in Interpretation Counteracted by the 2012 OECD 
Proposals?“, bls. 213.  
233 René Matteotti og Fabian M. Sutter: „Switzerland: Broad vs Narrow Interpretation of the Beneficial Owner 
Concept“, bls. 58. 
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 Af greinargerð OECD frá 2003 má einnig leiða að slík samhengistúlkun hugtaksins eigi að 

verða ofan á – enda er þar vísað til þess að hugtakið eigi að hljóta merkingu í ljósi samhengis 

síns, tilgangs og markmiða samningsins. Lagt er til að ekki sé horft til þröngra skýringa á 

hugtakinu raunverulegum eiganda í landsrétti ríkja – enda var slíkar skýringar ekki að finna í 

landsrétti margra ríkja þegar hugtakið kom fyrst inn í fyrirmyndina. Þessu næst segir að þar af 

leiðandi eigi ekki nota hugtakið í þröngum formlegum skilningi, eins og leiða mætti af 

fjárvörslusrétti margra ríkja sem byggi á enskum stofnrétti, heldur verði að skoða það í 

samhengi við markmið tvísköttunarsamninga. Þessi nálgun virðist vera rökréttari, þ.e. að 

alþjóðleg merking hugtaksins sé fundin og sameiginlegur skilningur og beiting eigi sér stað 

milli aðildarríkjanna. 

8.4.9.2 Er hugtakið meðhöndlað með formlegum þröngum hætti eða er víðtæk túlkun ráðandi? 

Þau sjónarmið í þeim dómum sem farið hefur verið yfir hér og koma til skoðunar við mat á því 

hvort viðkomandi sé raunverulegur eigandi, lúta að einkennum eignarhalds á þeim tekjum sem 

viðkomandi móttekur. Í Kanada voru eftirfarandi einkenni eignarhalds metin: handhöfn 

greiðslna, notkunarréttur, umráðaréttur og áhætta tengd greiðslum. Var Kanada eina landið af 

þeim sem skoðuð hafa verið eftir 2003 sem heldur sig við lagalega aðferð eingöngu. Hvaða 

ástæður sem kunna að liggja þessu að baki, hvort notast hafi verið við landsréttarlega merkingu 

í málunum eða dómstólar séu tregir til þess að beita nýrri greinargerð frá 2003 um eldri 

tvísköttunarsamninga, þá bera kanadísku málin með sér að dómstólar þar í landi ætli sér ekki 

að víkka út hugtakið raunverulegt eignarhald með dómafordæmum.234 Í hinum löndunum þar 

sem dómstólar notast við efnahagslega aðferð er m.a. horft er til þess í Indofood að raunveru-

legur eigandi væri sá sem hefði óskoraðan rétt til þess að njóta hagsbóta af tekjum. Í Bank of 

Scotland í Frakklandi var litið til áhættu bankans af gerningi og danskir dómstólar horfa enn 

lengra við mat sitt á staðreyndum máls. Þar er horft til þess hvort eitthver skattstofn verði eftir 

í heimaríki móttakandans, efnisleg tilvist hans er einnig tekin til skoðunar, tengsl milli aðila og 

tilgangur með ráðstöfununum og hvort sjálfvirkni hafi verið í flutningi greiðslna. Misnotkunar-

sjónarmið komu að sama skapi til skoðunar í Real Madrid málunum á Spáni. 

                                                 
234 David G. Duff: „Beneficial Ownership: Recent Trends“, bls. 6. 
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8.4.9.3 Almennt 

Þegar horft er á hugtakið raunverulegt eignarhald út frá praktískum sjónarhóli hefur sú ályktun 

verið dregin að efnisleg breyting hafi átt sér stað í dómaframkvæmd eftir 2003.235 Af þeim 

dómum sem hér hefur verið farið yfir má sjá að samstaða er hjá dómstólum um ákveðna þætti. 

Virðist vera hægt að finna töluverðan samhljóm í niðurstöðum dómstóla um þau álitaefni sem 

mest hefur verið deilt um í gegnum tíðina líka. Sumir fræðimenn ganga svo langt að tala um 

hamskipti í dómaframkvæmd í átt til efnahagslegrar aðferðar.236 Þó svo að skattyfirvöld hafi 

reynt mun meira á skilyrðið um raunverulegt eignarhald eftir árið 2003 var efnahagslegri nálgun 

að hugtakinu farið að sjá stað hjá OECD vel fyrir þann tíma.237 Engu að síður má líklega gera 

ráð fyrir því að greinargerðin frá 2003 hafi breytt viðhorfi margra ríkja til hugtaksins – og 

framsækinni skýringu dómstóla við beitingu eldri tvísköttunarsamninga má m.a. sjá stað bæði 

í Danmörku og á Spáni.  

 Kostir og gallar lagalegrar aðferðar 

Þegar kemur að hinni lagalegu aðferð má sjá að beiting hennar getur verið skýr, klippt og skorin 

ef svo má að orði komast. Litið er til samninga og laga og hvort skyldur eru fyrir hendi á þeim 

grundvelli. Verður að telja hina lagalegu aðferð í samræmi við megin sjónarmið tvísköttunar-

samninga um fyrirsjáanleika – að borgarinn viti hvaða hegðun er honum heimil og hver ekki. 

Auk þess verður að telja að þröng formleg túlkun hugtakins falli vel að því markmiði að auka 

alþjóðlega fjárfestingu og fjármagnsflutninga.238  

 Það má hins vegar hæglega geta sér til um og sjá af þeim málum þar sem notast hefur verið 

við formlegu lagalegu nálgunina að þröng túlkun getur boðið hættunni á sáttmálamangi heim.239 

Best er að hverfa til Kanada og nefna í fyrstu Prévost Car, þar sem einu skilyrðin, sem skattaðili 

þurfti að fullnægja til þess að njóta fríðanda samkvæmt tvísköttunarsamningi, var að hafa 

formlegan rétt til þess að njóta móttekinna greiðslna – án þess að spurt væri út í staðreyndir 

máls, eða hvort raunverulegar hömlur væru á þeim notum hans. Enn lengra var svo gengið í 

Velcro þar sem dómstóllinn áleit að lagaleg skylda, sem kvað á um að milligönguaðilinn afhenti 

                                                 
235  Jan Gooijer: „Beneficial Owner: Judicial Variety in Interpretation Counteracted by the 2012 OECD 
Proposals?“, bls. 216.  
236 Adolfo Martín Jiménez: „Beneficial Ownership: Current Trends“, bls. 38. 
237 Sbr. 14. mgr. b. í Double Taxation Convention and the Use of Conduit Companies. 
238 7. mgr greinargerðar með 1. gr. samningsfyrirmyndar OECD (2014).  
239 Luc De Broe: International Tax Planning and Prevention of Abuse: A Study under Domestic Tax Law, Tax 
Treaties and EC Law in Relation to Conduit and Base Companies, bls 1.  
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greiðsluna innan 30 daga væri ekki nægjanleg til þess að móttakandinn teldist ekki raunveru-

legur eigandi – enda væri það lykilatriði að þeir fjármunir sem voru mótteknir væri blandað við 

aðra fjármuni móttakandans. Áhyggjum hefur verið lýst af því ef dómstólar ætli sér að þrengja 

gildissvið ákvæðisins með þessum hætti. Það sé algjörlega á valdi móttakandans hvort hann 

blandar peningunum saman við sína eigin – og leiðir þetta til þess að hugtakið raunverulegt 

eignarhald verður að mestu leyti gagnslaust þegar öllu er á botninn hvolft.240 Brian Arnold sagði 

að dómarnir í Velcro og Prévost Car hafi skilið kanadískt skattkerfi eftir tiltölulega varnarlaust 

