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1 Inngangur 

Viðskipti á milli skyldra, tengdra og/eða háðra aðila eru stór hluti af daglegum rekstri 

margra félaga. Getur þar meðal annars verið um að ræða viðskipti á milli móður- og 

dótturfélaga eða systrafélaga, viðskipti á milli höfuðstöðva og fastrar starfsstöðvar eða 

félaga sem eru undir sömu stjórn.1 Á undanförnum árum hafa milliríkjaviðskipti tengdra 

lögaðila aukist verulega og er talið að slík viðskipti séu allt að 70% viðskipta í heiminum. 

Vegna þess er áætlað að milliverðlagning sé eitt af mikilvægustu málefnum alþjóðlegs 

skattaréttar. Þá er ákvörðun um verð í viðskiptum milli tengdra aðila ein af mikilvægari 

ákvörðunum sem alþjóðleg félög standa frammi fyrir. Af því leiðir að nauðsynlegt þykir 

að þær reglur sem gilda um verð í viðskiptum tengdra aðila séu skýrar.2  

Reglurnar um milliverðlagningu byggja yfirleitt á armslengdarsjónarmiðum en þær 

fela í sér heimild skattyfirvalda til að gera leiðréttingar á skattskilum tengdra aðila þegar 

verðlagning á hvers kyns vörum eða þjónustu í viðskiptum þeirra á milli er frábrugðin því 

sem ætla má að verið hefði í sambærilegum viðskiptum á milli ótengdra aðila. Heimildin 

til leiðréttinga nær einnig til skilmála og fjármálagerninga sem og annarra fjárhagslegra 

ráðstafana, svo sem ákvarðana vaxta.3 

Í viðskiptum á milli óháðra aðila eru það venjulega markaðsaðstæður sem ráða 

verðlagningu og öðrum skilmálum. Þegar kemur að viðskiptum á milli tengdra aðila er 

ekki tryggt að kjör og skilmálar ráðist af markaðslegum forsendum og því getur skapast sú 

hætta að aðilar ákveði verð sín á milli á öðrum forsendum, til að mynda á grundvelli 

skattalegra hagsmuna.4 Í flestum tilfellum er um að ræða viðskipti yfir landamæri, með 

það að markmiði að flytja skattstofn frá einu ríki yfir til annars. Þessi skattalegu sjónarmið 

geta einnig verið til staðar í viðskiptum á milli tengdra aðila í sama ríki og hefur 

milliverðlagninginn þá áhrif á skattgreiðslur annars aðilans eða beggja.5 Fyrrnefndum 

reglum um milliverðlagningu er ætlað að sporna við slíkum gerningum. 

Samkvæmt framansögðu er á mörgu að taka þegar ræða á um milliverðlagningu. Hér 

verður áhersla lögð á þær aðferðir sem tengdum aðilum standa til boða að nota þegar 

verðlagning í viðskiptum þeirra á milli er ákvörðuð. Spurningunum sem leitast verður við 

að svara, eru eftirfarandi: 

                                                 
1 Ágúst Karl Guðmundsson: „Milliverðlagning“, bls. 9. 
2 Andes H Liland og Espen Nordbø: „International skattehåndbok“, bls. 227. 
3 Þskj. 266, 143. lögþ. 2013-14, bls. 10. 
4 Garðar Valdimarsson: Milliverðlagning (Transfer pricing), bls. 76-77. 
5 Ágúst Karl Guðmundsson: „Milliverðlagning“, bls.4.  
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 Hvaða milliverðlagsaðferðir geta íslenskir lögaðilar beitt þegar ákvarða skal 

verðlagningu í viðskiptum við tengda aðila? 

 Gilda sambærilegar reglur á Norðurlöndum og á Íslandi við val á 

milliverðlagsaðferðum? 

 Eru leiðbeiningareglur OECD viðurkenndar í íslenskum og norrænum rétti? 

 

Samhengisins vegna verður byrjað að fjalla um alþjóðlega skattasniðgöngu, 

milliverðlagningu og milliverðlagsreglur. Sérstaklega verður farið yfir íslensku 

milliverðlagsreglurnar sem tóku gildi þann 1. janúar 2014. Þá verður farið yfir 

leiðbeiningareglur Efnahags- og framfarastofnunar Evrópu6 þar sem milliverðlagsreglur 

Íslands og Norðurlandanna byggja á þeim.  

Eins og áður hefur komið fram verður aðal áhersla lögð á þær aðferðir sem lögaðilar 

geta beitt þegar verðlagning í viðskiptum milli tengdra aðila er ákvörðuð, eða þegar 

skattyfirvöld meta hvort um sé að ræða armslengdarverð í fyrrnefndum viðskiptum. Þ.a.l. 

verður ítarlega farið yfir aðferðir sem kveðið er á um í leiðbeiningareglum OECD.  Þar á 

eftir verður farið yfir milliverðlagsreglur Norðurlandanna og gerð grein fyrir dómum þar 

sem milliverðlagning, milliverðlagsreglur landanna, og leiðbeiningareglur OECD koma 

við sögu. Að lokum verður gerð grein fyrir niðurstöðum ritgerðarinnar þar sem svör við  

þeim spurningum sem hér hafa verið settar fram verður svarað.  

Þess ber að geta að ritgerð þessi er skrifuð á þverfaglegum grunni, viðskiptafræði og 

lögfræði, sem námsbraut höfundar gefur efni til. 

2 Alþjóðleg skattasniðganga 

Í flestum skattkerfum landa greinir á milli í ótakmarkaðrar og takmarkaðrar skattskyldu. 