í grófustu tilfellum sáttmálamangs.241  

 Það má segja að einhver vörn eða takmörkun sé í því að formlega sé ekki fyrir hendi 

áhvílandi skyldur á móttakanda greiðslu – þó lítilsháttar sé. Ófyrirleitið sáttmálamang getur 

hins vegar hæglega þrifist og staðist formlegt próf á raunverulegu eignarhaldi. Það er því óhætt 

að fallast á það, að ef ekki eru til staðar aðrir möguleikar í landsrétti eða tvísköttunarsamningum 

til takmörkunar, s.s. takmörkunarákvæði (LoB) eða almenn raunveruleikaregla til þess að 

berjast gegn þess háttar sáttmálamangi – sé viðkomandi ríki varnarlaust. Hin formlega nálgun 

ver því gegn umboðsmennsku og leiðslufélagagerningum í svipuðum stíl, en skilur eftir stórt 

skarð hvar gróft sáttmálamang viðgengst enda raunveruleikinn algjörlega látinn lönd og leið.242 

Formleg aðferð eins og sú sem hér hefur verið lýst getur staðið fyrir sínum þætti prófsins. En 

velta má upp hvort önnur atriði hljóti ekki að koma til skoðunar líka – og þá sérstaklega þegar 

um er að ræða gróf tilvik sáttmálamangs.  

 Ef horft er til skýringarsjónarmiða 1. mgr. 31. gr. VS er gert ráð fyrir því að samningar séu 

túlkaðir í góðri trú. Þessari reglu hefur verið lýst sem innbyggðri skattasniðgöngureglu í 

tvísköttunarsamningum, sem heimili að litið sé til staðreynda máls hverju sinni. Túlkun í 

samræmi við góða trú fékk einnig byr undir báða vængi með þeim breytingum sem gerðar voru 

á greinargerðinni 2003, þar sem gert var skýrt af hálfu OECD að það væri einnig tilgangur 

tvísköttunarsamninga að koma í veg fyrir skattasniðgöngu. Nýlega var beitt skýringu í samræmi 

við markmið og tilgang tvísköttunarsamninga í tveimur svissneskum málum: X Holdings ApS243 

                                                 
240 David G. Duff: „Beneficial Ownership:Recent Trends“, bls. 6. 
241 Brian J. Arnold: „The Concept of Beneficial Ownership under Canadian Tax Treaties“, bls. 49. 
242 Adrian Wardzynski: „The 2014 Update to the OECD Commentary: A Targeted Hybrid Approach to Beneficial 
Ownership“, bls. 184. 
243 Bundesgericht (BR), 28. nóvember 2005, (2005) 8 ITLR 536. 
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og X Sarl244 – sem leiddi til þess að dómstólarnir horfðu við mat á raunverulegu eignarhaldi til 

staðreynda máls. 245  

 Kostir og gallar efnahagslegrar aðferðar 

Eins og kom fram í umfjöllun um galla hinnar lagalegu aðferðar má sjá að hún kann undir 

vissum kringumstæðum að vera ófullnægjandi í báráttunni við skattasniðgöngu. Lagaleg óvissa 

getur því verið nauðsynleg til þess að koma í veg fyrir skattasniðgöngu. Reimer telur að 

hugtakið raunverulegt eignarhald þurfi að vera háð óvissu að einhverju leyti – eigi það að virka 

sem skyldi í baráttunni við skattasniðgöngu.246  

 Hins vegar er ekki loku fyrir það skotið að víðtæk efnahagsleg túlkun á hugtakinu 

raunverulegum eiganda geti falið í sér hættu á misnotkun skattyfirvalda. Eins er hætta á að undir 

skilyrðið falli aðilar sem eru í góðri trú og hafa engar ráðstafanir gert í þeim tilgangi að komast 

hjá skatti.247  

 Gagnályktun við túlkun tvísköttunarsamninga mátti sjá stað í Frakklandi þar sem dómstóll 

lagði til í ráðgefandi áliti sínu frá 2009 að prófinu um raunverulegan eiganda yrði almennt beitt 

í frönskum tvísköttunarsamningum, þó svo að hugtakið kæmi ekki fram berum orðum í 

samningnum.248 Ætti þetta þó aðeins við um þá samninga sem gerðir voru áður en hugtakið var 

kynnt til sögunnar í OECD samningsfyrirmynd. Tekur rétturinn þessa afstöðu með vísan til 

ákvæða Vínarsamningsins. Ef skilyrðið vantar í samning sem gerður var eftir kynningu þess, 

verður að líta svo á að samningsríkin hafi ekki ætlað því stað í samningnum. Ef víðtækri túlkun 

er beitt á raunverulegum eiganda í samningum, sem ekki hafa að geyma takmörkunar- eða 

almenn sniðgöngu ákvæði, getur það haft sömu áhrif og ef þessi almennu ákvæði væru til staðar 

í samningnum. Á því fyrirkomulagi væri þó sá hængur (en „kostur“ fyrir skattyfirvöld) að 

skilyrði fyrir því að njóta ívilnunar samnings eru ekki skilgreind og því hafi skattyfirvöld meira 

svigrúm en ella. Brian Arnold reifaði sjónarmið um stefnuyfirlýsingu stjórnvalda í Velcro 

málinu sem svipar til þeirrar aðferðar sem franski dómstóllinn notaðist við. Það eru í mörgum 

löndum uppi kenningar, um að ef samningsríki hafi ekki sett takmörkunarákvæði eða ákvæði 

um megin tilgang skattaðila í samninga sína, megi líta á slíkt sem stefnuyfirlýsingu stjórnvalda 

– sem geti leitt til þess að ályktanir séu dregnar til hagsbóta fyrir skattgreiðandann. Getur þetta 

                                                 
244 BVR, 25. júní 2014, (A-4689/2013). 
245 Adrian Wardzynski: „The 2014 Update to the OECD Commentary: A Targeted Hybrid Approach to 
Beneficial Ownership“, bls. 184.  
246 Ekkehart Reimer: „How to Conceptualize Beneficial Ownership“, bls. 254. 
247 Daniel Gutmann: „Beneficial Ownership as Anti-Abuse Provision: The Bank of Scotland case“, bls. 171-172. 
248 Daniel Gutmann: „Beneficial Owner without Specific Beneficial Ownership Provision“, bls. 164. 
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sérstaklega verið tilfellið í löndum sem eru alræmd fyrir það að bjóða upp á hagstætt skatta-

umhverfi fyrir eignarhaldsfélög sem hafa milligöngu á hendi.249  

 Engu að síður má ætla að þessar vangaveltur skipti minna máli í komandi framtíð ef 

samþykki næst meðal OECD ríkjanna um aðgerðaráætlun, sem felur í sér innleiðingu beggja 

gerða áðurnefndra ákvæða í samningsfyrirmynd OECD.250 Þessar skattasniðgöngureglur verða 

til þess að minna þarf að reiða sig á raunverulegt eignarhald sem venjulega sniðgöngureglu 

gegn misnotkun tvísköttunarsamninga.251  

 Þessu til viðbótar kann víðtæk túlkun skattyfirvalda á hugtakinu að leiða til þess að sett er 

bakdyramegin, í dulargervi raunverulegs eignarhalds, almenn raunveruleikaregla í löndum sem 

ekki hafa slíka reglu í landsrétti sínum. Ef slík regla er til staðar í landsrétti ríkja eru oft 

lögfylgjur eins og ákveðnar málsmeðferðarreglur og skilyrði (t.d. tengd sönnunarbyrði) við 

hana bundnar. Gætu skattyfirvöld hugsanlega náð fram svipuðum áhrifum og af almennri 

raunveruleikareglu en komist hjá áðurnefndum óþægindum með því að notast við hugtakið 

raunverulegt eignarhald í tvísköttunarsamningi.252 

 Ef sú staða kemur upp sem áðurnefnd dæmi sýna mögulegt, er augljóslega á ferðinni 

misnotkun – sú misnotkun á hins vegar rót sína að rekja til skattyfirvalda en ekki skatt-

greiðenda.253  

9 Það nýjasta frá OECD – greinargerð 2014 

Eins og áður hefur verið fjallað um hér hefur það verið gert að skilyrði frá því að hugtakið var 

kynnt til leiks árið 1977, að móttakandi tekna, sbr. 10., 11. og 12. gr. OECD samnings-

fyrirmyndarinnar sé raunverulegur eigandi þeirra svo hann geti notið ívilnunar tvísköttunar-

samnings. Af uppruna og undirbúningsgögnum sem voru grundvöllur hennar mátti helst ráða 

að undanskildir frá því að teljast raunverulegir eigendur í þessu samhengi væru aðeins milli-

gönguaðilar í formlegum skilningi.254 Með greinargerð OECD frá 2003 virtist eiga sér stað 

útvíkkun á gildissviði hugtaksins með áherslu á tilgang og markmið tvísköttunarsamninga. 

                                                 
249 Adrian Wardzynski: „The 2014 Update to the OECD Commentary: A Targeted Hybrid Approach to Beneficial 
Ownership“, bls. 188. 
250  Sbr. áætlan OECD í BEPS Action 6: Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate 
Circumstances. 
251 Adrian Wardzynski: „The 2014 Update to the OECD Commentary: A Targeted Hybrid Approach to Beneficial 
Ownership“, bls. 188 
252 Adolfo Martín Jiménez: „Beneficial Ownership as a Broad Anti-Avoidance Provision: Decisions by Spanish 
Courts and the OECD´s Discussion Draft“, bls. 139-140. 
253 Ibid., bls. 139. 
254 12. mgr. greinargerðar með 10. gr. samningsfyrirmyndar OECD (1977). 
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Hugtakið bæri að ekki að nota með þröngum formlegum hætti (e. narrow technical sense), 

heldur ætti að túlka það í ljósi m.a. þeirra markmiða tvísköttunarsamninga að koma í veg fyrir 

tvísköttun og skattasniðgöngu. Skoða skyldi með raunsæjum hætti (e. as a practical matter) 

hvort leiðslufélag hefði einungis þröngar heimildir þegar kæmi að mótteknum tekjum.  

 Eftir þá vinnu sem búin var að fara fram á vettvangi OECD á þessum tímapunkti, hafa 

gengið dómsúrlausnir sem virðast þrátt fyrir allt hallast töluvert í þá átt sem OECD boðaði með 

vinnu sinni árið 2003. Spurningin kann þá að vakna um það hvort þennan veg sé best að feta 

og er það óljóst. Ef ekkert hefði bólað á fleiri gögnum frá stofnuninni hefði mátt álykta sem 

svo, að hún gæti vel við unað, og það sem gerst hefði frá 2003 væri í samræmi við vilja manna 

þar á bæ. Svo virðist þó ekki vera þar sem stofnunin sendi frá sér nýtt efni er snýr að hugtakinu 

í greinargerð með samningsfyrirmynd (2014). Hvort svo sem þær breytingar eru reknar áfram 

af vilja til að leiðrétta þau áhersluatriði sem hún lagði upp með í fyrri greinargerð eða hvort 

stofnuninni hugnist að leiðrétta dómstóla í villu sinni um túlkun er höfundi hulið. En vinna 

OECD er leiddi til útgáfu greinargerðarinnar hófst með útgáfu umræðuskjals árið 2011.255  

 Indofood málið er mest áberandi dómsúrlausn seinni tíma og títt umfjöllunarefni 

fræðimanna. Þar var talið að hugtakið hefði alþjóðlega skattalega merkingu hugtakins – horft 

var m.a. til efnis umfram form og þess hvort móttakandi hefði óskoraðan rétt til þess að njóta 

hagsbóta af tekjum. Nýjustu gögn OECD eru í samræmi við þetta nema fellt var brott 

„óskoraðan“ (e. full) í endurskoðaða umsagnaruppkastinu sem kom út 2012.256 Verður að telja 

að dómurinn hafi markað sameiginlegan útgangspunkt um það hvernig nálgast eigi raunverulegt 

eignarhald. Bæði má ætla að Indofood hafi orðið til þess að OECD lagði af stað í þá vegferð að 

endurskoða greinargerðina með samningsfyrirmyndinni, auk þess sem niðurstaðan í málinu 

hafði raunveruleg áhrif á það hvernig tekið var á málunum hjá OECD og niðurstaða þeirrar 

vinnu – greinargerðin 2014 – lituð af því.257  

 Undanfari greinargerðar 

OECD hélt uppteknum hætti og forðaðist að fjalla um raunverulegt eignarhald í ákvæðum 

samningsfyrirmyndarinnar sjálfrar. Fyrsta umræðuskjalið sem gefið var út árið 2011 breytti 

engu orðalagi í 10.,11., og 12. gr. SF. Þessi útgáfa var gagnrýnd af mörgum, af ýmsum ástæðum 

                                                 
255 Skjalið heitir: Clarification of the Meaning of „Beneficial Owner“ in the OECD Model Tax Convention. 
Discussion draft. 
256 Skjalið heitir: OECD Model Tax Convention: Revised Proposals Concerning the Meaning of „Beneficial 
Owner“ in Articles 10, 11 and 12. 
257 David G. Duff: „Beneficial Ownership:Recent Trends“, bls. 6. 
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og margar hverjar af þeim endurtekið efni frá því sem áður hefur verið til umfjöllunar hér.258 