Vegna þessa getur skapast alþjóðleg tvísköttun vegna blöndu af ótakmarkaðri skattskyldu 

í einu ríki og takmarkaðri skattskyldu í öðru ríki. Við þessu er brugðist með 

tvísköttunarsamningum. Slíkir samningar koma í veg fyrir lagalega tvísköttun.7 Hér verður 

ekki nánar fjallað um tvísköttun og tvísköttunarsamninga nema að því er varðar 9. gr. 

samningsfyrirmyndar OECD að tvísköttunarsamningu, sbr. kafli 5.2.1. Með hliðsjón af 

því, sem að framan greinir, er vert að nefna skuggahlið alþjóðlegs skattaréttar, alþjóðlega 

skattasniðgöngu eða misnotkun.  

                                                 
6 Hér eftir OECD. 
7 Niels Winther-Sørensen o.fl.: Skatteret 3, bls 23-24.  
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Skattasniðganga felur í sér viðleitni skattaðila til að nýta sér skattalöggjöfina á þann 

hátt að skattalegt hagræði náist án þess að gert sé ráð fyrir henni í skattalöggjöfinni sjálfri.8 

Dæmi þess efnis í skattalögjöf um skattalegt hagræði má meðal annars finna í reglum um 

frádrátt frá skattskyldum tekjum vegna hlutabréfakaupa, sbr. 1. tölul. b-liðs 1. mgr. 30. gr. 

laga nr. 90/2003 um tekjuskatt.9 Skattaðili hefur sjálfur ákvörðunarrétt um fjárhagslega 

ráðstöfun og hvert efni hennar er. Við skattlagningu er almennt talið að tilgangur og 

huglægar forsendur sem liggja að baki fjárhagslegri ráðstöfun skipti ekki máli. Skattaðilar 

geta staðið að fjárhagslegri ráðstöfun sinni þannig að þær leiði til minni skattlagningar eða 

þannig, að komist sé hjá greiðslu skatta. Skattaðilar hafa til þessa mismunandi aðferðir sem 

fela í sér eitt af eftirfarandi þremur atriðum. Í fyrsta lagi getur ráðstöfunin falið í sér 

skattalega hagræðingu, en það er þegar fjárhagslegri ráðstöfun skattaðila er háttað á þann 

hátt að verið sé að notfæra sér hagræðingar sem gert er ráð fyrir í skattalögjöfinni sjálfri, 

sbr. reglur varðandi frádrátt frá skattskyldum tekjum af hlutabréfum. Í öðru lagi getur verið 

um skattasniðgöngu að ræða en þá eru skattaðilar að nýta sér glufur eða galla í löggjöfinni 

til að komast hjá eða minnka skattlagningu sína.10 Í þriðja og síðasta lagi getur verið um 

bein skattsvik að ræða, en þá er það einbeittur brotavilji skattaðila að komast undan 

skattlagningu. Slíkt athæfi er refsivert.    

Aðferðir, sem skattaðilar notfæra sér við skattasniðgöngu, geta verið mismunandi og 

má þá helst nefna málamyndagerninga að einkarétti, skattalega málamyndagerninga sem 

einnig hafa verið nefndir sýndargerningar og/eða rangnefni eigna og tekna. Með rangnefni 

eigna og tekna getur m.a. verið átt við dulbúnar arðgreiðslur, þ.e. greiðslur sem sagðar eru 

vera arðgreiðslur á skattframtali en hefðu að öllu jöfnu átt að teljast skattaðila til tekna.11  

Lögaðilar geta myndað áðurnefnda skattalega málamyndagerninga meðal annars með 

því að draga úr skattbyrði sinni. Sem dæmi má nefna hafa félög innan samstæðu fært eignir 

og fjármagn á milli landa þar sem skattlagning er lægri. Félög innan samstæðu hafa 

stjórnað hvar hagnaður samstæðunnar myndast út frá því hvaða ríki er með hagstæðasta 

skattkerfið fyrir samstæðuna. Hafi félög myndað slíkan skattalegan málamyndagerning 

getur skipt máli hvort tvísköttunarsamningar gildi milli landanna sem um ræðir.12   

                                                 
8 Kristján Gunnar Valdimarsson: „Skattasniðganga“, bls. 220-221. 
9 Hér eftir tsl. 
10 Kristján Gunnar Valdimarsson: „Skattasniðganga“, bls. 220-221. 
11 Kristján Gunnar Valdimarsson: „Skattasniðganga“, bls. 221. 
12 Anders H. Liland og Espen Nordbø: Internasjonal skattehåndbok, bls 34-35. 
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3 Milliverðlagning og milliverðlagsreglur 

3.1 Inngangur 

Í þessum kafla verður fjallað um milliverðlagningu (e. Transfer pricing) í skattaréttarlegu 

samhengi. Með því er átt við það innra verð sem tengdir aðilar nota í viðskiptum sín á milli 

fyrir verðmæti, afnot á réttindum, þjónustu, lánveitingu og fleira. Það verð sem hér um 

ræðir er það verð sem lagt er til grundvallar í skattlagningu aðilanna sem eiga í hlut. Þegar 

viðskipti eiga sér stað á milli tengda aðila getur skapast tilhneiging þeirra á milli að ákveða 

verð í viðskiptum sínum sem frábrugðið er því sem gerist á almennum markaði eða á milli 

ótengdra aðila. Ástæðan fyrir ákvörðun verðs getur verið að hagræða skattlagningu tengdu 

aðilanna. Sé raunin sú er  um skattasniðgöngu að ræða.13 Til að koma í veg fyrir 

skattasniðgöngu er mikilvægt að ríki hafi lögfest milliverðlagsreglur sem geri 

skattyfirvöldum kleift að gera leiðréttingar á skattskilum aðilanna sem um ræðir. 

Milliverðlagsreglur skattalaga eiga að byggja á svokallaði armslengdarreglu. (sjá kafla 3.2 

bls 10).  