Smávægilegar breytingar voru hins vegar gerðar á orðalagi í endurskoðun frá 2012. Þær 

breytingar voru að mati vinnuhópsins ekki annað en skýringar við þær leiðbeiningar sem fyrir 

voru, og verða af þeim sökum ekki ræddar frekar hér.259 

 Breytingar í samningsfyrirmynd 

 Almennt 

Svo setja megi umfjöllun í þessum kafla í samhengi við þau álitamál sem hafa verið til 

umfjöllunar, verða breytingarnar settar fram kaflaskipt eftir því að hverju þær snúa. Þar sem 

viðfangsefnið hér er að fjalla um hugtakið raunverulegt eignarhald verða aðeins skoðaðar 

breytingar frá 2014 á ákvæðum 10.,11., og 12. gr. SF og greinargerðarinnar sem með fylgdi og 

aðeins ef þær breytingar höfðu áhrif á hugtakið. Ekki er ástæða til þess að endurtaka vegna 

hvers ákvæðis fyrir sig þær breytingar sem gerðar voru – frekar en áður hefur verið gert og 

fellur það saman við þau sjónarmið OECD að sömu meginreglur eigi við um öll ákvæðin þrjú.260 

Tilvísanir til viðeigandi málsgreina í greinargerðinni verða því – til einföldunar – til þeirra sem 

tengjast 10. gr. samningsfyrirmyndar.  

 Það kann að vera gott að sjá fyrir sér hvernig þetta lítur út með því að sjá viðeigandi ákvæði 

í samhengi og til einföldunar fyrir lesanda má í eftirfarandi töflu sjá samantekt á helstu 

breytingum í greinargerð og jafngildum málsgreinum sem tengjast ákvæðunum þremur.  

 10. gr. SF 11. gr. SF 12. gr. SF 

Landsréttur – Alþjóðlegt skattalegt 
hugtak 

12.1. mgr. 9.1. mgr. 4. mgr. 

Fjárvörslusjóðir nmgr. 12.1. mgr nmgr. 9.1. mgr nmgr. 4. mgr. 

Skilgreining hugtaksins 12.4. mgr., 
12.6. mgr., 
nmgr. 12.6. mgr. 

10.2. mgr., 
10.4. mgr., 
nmgr. 10.4. mgr. 

4.3. mgr., 
4.5. mgr., 
nmgr. 4.5. mgr. 

Raunverul. eignarhald og sniðganga 12.5. mgr. 10.3. mgr. 4.4. mgr.  

                                                 
258 Sjá t.d. Daniel Gutmann: „The 2011 Discussion Draft on Beneficial Ownership: What Next for the OECD?“, 
bls. 341-344.; Response by John F. Avery Jones, Richard Vann and Joanna Wheeler: OECD Discussion Draft on 
„Clarification of the Meaning of „Beneficial Owner“ in the OECD Model Tax Convention“, bls. 1-10. 
259 Felipe Vallada: “Beneficial Ownership under Articles 10, 11 and 12 of the 2014 OECD Model Convention“, 
bls. 36. 
260 OECD Model Tax Convention: Revised Proposals Concerning the Meaning of „Beneficial Owner“ in Articles 
10, 11 and 12, bls. 16. 
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 Landsréttur eða alþjóðlegt skattalegt hugtak 

Í greinargerðinni með samningsfyrirmynd frá 2014 er að finna nokkra leiðbeiningu um það 

hvert eigi að sækja merkingu hugtakins raunverulegs eiganda, sbr. 12.1. mgr. greinar-

gerðarinnar: 

Since the term “beneficial owner” was added to address potential difficulties arising from the use 
of the words “paid to … a resident” in paragraph 1, it was intended to be interpreted in this context 
and not to refer to any technical meaning that it could have had under the domestic law of a 
specific country (in fact, when it was added to the paragraph, the term did not have a precise 
meaning in the law of many countries). The term “beneficial owner” is therefore not used in a 
narrow technical sense (such as the meaning that it has under the trust law of many common law 
countries), rather, it should be understood in its context, in particular in relation to the words “paid 
… to a resident”, and in light of the object and purposes of the Convention, including avoiding 
double taxation and the prevention of fiscal evasion and avoidance.261 

Sjá má að OECD leggur meiri áherslu á alþjóðlega skattalega merkingu hugtaksins en áður var, 

og hamrar á því að hugtakið eigi að hafa raunverulega merkingu í samhengi samningsins og því 

ekki á valdi einstakra ríkja að beita hugtakinu að vild, t.d. til að hamla notkun tvísköttunar-

samninga. Eftirfarandi texti var upphaflega hafður með í drögunum frá 2011:  

This does not mean, however, that the domestic law meaning of “beneficial owner” is 
automatically irrelevant for the interpretation of that term in the context of the Article: that 
domestic law meaning is applicable to the extent that it is consistent with the general guidance 
included in this Commentary.262 

Gerðar voru athugasemdir við orðalagið þar sem það var talið valda hættu á misskilningi og 

gæti leitt til þess skilnings að skattyfirvöld gætu valið hvaða merking hugtakins ætti við hverju 

sinni. Hins vegar má sjá að orðalagið var ekki svo afgerandi í andstæða átt við áður tilvitnuð 

orð, þar sem kveðið var á um að slíkt væri forsvaranlegt að því marki sem það væri í takt við 

almennar leiðbeiningar greinargerðarinnar. Taldi vinnuhópurinn engu að síður þær athuga-

semdir eiga fullan rétt á sér við nánari skoðun og felldi brott hin síðast tilvitnuðu orð í 

lokaútgáfunni frá 2014.263 

 Fjárvörslusjóðir  

Í greinargerðinni var sérstaklega vikið að fjárvörslusjóðum og veittar leiðbeiningar um það 

hvernig fara eigi um þá neðanmáls við 12.1. mgr.: 

For example, where the trustees of a discretionary trust do not distribute dividends earned during 
a given period, these trustees, acting in their capacity as such (or the trust, if recognised as a 

                                                 
261 2014 Update to the OECD Model Tax Convention, bls. 12. 
262 OECD Model Tax Convention: Revised Proposals Concerning the Meaning of „Beneficial Owner“ in Articles 
10, 11 and 12, bls. 3. 
263 2014 Update to the OECD Model Tax Convention, bls. 2. 
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separate taxpayer), could constitute the beneficial owners of such income for the purposes of 
Article 10 notwithstanding that the relevant trust law might distinguish between legal and 
beneficial ownership.264 

Vallada telur að taka beri því fagnandi að OECD skuli beina spjótum sínum að fjárvörslusjóðum 

og gera sér far um að reyna að koma með leiðbeiningar þeim tengdum. Þó verður að telja að 

tilvitnaður neðanmálstexti sé ekki í samræmi við það sem boðað er í 12.4. mgr. greinar-

gerðarinnar við 10. gr. SF – þar sem er að finna tilraun til skilgreiningar hugtaksins. Þar er 

kveðið á um að raunverulegur eigandi sé sá sem getur notað og notið arðgreiðslna265 án þess að 

vera heftur af samnings- eða lagalegum skyldum til þess að senda áfram mótteknar greiðslur til 

annars aðila.266 Venjulega ætti fjárvörslusjóður því ekki að geta talist raunverulegur eigandi við 

móttöku greiðslna er falla undir ákvæðin, en tilvitnuð neðanmálsorð benda engu að síður til 

þess að slíkur sjóður geti verið í slíkri stöðu.267  

 Það skjóti einnig skökku við að skilja orðasambandið „tiltekinn tíma“ (e. given period) eftir 

í lausu lofti án nánari skilgreiningar – enda slíkt til þess fallið að sóttar verði skýringar 

orðasambandsins til landsréttar. Þarna er augljós skortur á samræmi í greinargerðinni. Það er til 

lítils að leggja til alþjóðlegt skattalegt hugtak með samræmi milli aðildarríkja í huga, þegar 

skilin eru eftir opin orðasambönd sem leita þarf skýringa á – og meira en líklegt er að 

samræming náist ekki fyrir vikið. Vandamálið við að skilgreina tímamörkin er það að þá myndu 

þeir sem hygðust sniðganga skatt, komast hjá reglunni með því að bíða einni sekúndu lengur en 

lágmarkið kvæði á um.268  

 Það eru því ekki alveg skýrar línur í greinargerðinni hvernig fer um fjárvörslusjóði – og eftir 

stendur spurningin: Hvers vegna geta þeir talist raunverulegir eigendur þrátt fyrir áður nefnt 

eðli þeirra? Hugsanlega geta þeir uppfyllt skilyrðið með því að hafa tekjurnar í tiltekinn tíma í 

sinni vörslu.269  

 Raunverulegt eignarhald og skattasniðgönguákvæði 

Fjallað er sérstaklega um hlutverk og tengsl raunverulegs eignarhalds við skattasniðgöngu og 

skattasniðgöngureglur í 12.5. mgr. greinargerðarinnar:  

                                                 
264 2014 Update to the OECD Model Tax Convention, bls. 12. 
265 Á ensku er notast við orðalagið „right to use and enjoy the dividend“. 
266 Á ensku er notast við orðalagið „constrained by a contractual or legal obligation“.  
267 Felipe Vallada: “Beneficial Ownership under Articles 10, 11 and 12 of the 2014 OECD Model Convention“, 
bls. 40. 
268 Ibid., bls. 41. 
269 Ibid., bls. 41. 
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12.5 The fact that the recipient of a dividend is considered to be the beneficial owner of that 
dividend does not mean, however, that the limitation of tax provided for by paragraph 2 must 
automatically be granted. This limitation of tax should not be granted in cases of abuse of this 
provision (see also paragraphs 17 and 22 below). As explained in the section on “Improper use of 
the Convention” in the Commentary on Article 1, there are many ways of addressing conduit 
company and, more generally, treaty shopping situations. These include specific anti-abuse 
provisions in treaties, general anti-abuse rules and substance-over-form or economic substance 
approaches. Whilst the concept of “beneficial owner” deals with some forms of tax avoidance 
(i.e. those involving the interposition of a recipient who is obliged to pass on the dividend to 
someone else), it does not deal with other cases of treaty shopping and must not, therefore, be 
considered as restricting in any way the application of other approaches to addressing such 
cases.270 

Það kom fram í endurskoðuðu uppkastsdrögunum frá 2012 að vinnuhópurinn andmælti því að 

hugtakið raunverulegt eignarhald ætti ekki að hafa neitt skattasniðgönguhlutverk.271 Má draga 

það saman úr þessari málsgrein að raunverulegt eignarhald sé ekki besta tólið í verkfærakistunni 

til þess að berjast gegn skattasniðgöngu og ekki víðtæk skattasniðgönguregla – þó hún geti haft 

svipuð áhrif við ákveðnar aðstæður.272 Greinargerðin gefur til kynna að hlutverk eigi að vera 

þrengra en venjulegrar skattasniðgöngureglu. Nokkur atriði benda til þess. Í fyrsta lagi var 

áhersla lögð á að við samhengistúlkun hugtaksins bæri að hafa í huga, að það var kynnt til leiks 

til að skýra orðasambandið „greitt til...“. Í öðru lagi er þýðingu sérstakra skattasniðgöngureglna, 

hvort sem er almenn raunveruleikaregla ættuð úr landsrétti, eða sniðgöngureglur sem finna má 

í tvísköttunarsamningum, gefið sérstakt vægi í síðast tilvitnaðri málsgrein greinargerðarinnar 

umfram hið takmarkaða gildissvið raunverulegs eiganda við slíkar aðstæður.273 

 Skilgreining hugtaksins 

OECD hefur gefið til kynna að raunverulegt eignarhald hafi verið sett inn í SF til þess að skýra 

orðasambandið „greitt til“. Það er hins vegar ekki vænlegt að hyggjast skýra eitt hugtak með 

öðru sem er einnig óskilgreint. OECD gerir tilraun til þess að skilgreina hugtakið raunverulegt 

eignarhald í greinargerðinni. 12.4. mgr. og er fyrsti málsliðurinn svohljóðandi: 

In these various examples (agent, nominee, conduit company acting as a fiduciary or 
administrator), the direct recipient of the dividend is not the “beneficial owner” because that 

                                                 
270 2014 Update to the OECD Model Tax Convention, bls. 13. 
271 OECD Model Tax Convention: Revised Proposals Concerning the Meaning of „Beneficial Owner“ in Articles 
10, 11 and 12, bls. 19. 
272 Felipe Vallada: “Beneficial Ownership under Articles 10, 11 and 12 of the 2014 OECD Model Convention“, 
bls. 47. 
273 Adrian Wardzynski: „The 2014 Update to the OECD Commentary: A Targeted Hybrid Approach to Beneficial 
Ownership“, bls. 190. 
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recipient’s right to use and enjoy the dividend is constrained by a contractual or legal obligation 
to pass on the payment received to another person.274  

Almennt verður að ætla að sá hluti sem skáletraður er hér að ofan sé undirstaða hinnar lagalegu 

nálgunar. Í fyrsta lagi falla þarna undir hin venjulegu formlegu milliliðasambönd,275 og hins 

vegar leiðslufélög, þar sem formlegur eigandi greiðslna gegnir aðeins hlutverki fjárhalds- eða 

umsjónarmanns. Eins má ráða það af greinargerðinni að OECD leggi til að horft sé lengra en 

bara til formsins – þó svo slík nálgun virðist undirstaðan: 

Such an obligation will normally derive from relevant legal documents but may also be found to 
exist on the basis of facts and circumstances showing that, in substance, the recipient clearly does 
not have the right to use and enjoy the dividend unconstrained by a contractual or legal obligation 
to pass on the payment received to another person.276  