Í bæði í einkarétti og skattarétti er gengið út frá að þar gildi samningsfrelsi. Hins vegar 

eru þeirri reglu settar ákveðnar skorður með milliverðlagsreglum. Eins og áður hefur 

komið fram þá má vera að verðlagning í viðskiptum, t.d. þegar um ræðir sölu og kaup á 

vörum og/eða þjónustu, milli tengdra aðila styðjist ekki við markaðsverð heldur ákveði 

aðilarnir annað verð sem tekur mið af skattalegum hagsmunum þeirra. Þá getur verið að 

samstæðan hagræði verðlagningu innan samstæðunnar með tilliti til þess að hafa áhrif á 

hvar hagnaður samstæðunnar myndist, vegna hagstæðari skattlagningu þess ríkis. Vegna 

þessa hefur verið talið nauðsynlegt að ríki lögfesti milliverðlagsreglur til að koma í veg 

fyrir skattasniðgöngu. Milliverðlagsreglur hafa þýðingu í innanlandsrétti ríkja, en skipta 

þó mestu máli í alþjóðlegum skattarétti. Þar hafa þær öðlast mesta þýðingu þar sem auk 

milliverðlagningar er í flestum tilfellum um að ræða viðskipti á milli tengdra aðila í 

sitthvoru ríkinu.14 Það má segja að milliverðlagsreglur hafi mesta þýðingu fyrir 

fjölþjóðafyrirtæki sem eiga í viðskiptum yfir landamæri, en vegna fjölgunar þeirra hefur 

milliverðlagning orðið að alþjóðlegu vandamáli. Reglurnar hafa mikla þýðingu fyrir bæði 

skattyfirvöld og skattaðila vegna þess að milliverðlagsreglurnar ákvarða að stórum hluta 

tekjur og kostnað alþjóðafyrirtækjanna. Þetta gerir það að verkum að reglurnar ákvarða 

hagnaðinn sem myndast milli tengdra fyrirtækja í mismunandi skattalögsögu. Thöger 

                                                 
13 Sbr. Alþjóðleg skattasniðganga bls 8. 
14 Garðar Valdimarsson: „Milliverðlagning“, bls. 76-77.  
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Nielsen, danskur prófessor í skattarétti, benti á, árið 1972, að það sé ómögulegt fyrir 

skattyfirvöld að fylgjast með milliverðlagningu því að hún nái langt fyrir utan svið 

skattlagningar og tvísköttunarsamninga milli ríkja. Thöger segir einnig að það sé ástæða 

þess að milliverðlagning sé stórt vandamál í alþjóðlegum skattarétti.15 Einnig getur verið 

að atriði sem snúa að milliverðlagsreglum geti reynst of stór biti fyrir skattyfirvöld vegna 

þeirrar ástæðu að allir málaflokkurinn um milliverðlagningu varðar samspil laga, 

reglugerða, tvísköttunarsamninga og eftirlits í alþjóðlegu samhengi. Þar af leiðandi getur 

skapast ákveðið stjórnsýsluálag vegna þessa. Aðalvandamál milliverðlagsreglna í 

alþjóðlegum skattarétti er vegna þeirrar einföldu ástæðu að þegar skattyfirvöld beita 

heimild sinni um leiðrétta verð í viðskiptum milli tengdra aðila er verið að vinna með 

landslög tveggja eða fleiri ríkja.16 

Vegna þeirra vandamála sem alþjóðlegur skattaréttur stendur frammi fyrir vegna 

milliverðlagningar hefur OECD gefið út leiðbeiningar um milliverðlagningu fyrir 

alþjóðafyrirtæki og skattyfirvöld.17 Leiðbeiningareglurnar hafa það að leiðarljósi að 

lágmarka áhættu sem hlotist getur af milliverðlagningu og komast hjá tvísköttun lögaðila. 

Til þess að það geti orðið þarf að nást alþjóðleg sátt um hvernig milliverð í skattalegum 

tilgangi skuli ákvarðað.18  

3.2 Armslengdarregla  

Armslengdarreglan byggir á þeirri forsendu að til staðar sé þörf til að stunda sambærileg 

viðskipti við tengdan aðila eins og er um væri að ræða viðskipti við óháðan aðila. Kjarni 

reglunnar felur í sér  að samskiptin á milli tengdra og ótengdra aðila séu sambærileg. 

Armslengdarreglan gengur út að viðskiptakjör eiga að vera eins og almennt gerist á 

frjálsum markaði og er grundvöllur reglunnar samanburður á skilmálum viðskipta milli 

tengdra aðila við skilmála í viðskiptum milli ótengdra aðila.19  

Orðið armslengd vísar til ensks réttar þar sem talað var um að ótengdir aðilar standi 

armslengd frá hvor öðrum í viðskiptum þeirra á milli.20 Þá er reglan um armslengd 

sönnunarregla sem felur í sér að við vissar aðstæður þegar um er að tæða tengda aðila séu 

                                                 
15 Jens Wittendorff: Transfer Pricing and the Arms‘s Length Principle in International Tax Law, bls. 3  
16 Jan Pedersen o.fl.: Skatteretten 3, 2009, bls 363-364. 
17 Hér eftir leiðbeiningar eða leiðbeiningareglur OECD. Þessum leiðbeiningum er ætla að aðstoða 

skattyfirvöld og fjölþjóðafyrirtæki við að finna ásættanlegar aðferðir við lausn á milliverðlagsvandamálum 

og lágmarka árekstra skattyfirvalda mismunandi ríkja. Nánar verður farið yfir aðferðir í kafla 6. 
18 Jan Pedersen o.fl.: Skatteretten 3, 2009, bls 367.  
19 Jan Pedersen o.fl.: Skatteretten 3, 2009, bls. 371-372, 374. 
20 Stefán Már Stefánsson: Samstæður hlutafélaga, bls 231.  
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auknar líkur á að verð í viðskiptum þeirra á milli samræmist ekki því sem hefði orðið ef 

hagsmunir þeirra væru ekki samofnir. Sönnunarbyrði um að þær aðstæður sem hér eru 

nefndar séu til staðar hvílir á skattyfirvöldum, sem geta brugðist við með beitingu 

milliverðlagsregla skattalaga viðkomandi ríkis.21  

Í leiðbeiningareglum OECD er kveðið á um, að armslengdarregla skuli vera viðmið í 

milliverðlagsreglum OECD ríkja, og skilgreining reglunnar er sett fram eins og hér hefur 

verið gert. Þá segir einnig að skattyfirvöld skuli ekki áætla um leið, að verð í viðskiptum 

milli tengdra aðila sé frábrugðið því sem almennt gerist í viðskiptum milli ótengdra aðila. 

Verðlagning á almennum markaði er ekki skráð við eina upphæð og í viðskiptum milli 

tengdra aðila getur verið nauðsynlegt að aðlaga aðstæður til að reikna út hvert 

armslengdarverð ætti að vera. Af því sögðu liggur fyrir eins og áður hefur komið fram að 

sönnunarbyrði liggur hjá skattyfirvöldum.22  

Í 9. gr. samningsfyrirmyndar OECD að tvísköttunarsamningum er kveðið á um 

armslengdarviðmið. Þar segir, í lauslegri þýðingu höfundar, að þar sem skilmálar eru gerðir 

í samskiptum milli tengdra aðila sem frábrugðnir eru því sem almennt gerist milli óháðra 

aðila, má allur hagnaður, sem án þessara skilmála, hefði runnið til annars aðilans en gerir 

ekki vegna þeirra skilmála sem settir hafa verið teljast honum til hagnaðar og skattleggjast 

samkvæmt því.23 Tvö skilyrði eru sett til að hægt sé að beita armslengdarreglunni. Í fyrsta 

lagi er gerð krafa um að um sé að ræða viðskipti milli tengdra lögaðila. Í öðru lagi að um 

sé að ræða viðskipti þar sem skilyrði þeirra eru ekki útfrá markaðsverði heldur 

geðþóttaákvörðun aðilanna sem í hlut eiga. Hér gildir að seinna skilyrðið er afleiðing af 

því fyrra.  

3.3 Milliverðlagsreglur 

Eins og áður hefur komið fram, heimila milliverðlagsreglur skattyfirvöldum að leiðrétta 

skattskil skattaðila ef verð í viðskiptum þeirra við tengda aðila er frábrugðið því sem gerist 

á almennum markaði. Leiðréttingu á skattskilum vegna þessa má einungis gera að vel 

                                                 
21 Ragnheiður Snorradóttir og Stefán Már Stefánsson: Tvísköttunarsamningar og evrópskar skattareglur, bls. 

81.  
22 OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations, bls. 31-32.  
23 Á ensku: „Where condition are made or imposed between the two associated enterprises in their 

commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent 

enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, 

but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and 

taxed accordingly.“ OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 

bls. 33.  
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ígrunduðu máli en ekki að geðþótta. Þá verður að ganga úr skugga um að um sé að ræða 

hagsmuni tengdra aðila.24 Í grein Garðars Valdimarssonar, Milliverðlagning, kemur fram 

að milliverðlagsreglur skipti hvað mestu máli þegar kemur að samstæðum. Þá er mikilvægt 

að gera sér grein fyrir því að lögaðilar innan samstæðunnar eru sjálfstæðir lögaðilar í 

fjármunaréttarlegum sem og skattaréttarlegum skilningi.  

Leiðréttingarheimildin, sem skattyfirvöld hafa vegna milliverðlagningar, er oft skipt 

upp í tvo þætti, það er raunveruleikareglan og milliverðlagsreglur. Raunveruleikareglan 

snýr að því, þegar um málamynda- eða sýndargerninga er að ræða. Þá eru ráðstafanir 

færðar í annan lagalegan búning en raunverulegt innihald segir til um. Raunveruleikareglan 

heimilar þannig ráðstöfunarleiðréttingu. Milliverðlagsreglurnar heimila 

skilmálaleiðréttingu vegna þess að þær lúta að því að finna hið rétta verð í gildum 

lögskiptum á milli aðila. Þar sem hér á undan var minnst á samstæður þá er vert að nefna 

að ef um er að ræða milliverðlagsleiðréttingar innan samstæðu þá breytist ekki 

hagnaðartala samstæðunnar heldur einungis hvernig hagnaður hennar skiptist á milli 

samstæðufélaga. Hagnaðartala samstæðunnar gæti hins vegar breyst ef um væri að ræða 

ráðstöfunarleiðréttingu vegna raunveruleikareglu.25   

Þegar félög innan samstæðu sem staðsett eru í sitthvoru ríkinu eða tengdir lögaðilar, 

sem staddir eru í sitthvoru ríkinu, eiga í viðskiptum sín á milli hefur verðlagningin í þeim 

viðskiptum áhrif á þann skattstofn sem ríkin fá til skattlagningar. Það er því mikilvægt fyrir 

ríki að fyrirtæki verðleggi viðskipti sín á milli með sem eðlilegustum hætti. Þá hafa 

aðildarríki OECD sammælst um ákveðnar milliverðlagsreglur sem meðal annars er stuðst 

við í íslenskum rétti.26 Öll ríki hagnast á því að fá skattstofnin í sína lögsögu og hafa 

milliverðlagsreglurnar þann tilgang að skipta skattlagningarréttinum á milli landa með 

réttum hætti. Hvernig skattstofni skula skipt niður á milli ríkja kemur yfirleitt fram í 