Undirstrikuðu orðin taka af allan vafa um það að efnisathugun komi til skoðunar – þó svo slíkri 

athugun virðist skipað í annað sæti, á eftir formlegri skoðun atvika – enda virðast skáletruðu 

orðin sterk vísbending um höfuð vægi formsins.277  

 Sá þáttur sem helst skilur að hina formlegu- og efnahagslegu nálgun er þó aðallega 

sönnunarkrafan. Feitletraði textinn bendir til þess að miklar kröfur séu gerðar til sönnunar af 

hálfu skattyfirvalda, eigi efnisskoðun að leiða til annarrar niðurstöðu en leiddi af könnun 

formlegra þátta. Sama orðalag er ekki notað í tengslum við lagalega matið – þó erfitt sé að tala 

um sönnunarkröfur gerðar til upplýsinga sem liggja fyrir með formlegu sniði. Það má þó segja 

að hinu feitletraða orði væri ofaukið í tengslum við efnahagslegu aðferðina, ef það stæði ekki 

til að nota það í samhengi við túlkun hugtaksins. En í slíku samhengi virðist mega draga þá 

ályktun að prófið skuli byggjast á samnings- og lagalegum skyldum, háðum því skilyrði að 

staðreyndir máls bendi ekki augljóslega til misnotkunar. Þarna virðist OECD vera að leggja til 

ákveðinn misnotkunarþröskuld áður en efnahagsleg aðferð komi til skoðunar.278  

   „Öruggar“ skyldur 

Eftir að hafa fjallað um þær skyldur sem raunverulegur eigandi má ekki bera, fer OECD þá leið 

í þriðju setningu 12.4. mgr. að nefna dæmi um skyldur sem eru öruggar – og verða ekki til þess 

að svipta aðila raunverulegu eignarhaldi: 

                                                 
274 2014 Update to the OECD Model Tax Convention, bls. 13. 
275 Ibid., bls. 12. 
276 Ibid., bls. 13. 
277 Adrian Wardzynski: „The 2014 Update to the OECD Commentary: A Targeted Hybrid Approach to Beneficial 
Ownership“, bls. 189. 
278 Ibid., 189. 
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This type of obligation would not include contractual or legal obligations that are not dependent 
on the receipt of the payment by the direct recipient such as an obligation that is not dependent 
on the receipt of the payment and which the direct recipient has as a debtor or as a party to 
financial transactions, or typical distribution obligations of pension schemes and of collective 
investment vehicles entitled to treaty benefits under the principles of paragraphs 6.8 to 6.34 of the 
Commentary on Article 1.279 

Þó svo að þarna sé að mati höfundar notast við ruglingslegt orðalag, er OECD að gefa til kynna 

að lagalegar- eða samningsskyldur (til að greiða áfram) beins móttakanda greiðslu, sem ekki 

eru háðar móttökunni sjálfri (á hinni fyrri greiðslu), eru heimilar. Eru þessi sjónarmið í takt við 

það sem svissneskir dómstólar lögðu til grundvallar í máli Bank A sem farið var yfir í kafla 

8.4.8. Ekki er litið til viðskiptalegrar umgjarðar móttakanda greiðslunnar heldur hæði greiðslna. 

Af þessu er ljóst að milligönguaðilar, sem eru aðeins eignarhaldsfélög og hafa ekki efnislega 

tilvist (t.d. starfsmenn á sínum snærum eða skrifstofu) að öðru leyti, geta staðist prófið – enda 

séu mótteknar greiðslur óháðar skyldum til að senda áfram. Leiða má kjarna prófsins af þessu, 

að því er virðist. Það sem skiptir máli er það hvort móttakandi tekna hafi umráð yfir þeim. Engu 

breyti í því samhengi hver umgjörð hans er. Að auki má velta því fyrir sér hvort verjandi sé að 

gera þá kröfu til eignarhaldsfélaga að þau hafi viðamikla umgjörð og starfsmenn á sínum 

snærum – enda óvíst að slík starfsemi krefjist þess háttar umgjarðar. 

 Að senda áfram greiðsluna 

Lykilatriðið í 12.4. mgr. við mat á raunverulegu eignarhaldi og helsta einkenni þess sem telst 

raunverulegur eigandi er rétturinn til þess að nota og njóta tekna. Þegar þessi réttur er 

takmarkaður með skyldu til að senda áfram greiðslu missir móttakandi teknanna stöðu sína sem 

slíkur. Fjórði málsliður er svohljóðandi: 

Where the recipient of a dividend does have the right to use and enjoy the dividend unconstrained 
by a contractual or legal obligation to pass on the payment received to another person, the 
recipient is the “beneficial owner” of that dividend. It should also be noted that Article 10 refers 
to the beneficial owner of a dividend as opposed to the owner of the shares, which may be different 
in some cases.280 

Af fyrsta málslið þessa ákvæðis, sem skoðaður var í kafla 9.2.4, mátti sjá að miklu púðri var 

eytt í að sýna fram á hvað einkenni skylduna um að senda áfram greiðslu. Hvar slíka skyldu 

mætti finna og hvernig. Það er hins vegar ekki vikið að því við skilgreiningu hugtaksins hvaða 

skilyrðum greiðsla þurfi að fullnægja til að teljast áframsend greiðsla. Það er því hægt að spyrja 

spurninga sem vöknuðu við uppkvaðningu dóms í Velcro málinu: Hve lengi þurfa tekjur að 

                                                 
279 2014 Update to the OECD Model Tax Convention, bls. 13. 
280 Ibid., bls. 13. 
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staldra við hjá móttakandanum? Hvernig verður upphæð greiðslunnar reiknuð: Sem heildar-

upphæð fyrir skatt eða eftir að afdráttarskattur hefur verið tekinn af? Hvernig fer ef móttakandi 

greiðslu blandar henni saman við aðrar greiðslur á sama reikningi? Ekki er vikið að þessum 

álitamálum sérstaklega og því er þeirri óvissu að einhverju leyti viðhaldið, sem ríkt hefur um 

skilyrðið.281 

 Aðrar breytingar 

Í 12.6. mgr. og neðanmálsgrein við þá málsgrein, er það tekið fram að merking hugtaksins 

raunverulegs eiganda verði að aðgreina frá merkingu sambærilegs hugtaks á öðrum sviðum, þar 

sem hugtakið vísi til endanlegs eiganda. Það kemur einnig fram í greininni að tilgangur OECD 

hafi aldrei verið, ef slíkt hafi hvarlað að einhverjum, að hafna öllum lögaðilum samningsívilnun. 