tvísköttunarsamningum ríkjanna. Mismunandi milliverðlagsreglur geta leitt til tvísköttunar 

og því er mikilvægt að reglurnar um milliverðlagningu séu skýrar.27 Þá er einnig mikilvægt 

að milliverðlagsreglur séu skýrar vegna þeirrar ástæðu að óskýrar milliverðlagsreglur 

skapa óvissu og geta valdið vandkvæðum við skipulagningu hjá fyrirtækjum.28 

                                                 
24 Ágúst Karl Guðmundsson: Milliverðlagning, bls. 11-13.  
25 Garðar Valdimarsson: „Milliverðlagning“, bls. 78-80.  
26 Nánar verður fjallað um OECD og íslensku milliverðlagsreglurnar í 4. og 5. kafla.  
27 Ágúst Karl Guðmundsson: Milliverðlagning, bls. 10.  
28 Áfanga skýrsla starfshóps. Milliverðlagning,  bls. 3. 
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3.4  Samantekt 

Til að draga saman það sem hér hefur verið farið yfir þá er milliverð það verð sem tengdir 

aðilar nota í viðskiptum sín á milli. Í viðskiptum milli tengdra aðila getur verið tilhneiging 

til að hagræða verðlagningunni. Milliverðlagsreglur gera kröfu um að verð í viðskiptum 

tengdra aðila samræmist armslengdarreglu. Armslengdarregla kveður á um það sem hér 

hefur komið fram, að verð í viðskiptum tengdra aðila skuli samræmast því sem almennt 

gerist milli ótengdra aðila. Milliverðlagning er viðurkennt vandamál í alþjóðlegum 

skattarétti þar sem milliverðlagsreglur hafa mest áhrif á félög innan samstæðu. Til þess að 

sem mest samræmi og skýrleiki reglanna geti orðið hefur OECD sett fram 

leiðbeiningareglur sem aðilidarríki geta stuðst við í tengslum við álitamál um hvort verð  í 

viðskiptum á milli tengdra aðila hafi verið ákvarðað með réttum hætti.  

4  Milliverðlagsreglur í íslenskum skattalögum 

4.1 Inngangur 

Íslensku milliverðlagsreglurnar eru nýjar á nálinni. Þær voru lögfestar þann 1. janúar 2014, 

sbr. 3.-5. mgr. 57. gr. tsl. Þar er 3. mgr. 57. gr. tsl. þungjamiðja milliverðlagsreglanna, og 

4. og 5. mgr. sömu laga er nánari útfærsla á reglunum. Áður en núgildandi 

milliverðlagsreglur voru lögfestar gilti almennt ákvæði 57. gr. tsl. , þ.e. 1. og 2. mgr. 57. 

gr. tsl. Ákvæði 57. gr. tsl. fyrir löggildingu 3.-5. mgr. sömu greinar var talið fela í sér í þrjú 

megin atriði. Í fyrsta lagi leiðréttingu á viðskiptum á milli tengdra aðila ef um óvenjuleg 

viðskipti væri að ræða og skattlagningu hjá þeim aðila, sem tekjurnar áttu að skattleggjast 

hjá, en gerðu ekki vegna samnings. Í öðru lagi leiðréttingu  á skilmálum og skattlagningu 

hagnaðarins hjá þeim sem naut hinna óvenjulegu skilmála og í þriðja lagi „grunnreglu“ 

ákvæðisins að mati dómstóla, en hún felur í sér ráðstöfunarleiðréttingu skv. 

raunveruleikareglu. Ákvæðið virtist því vera víðtækara en hjá nágrannalöndum okkar.29 

Eins og áður segir eru núgildandi milliverðlagsreglur í 3.-5. mgr. 57. gr. tsl. en þær fela 

í sér leiðréttingarheimild fyrir skattyfirvöld vegna rangrar verðlagningar á milli tengda 

aðila. Íslensku milliverðlagsreglurnar undirstrika það mikilvægi að viðskipti á milli 

tengdra aðila séu í armslengd. Hinar íslensku reglur gera sérstakar kröfur til félaga sem 

                                                 
29 Ágúst Karl Guðmundsson. Milliverðlagning, bls. 32-33. Farið verður nánar yfir milliverðlagningareglur 

nágranna landa okkar í 8. kafla.  
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hafa rekstrartekjur eða eiga heildareignir yfir einn milljarð íslenskra króna á rekstrarári. 

Slík félög eru skjölunarskyld vegna þeirra viðskipta sem þau eiga við tengda aðila.30  

Almennt hafa félög það að markmiði að hámarka hagnað sinn og lágmarka 

skattgreiðslur sínar. Með milliverðlagsreglum er leitast við að ná fram ásættanlegum 

skattgreiðslum í þeim löndum sem félögin starfa í.  

Samhengisins vegna verður farið stutt yfir sögu íslensku milliverðlagsreglanna, en 

fjallað verður um hverja málsgrein fyrir sig sem og þær kröfur sem íslensku 

milliverðlagsreglurnar gera ráð fyrir, s.s. skjölunarskyldu og hvað sé átt við með tengdum 

aðilum. Eins og áður hefur komið fram þá byggjast íslensku milliverðlagsreglurnar á 

leiðbeiningarreglum  OECD sem nánar verður fjallað um í 5. kafla.  

4.2 Ákvæði 1. og 2. mgr. 57. gr. tsl.  

Með 15. gr. laga nr. 30/1971 um breytingu á lögum nr. 90/1965 um tekjuskatt og eignaskatt 

var upphaflega lögfest ákvæði um óvenjuleg skipti í fjármálum. Umrætt ákvæði kemur 

fram í 1. mgr. 57. gr. tsl. Ákvæðið kveður á um að semji skattaðilar sín á milli á hátt, sem 

er verulega frábrugðinn því sem almennt gerist í slíkum viðskiptum, skulu verðmæti, sem 

án slíkra samninga hefðu runnið til annars skattaðilans en gera það ekki vegna samningsins, 

teljast honum til tekna. Í greinagerð með frumvarpinu að lögum þessum sagði m.a. að um 

væri að ræða algjört nýmæli og að ákvæðið veitti skattyfirvöldum víðtækar heimildir til að 

líta framhjá formi gerninga af þessu tagi og telja aðilum til tekna þau raunverulegu 

verðmæti sem þeir fá til ráðstöfunar með þessum sérstöku samningum eða skilmálum.31 

Ástæða fyrir löggildingu ákvæðis 1. mgr. tsl. er Hæstaréttardómur 1964: 88732 en þar 

hafnaði Hæstiréttur Íslands því að skattyfirvöldum væri heimilt að gera leiðréttingu á 

tekjum viðkomandi án lagaheimildar. 

Samkvæmt orðanna hljóðan virðist ákvæðið vera dæmigert milliverðlagsákvæði og í 

sjálfum texta ákvæðisins má vart sjá stuðning við það sjónarmið að efni gerninga skuli 

gilda umfram form þeirra eða að byggja eigi á raunveruleikanum í stað 

málamyndagernings.33 Í Hrd. 316/2002 sem kenndur er við GÁJ lögmannsstofu34 hafnaði 

                                                 
30 Nánar verður fjallað um hvað felst í skjölunarskyldu í kafla 4.6. 
31 Nd. 357, 91. lögþ. 1970-71, bls. 25.  
32 Hér var um að ræða skipstjóra sem hafði talið fram hásetalaun. Í kjarasamningum skipstjóra á þessum tíma 

var kveðið á um að skipstjóralaun skyldu vera a.m.k. tvöföld hásetalaun. Ágúst Karl Guðmundsson: 

Milliverðlagning, bls. 33. Þá er einnig tekið dæmi um þetta mál í athugasemdum við einstakar greinar 

frumvarps nr. 357, sem síðar varð að lögum nr. 30/1971 um breytingu á lögum tekjuskatt og eignarskatt.  
33 Garðar Valdimarsson: „Milliverðlagning (Transfer pricing)“, bls. 83. 
34 Í málinu var um að ræða nýtingu á uppsöfnuðu tapi. Aðilarnir A og B áttu í sameiningu félögin G ehf. og 

H ehf., G ehf. keypti þjónustu af H ehf. og gjaldfærði kostnaðinn. Hæstiréttur sagði að viðskipti G ehf. og H 
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Hæstiréttur því hinsvegar að um milliverðlagsreglu væri að ræða þar sem hann sagði að 

ákvæði 1. mgr. 58. gr. laga nr. 75/1981 (núgildandi 1. mgr. 57. gr. tsl.) áskildi ekki að 

skattaðilar bindi bagga sína sömu hnútum og aðrir, heldur heimilaði það skattyfirvöldum 

að skerast í leikinn þegar þeir hafa samið um skipti sín í fjármálum á hátt, sem er verulega 

frábrugðinn því, sem almennt gerist í slíkum viðskiptum. Hæstiréttur vísaði til meginreglu 

1. mgr. 58. gr. og hefur hann í dómum sínum bæði fyrr og síðar, í mörgum málum vísað 

til grunnreglu eða meginreglu 57. gr. tsl.35 en má þar meðal annars nefna Hrd. 328/1998 

sem kenndur er við Vífilfell36, og Hrd. 321/2005 sem kenndur er við Sundagarða37 svo 

dæmi séu tekin.  

Þykir því óhætt að segja að Hæstiréttur hafi slegið því föstu að í ákvæðinu felist almenn 

skattasniðgönguregla eða raunveruleikaregla og eigi þannig ekki að túlka ákvæðið 

samkvæmt orðanna hljóðan heldur felist í ákvæðinu meginregla laga og því unnt að líta 

framhjá formi ráðstafana eða tilfæringa og byggja skattlagningu á raunverulegu efni 

gerninga.38 Þar er fyrst og fremst litið til þess hvort um er að ræða óvenjulegar ráðstafanir 

sem framkvæmdar eru á milli tengdra aðila. Þar sem hver og ein ráðstöfun getur vel verið 

gild að skattalögum, er litið heildstætt á ráðstafanir og lagt mat á þær sem heild í stað þess 

að skoða hvern gerning fyrir sig. Í þessu tilliti ber þó að nefna að þrátt fyrir að gerningur 

teljist ekki gildur skattalega má vera að hann teljist gildur að einkarétti líkt og átti við í 

fyrrnefndu máli sem kennt er við Vífilfell.  

                                                 

ehf. hefðu fyrst og fremst verið með það að markmiði að mynda viðskipti mili félaganna með það fyrir augum 

að nýta ónotað tap H ehf. á móti hagnaði G ehf. Hæstiréttur vísað til meginreglu 1. mgr. 58. gr. eldri laga um 

tekjuskatt þegar hann komst að þeirri niðurstöðu að skattstjóra hefði verið heimilt að lækka gjaldfærðan 

rekstarkostnað G ehf. um þá upphæð sem félagið greiddi til H ehf. 
35 Hrd. 10/1994 er, eftir því sem best verður séð, fyrsta dómsmálið þar sem byggt var á því að núgildandi 1. 