Virðist hér vera á ferðinni árétting eða tilraun til þess að leiða fræðimenn og aðra af villu síns 

vegar, ef haldið hafa fram ofangreindum skilningi á hugtakinu.282 Auk þessa tekur OECD 

stuttlega fram þá afstöðu sína að raunverulegur eigandi arðgreiðslu geti verið annar en 

raunverulegur eigandi hlutabréfa. Virðist þetta ekki bæta neinu nýju við það sem hollenskir 

dómstólar höfðu áður tekið á og svarað í viðskiptavaka málinu.283 

 Ályktanir 

Nýjasta uppfærslan hefur ekki slökkt alla elda sem logað hafa í tengslum við raunverulegan 

eiganda. Ætla má að slíkt verkefni reynist erfitt. Það er hins vegar ljóst að OECD hefur lagt 

talsvert nýtt að mörkum í þessu nýjasta útspili sínu. Ekki hefur mikið verið fjallað um 

uppfærsluna af fræðimönnum – enda nýlega fram komin. Einhverjir hafa þó látið málið til sín 

taka. Vallada telur að uppfærslan kunni að leggja á vogaskálarnar við skýringu hugtaksins 

raunverulegs eiganda – þó svo að gefnar skýringar hafi ekki útrýmt þeirri óvissu sem umlykur 

skattgreiðendur þegar hugtakinu er beitt. Til þess sé orðalag uppfærslunnar allt of opið og 

ósértækt. OECD gefur að hans mati gaum að vanköntum skilyrðisins þegar kemur að almennri 

skattasniðgöngu og ætlar því smærra hlutverk m.t.t. almennra skattasniðgöngureglna. Slíkt sé 

auk þess í samræmi við orðróm þess efnis að bæta eigi inn í samningsfyrirmynd fleiri úrræðum 

til þess að berjast gegn sáttmálamangi. Hann telur að hugtakið muni hætta að vaxa frá sínum 

                                                 
281 Felipe Vallada: “Beneficial Ownership under Articles 10, 11 and 12 of the 2014 OECD Model Convention“, 
bls. 44. 
282 Ibid., bls. 47. 
283 Ibid., bls. 48. 
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upprunalega tilgangi sem því var ætlaður þegar það var kynnt til leiks í samningsfyrirmynd af 

Bretum.284  

 Hnitmiðuð blönduð aðferð 

Adrian hefur að sama skapi látið í ljós skoðun sína á þessu framlagi OECD og færir fyrir því 

rök í grein sinni að stofnunin sé að boða það sem hann kallar hnitmiðaða blandaða aðferð (e. a 

targeted hybrid approach). Í fyrsta lagi verði að líta svo á að það sé orðið skýrt af hálfu OECD 

að raunverulegt eignarhald sé alþjóðlegt skattalegt hugtak, óháð landsrétti. Almennt séð verði 

að líta svo á að greinargerðin boði yfirgnæfandi lagalega aðferð – en til stuðnings henni sé settur 

öryggisrofi í formi raunveruleikaprófs. Hafa beri öryggisrofann í huga í hverju máli, en aðeins 

eigi að koma til beitingar hans þegar ákveðnum þröskuldi sé náð. Aðeins eigi að hafna 

samningsívilnun – sem gengur gegn formlegri könnun á atvikum – í grófustu tilvikum mis-

notkunar. Þau tilvik sem falli á gráa svæðinu þarna á milli sé best að eiga við með því að nota 

almennar- eða samningsbundnar skattasniðgöngureglur. Byggja má þetta m.a. á 1. og 2. málsl. 

12.4. mgr. greinargerðarinnar þar sem kveðið er á um að þótt skylda til þess að senda áfram 

greiðslu sé jafnan samnings- eða lagalegs eðlis, geti hún einnig leynst í staðreyndum og atvikum 

sem sýni fram á það að móttakandinn hafi augljóslega ekki óheftan rétt til að nota og njóta 

greiðslu. Að sama skapi megi nefna takmörkuðu skattasniðgönguhlutverki hugtaksins til 

stuðnings, afstöðu OECD í 12.5. mgr. sem fjallar um tengsl við aðrar skattasniðgöngureglur. 

Að auki bendi eðli öruggu skyldnanna – sem snúast um hæði greiðslna en ekki viðskiptalega 

umgjörð – til þess að ekki eigi fara í svipaða efnisskoðun og gert er við beitingu víðtækra 

sniðgöngureglna. 285Af þessu megi ráða að hin lagalega aðferð eigi að vera undirstaðan. 

 Ekki þarf að vera að þessi nálgun sé svo ný á nálinni. Baker gagnrýndi til að mynda 

efnahagslegu nálgunina sem notast var við í Indofood, en viðurkennir sjálfur að ekki þurfi að 

undrast niðurstöðuna í málinu þar sem milligönguaðilinn í málinu hafi haft svo lítil umsvif að 

raunverulegt streymi fjármuna hafi hvergi komið nærri honum.286  

                                                 
284 Felipe Vallada: “Beneficial Ownership under Articles 10, 11 and 12 of the 2014 OECD Model Convention“, 
bls. 48-49. 
285 Adrian Wardzynski: „The 2014 Update to the OECD Commentary: A Targeted Hybrid Approach to Beneficial 
Ownership“, bls. 189. 
286 Ibid., bls. 191. 
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10 Niðurstaða 

 Samantekt 

Á þessum síðum hafa verið rakin þau atriði sem helstu máli skipta við túlkun á hugtakinu 

raunverulegum eiganda. Eftir að hafa farið yfir almenn atriði, velti höfundur upp vandamáli 

tvísköttunar sem getur komið upp ef tvö ríki vilja skattleggja sömu tekjur – og ekkert í 

alþjóðalögum sem bannar tvísköttun. Sú staða væri þó bagaleg, þar sem hún gæti staðið 

alþjóðlegum viðskiptum fyrir þrifum. Hefðu ríki af þessum sökum tekið höndum saman m.a. á 

vettvangi OECD og reynt að samræma reglur til þess að komast hjá tvísköttun. Fyrsta tilraunin 

til slíkrar samræmingar þar á bæ var samningsfyrirmyndin frá 1977. Tvísköttunarsamningar eru 

því lausn vandamálsins og hafa þeir nú náð verulegri útbreiðslu. Ríki heims hafa því með 

gagnkvæmum hætti gefið eftir skattlagningarétt tekna á grundvelli tvísköttunarsamninga. En 

með tilkomu nýrra ráða og lausna geta önnur vandamál skotið upp kollinum og í kjölfarið 

byrjaði sáttmálamang að láta á sér kræla. Í því felst að leiðslufélög eru stofnuð í því skyni að 

fleyta tekjum gegnum ríki sem höfðu sín í milli hagstæðari tvísköttunarsamninga, og veita slíkar 

brellur aðilum ívilnanir sem engan eiga til þess rétt.  

 Hér var farið yfir hlutverk OECD, samningsfyrirmyndar og greinargerðar – með sérstakri 

áherslu á hlutverk þessara gagna við túlkun með tilliti til túlkunarreglna Vínarsamningsins. 

Komst höfundur að þeirri niðurstöðu, að samningsfyrirmynd og greinargerðir sem með henni 

fylgdu, hefðu mikið vægi við túlkun tvísköttunarsamninga ef á þessum gögnum var byggt við 

gerð samnings. Vægi seinni tíma gagna væri hins vegar takmarkaðra, og sér í lagi ef telja má 

að gögnin feli í sér breytingu á þeim viðmiðum sem lögð voru til grundvallar við gerð 

tvísköttunarsamnings. Þó svo þetta hafi verið niðurstaða höfundar eftir samanburð við 

túlkunarreglur Vínarsamningsins, má sjá af réttarframkvæmd að dómstólar eru oft og tíðum 

hvergi bangnir við að beita sjónarmiðum sem koma fram í nýjustu greinargerðum við túlkun 

eldri samninga. Ekki er því hægt að slá almennt föstu hlutverki síðar tilkominna greinargerða 

við túlkun tvísköttunarsamninga.  