mgr. 57. gr. tsl. um óeðlileg viðskipti ætti við um skattasniðgöngusjónarmið en málið var dæmt á öðrum 

grundvelli. (Kristján Gunnar Valdimarsson: „Skattasniðganga“, bls. 241.).   
36 Málið snérist meðal annars um gildi sameiningar Vífilfells hf. við Farg hf. og Gamla Álafoss hf. og þar 

með heimild Vífilfells til að nýta skattalegt tap þeirra síðarnefndu á móti hagnaði í rekstri Vífilfells. Í 

niðurstöðu sinni, sem staðfest var í Hæstarétti, vísaði héraðsdómur til grunnreglu 58. gr. eldri laga um 

tekjuskatt þegar hann komst að þeirri niðurstöðu að gagngjaldsskilyrði 56. gr. eldri laga hefði ekki verið 

uppfyllt. 
37 Málavextir voru þeir að hlutafé Sundagarða hf. var hækkað með útgáfu jöfnunarhlutabréfa en á sama fundi 

var það lækkað aftur. Í framhaldinu af lækkuninni ákvað stjórn Sundagarða að lækkunin yrði greidd út 

hluthöfum, sem allir tengdust fjölskylduböndum, með útgáfu skuldabréfa sem voru vaxta og afborgunarlaus 

til 12 ára, Sundagarðar gjaldfærðu svo árleg afföll af skuldabréfunum í rekstarreikningi félagsins. Í 

niðurstöðu Hæstaréttar er fjallað um ákvæði 1. mgr. 58. gr. eldri laga um tekjuskatt nr. 75/1981 og segir að 

ákvæðið heimili skattyfirvöldum að skerast í leikinn þegar skattaðilar hafa samið um skipti sín í fjármálum 

á þann hátt, sem er verulega frábrugðinn því sem almennt gerist í slíkum viðskiptum. Það var mat Hæstaréttar 

að ofangreind skuldabréf hafi verið þess eðlis að ástæðan fyrir ráðstöfununum hafi fyrst og fremst verið 

skattalegur ávinningur. Var það því niðurstaða Hæstaréttar að skattstjóra hefði verið heimilt, á grundvelli 1. 

mgr. 58. gr. fyrrnefndra laga að lækka gjaldfærðan rekstarkostnað félagsins. 
38 Kristján Gunnar Valdimarsson: „Skattasniðganga“, bls. 238. 
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Ákvæði 2. mgr. 57. gr. tsl. var upphaflega lögtekið með lögum nr. 40/1978. Í ákvæðinu 

er skattyfirvöldum veitt heimild til þess að gera leiðréttingar ef skattaðili kaupir eða selur 

eign á óeðlilega lágu eða háu verði og er það þá háð mati skattyfirvalda hvað telst eðlilegt 

verð. Mismun á verði viðskiptanna og matsverði skal svo telja þeim aðila, sem 

viðskiptanna nýtur, til tekna. Ákvæðið er yngra en fyrrnefnt ákvæði 1. mgr. og skal því 

samkvæmt lögskýringarreglum túlka það sem sérákvæði gangvart hinu eldra ákvæði. Það 

sjónarmið kom fram í úrskurði yfirskattanefndar nr. 158/2004 þar sem sagði að líta verði 

á ákvæði 2. mgr. 57. gr. tsl. sem sérákvæði gagnvart 1. mgr. sömu lagagreinar, enda yngra 

að stofni til og með hliðsjón af viðteknum sjónarmiðum um lögskýringu beri því að skýra 

ákvæðið þröngt gagnvart hinu almenna ákvæði 1. mgr. greinarinnar. Af því leiðir að 

ákvæði 2. mgr. 57. gr. tsl. verður aðeins beitt í undantekningartilvikum. 

4.3 Undirbúningur íslensku milliverðlagsreglnanna 

Fjármálaráðherra skipaði starfshóp á haustmánuðum 2012 sem fékk það verkefni að 

undirbúa upptöku íslenskra milliverðlagsreglna er taka áttu mið af leiðbeiningarreglum 

OECD og reynslu annarra ríkja. Starfshópurinn lagði fram þá tillögu að sérstakt ákvæði 

um milliverðlagningu yrði sett í tekjuskattslög ásamt því að skilgreint yrði hverjir teldust 

tengdir aðilar. Í frumvarpinu, sem síðar varð að lögum nr. 142/2013, var á grundvelli 

tillagna starfshópsins lagt til að sett yrði sérstakt ákvæði um milliverðlagningu sem viðbót 

við almenna ákvæðið sem fyrir var í 57.gr. tsl. Þá var lagt til, að skilgreint væri hverjir 

teldust tengdir aðilar sem og hugtakið raunverulegur eigandi. Við útfærslu á reglunum var 

ákveðið að líta til Noregs þar sem framkvæmdin þar var talin skýr og falla vel að íslensku 

lagaumhverfi.39 Í athugasemdum við frumvarpið sem varð að lögum nr. 142/2013 sagði 

um fyrrnefndar 1. og 2. mgr. 57. gr. tsl. að um væri að ræða almennt 

skattasniðgönguákvæði og að tillögunum samkvæmt frumvarpinu væri ekki ætlað að rýra 

gildi eða vægi þess, heldur vera viðbót við gildandi rétt.  

Meginstefnan í vinnu starfshópsins og tillögum frumvarpsins var sú að 

milliverðlagsreglur ríkisins væru skýrar og gegnsæjar fyrir lögaðila og skattyfirvöld. 