 Eftir að hafa veitt innsýn í sáttmálamangið og þann vanda sem það skapaði, var sjónum 

beint að kjarna ritgerðarinnar – skilyrðinu um að móttakandi tekna, samkvæmt 10.,11., og 12. 

gr. samningsfyrirmyndar, væri raunverulegur eigandi þeirra. Skilyrði sem innleitt var í fyrir-

myndina til að koma í veg fyrir misnotkun tvísköttunarsamninga. Í upphafi þeirrar umfjöllunar 

var farið yfir helstu þætti sem hafa verið umdeildir í túlkun hugtaksins og sjónarmið helstu 

fræðimanna sem að þeim lutu. Sviðinu var skipt niður í tvennt eftir tímaröð, þar sem þáttaskil 

urðu hjá OECD árið 2003 í meðförum hugtaksins og í kjölfar þess hjá skattyfirvöldum og 
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dómstólum. Rakin var saga hugtaksins í meðförum stofnunarinnar og viðeigandi réttar-

framkvæmd skoðuð samhliða því fram til dagsins í dag. Að lokum leit höfundur til nýjasta 

framlags OECD á sviðinu og rýnt var í þær breytingar sem þar voru gerðar, og hvaða afleiðingar 

þær kynnu að hafa fyrir hugtakið raunverulegan eiganda í komandi framtíð.  

 Merking hugtaksins 

Í upphafi setti höfundur fram helstu álitaefni sem tengjast beitingu hugtaksins. Spurt var þeirrar 

spurningar hvort leita ætti skýringa hugtaksins í landsrétt samningsríkis eða hvort hugtakið 

hefði alþjóðlega skattalega merkingu? Voru í fyrstu rakin sjónarmið og röksemdir virtra 

fræðimanna sem hnigu í átt til hins síðarnefnda. Að sama skapi má með örfáum undan-

tekningum sjá að dómaframkvæmd vísar í sömu átt. Nýjasta framlag OECD gerir það einnig 

skýrt að mati höfundar að stefna manna þar á bæ liggur í átt til alþjóðlegrar skattalegrar 

merkingar. Það er því álit höfundar að yfirgnæfandi líkur séu á því að í framhaldinu verði 

hugtakið túlkað sem alþjóðlegt skattalegt hugtak óháð landsrétti samningsríkja hverju sinni.  

 Þessu næst var farið yfir skilgreiningu hugtaksins og sjónarmið Klaus Vogel reifuð í því 

sambandi. Horft er til umráða yfir mótteknum tekjum og við það mat er litið til þátta sem kunna 

að benda til slíkra umráða. Vogel taldi ekki eiga að horfa til eigna sem væru grundvöllur tekna 

við þetta mat og á sama máli eru dómstólar að jafnaði. Þar að auki áréttir OECD þessi sjónarmið 

í nýjustu gögnum sínum. Niðurstaða höfundar, að því er þetta varðar, er því sú að aðeins sé 

horft til tengsla aðila við tekjurnar sjálfar við mat á því hvort viðkomandi sé raunverulegur 

eigandi og umráð hans yfir þeim metin.  

 Við mat á þessum umráðum hefur verið deilt um það hvort horfa eigi til þeirra formlegu 

skyldna sem aðili ber til þess að senda greiðslur áfram, eða hvort líta eigi á þær skyldur sem 

hann ber í raun. Má segja að þarna sé að finna helsta álitamálið er tengist hugtakinu. Af yfirferð 

yfir aðferðirnar tvær mátti sjá að þær höfðu báðar sína kosti og galla. Hætta kann að skapast á 

því, ef formlegri aðferð er beitt, að gróf tilfelli sleppi í gegnum þá síu. Hins vegar var einnig 

sýnt fram á lesti óheftrar beitingar skilyrðisins með víðtækum hætti. Höfundur komst að því 

eftir að hafa rakið sögu hugtaksins, að líklega hefði það verið kynnt til leiks af OECD sem 

formlegt próf og verið ætlað að ná yfir aðstæður sem byggðu á formlegri milligöngu, sem 

svipaði til umboðsmanna og sérstaklega tilnefndra aðila. Dómaframkvæmd fram til 2003 leiddi 

til sömu niðurstöðu. Greinargerð OECD frá 2003 benti hins vegar til þess að stofnunin ætlaði 

hugtakinu víðtækara hlutverk en svo að vera einungis formlegt próf, og sviptingar má einnig 
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greina í dómaframkvæmd í átt til efnahagslegs prófs eftir það tímamark – með örfáum undan-

tekningum. Í Danmörku er til að mynda horft til svipaðra sjónarmiða og koma til skoðunar við 

beitingu almennra raunveruleikareglna. Oft er ekki tekið með í reikninginn hvernig málin líta 

út frá formlegu sjónarhorni – heldur er farin sú leið að horfa jafnvel til efnislegrar tilvistar 

móttakandans. Þó svo að tilhneiging hafi verið í þessa átt í nokkrum af þeim málum sem farið 

hefur verið yfir hér, er það álit höfundar að stefnan sé almennt ekki í þessa átt með tilliti til 

dómaframkvæmdar og gagna frá OECD. Verður líklega farin sú leið að fara bil beggja þessara 

aðferða. Miðað við sjónarmið sem komu fram í nýjustu gögnum OECD er hugtakinu líklegast 

ekki ætlað hlutverk víðtækrar sniðgöngureglu – heldur eigi efnahagsleg sjónarmið aðeins að 

takmörkuðu leyti að koma til skoðunar við beitingu reglunnar – og þá við mat á skyldu 

móttakanda þegar sterk teikn eru á lofti um sáttmálamang. Önnur úrræði verði að notast við ef 

kafa eigi með víðtækari hætti í átt til sniðgöngusjónarmiða. Styðja nýjustu gögn OECD þetta, 

þar sem boðað er að einblína eigi á þær greiðslur sem um er að tefla hverju sinni, en ekki meta 

efnahagslega tilvist móttakandans.  

 En þó svo komist væri að þessari niðurstöðu, er ýmislegt sem látið hefur verið ósnert af 

OECD. Ekki er að finna viðmið í gögnum OECD sem lúta að því hvort greiðsla teljist vera send 

áfram og er það bagalegt. Lykilatriði getur nefnilega verið að skýra hvaða greiðsla teljist vera 

send áfram. Skyldan, hvort sem hún er metin með formlegum eða efnislegum hætti, lýtur að 

þessu atriði. Ef það er ekki gert ríkir óvissa – enda svigrúm fyrir hendi við mat á því hvaða 

skilyrðum greiðsla þarf að fullnægja til að teljast send áfram, sbr. Velcro málið. Ef greiðsla er 

ekki send áfram í þessum skilningi, kemur nefnilega ekki til skoðunar meint skylda til þess arna.  

 Breytingar OECD gætu verið skref í rétta átt, en eins og komið hefur fram hér, spilar 

raunverulegt eignarhald umfangsmikla rullu fyrir dómstólum um heim allan, þó enn ríki að mati 

höfundar, örlítil óvissa um það nákvæmlega hvert hlutverkið er.  
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