Einnig var markmiðið að ákveðið hagræði myndaðist með reglunum með ákveðinni 

samræmingu við reglur nálægra ríkja, ekki síst út frá samkeppnissjónarmiðum. Með því 

var haldið fram að minni líkur yrðu á tvísköttun, og sönnunarbyrði lögaðila fyrir ákvörðun 

milliverðs auðvelduð, sérstaklega með tilkomu skjölunarskyldunnar. Með lögfestingu 

                                                 
39 Þskj. 266, 143. lögþ. 2013-14, bls. 4. 
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milliverðlagsreglnanna myndi því skapast ákjósanlegra fjárfestingarumhverfi fyrir erlenda 

fjárfesta sem og hvati til fjárfestingar, atvinnusköpunar og framfara í samfélaginu.40 

Milliverðlagsreglan sem kveðið var um í frumvarpinu og sem síðar varð að lögum 

hefur, líkt og að ofan greinir, að geyma heimild til handa skattyfirvöldum til að endurmeta 

og leiðrétta verðlagningu í viðskiptum milli tengdra lögaðila ef verðlagningin er ekki 

sambærileg því sem myndi vera á milli ótengdra aðila. Þá er einnig kveðið á um 

verðlagningu sem verður á milli lögaðila og fastrar starfstöðvar þeirra. Þarna er átt við 

almenn kaup og sölu á vörum og þjónustu, efnislegum og óefnislegum eignum sem og 

hvers kyns fjármálagerningum. Í þessu tilliti þótti líkt og áður segir nauðsynlegt að 

skilgreina hverjir teldust tengdir aðilar og er það gert í 4. mgr. ákvæðisins,41 en nánar 

verður gerð grein fyrir í kafla 4.5.1, ásamt því að farið verður yfir reglur ákvæðisins um 

skjölun í kafla 4.5.2. 

Áður en breytingin á 57. gr. tsl. tók gildi, hafði almennu ákvæði 57. gr. tsl., sem fjallað 

var um í kafla 4.2 hér að framan, verið beitt þegar upp komu skattaleg álitamál um 

verðlagningu og/eða skilmála í viðskiptum milli tengdra aðila. Í frumvarpinu segir meðal 

annars að rökin fyrir setningu ákvæðisins væru að lengi hefði verið kallað eftir slíkum 

milliverðlagsreglum af hagsmunaaðilum og skattyfirvöldum. Þá var einnig bent á þá 

staðreynd að þegar um er að ræða  viðskipti á milli tengdra aðila þá er ekki hægt að treysta 

því að kjör og skilmálar ráðist af markaðslegum forsendum.42 

Ákvæði 57. gr. tsl. um milliverðlagningu tekur samvæmt frumvarpinu til innbyrðis 

viðskipta innan félagasamstæðu en innan félagasamstæðunnar eru tengdir aðilar sem geta 

átt sameiginlegra hagsmuna að gæta, t.d. í gegnum sifjarétt og/eða viðskiptaleg tengsl 

einstaklinga.43 

4.4 Milliverðlagsregla 57. gr .tsl. 

Segja má að ákvæði 3. mgr. 57. gr. tsl. sé kjarninn í milliverðlagsreglu ákvæðisins, en 

ákvæðið tók gildi, eins og áður sagði, þann 1. janúar 2014 með lögum nr. 142/2013 um 

breytingu á tekjuskattslögum nr. 90/2003 og er ákvæðið svohljóðandi: 

3. mgr. 57. gr.: Ef verðlagning og/eða skilmálar í viðskiptum milli tengdra lögaðila 

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

skal meta og eftir atvikum leiðrétta verðlagninguna …1) og ákvarða skattstofn eða 

skattstofna að nýju eftir því hvort verð reynist of- eða vanmetið. Sama á við um 

                                                 
40 Þskj. 266, 143. lögþ. 2013-14, bls. 12. 
41 Þskj. 266, 143. lögþ. 2013-14, bls. 3. 
42 Þskj. 266, 143. lögþ. 2013-14, bls. 10. 
43 Þskj. 266, 143. lögþ. 2013-14, bls. 10. 
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verðlagningu í viðskiptum lögaðila við fastar starfsstöðvar sínar. Með viðskiptum 

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

eignum og hvers kyns fjármálagerninga. 

 

Í ákvæðinu er fjallað um heimildir skattyfirvalda til þess að endurákvarða verð í 

viðskiptum á milli tengdra aðila að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. 

Í ákvæðinu eins og það var upphaflega lögtekið var vísað til milliverðlagsreglna OECD 

í 1. málsl. 3. mgr. 57.gr. tsl., en sú tilvísun var felld brott með lögum nr. 33/201544. Ástæðan 

samkvæmt frumvarpinu var sú að ekki væri nauðsynlegt að vísa með beinum hætti til 

leiðbeininganna í ákvæðinu sjálfu. Þær yrðu áfram mikilvæg heimild við beitingu 

milliverðlagsreglna á Íslandi líkt og í öðrum ríkjum OECD enda væru íslensku reglurnar 

byggðar á þeim grundvallarreglum sem þar koma fram.45 

Í 4. mgr. núgildandi 57. gr. tsl. er kveðið nánar á um hvenær lögaðilar teljast tengdir í 

skilningi 3. mgr., þá er í 5. mgr. kveðið á um skjölunarskyldu lögaðila í tengslum við 

viðskipti við tengda aðila og að lokum er kveðið á um það í 6. mgr. ákvæðisins að ráðherra 

setji nánari ákvæði um framkvæmd greinarinnar í reglugerð. 

4.5 Skilyrði fyrir beitingu 

Ákvæði 3. mgr. 57. gr. tsl setur tvö skilyrði fyrir beitingu þess. Annars vegar að um tengda 

aðila sé að ræða, og hinsvegar að verðið í viðskiptunum sé sambærilegt því sem ætla mætti 

að yrði á meðal ótengdra aðila. Séu skilyrðin uppfyllt skal meta verð viðskiptanna, eftir 

atvikum leiðrétta verðlagninguna og ákvarða skattstofn annars eða beggja aðilanna að 

nýju. 

4.5.1 Tengdir aðilar 

Samkvæmt núgildandi ákvæði teljast lögaðilar vera tengdir skv. 3. mgr. 57. gr. tsl. á þrenns 

konar hátt. Í fyrsta lagi þegar þeir eru hluti samstæðu skv. 2. gr. laga nr. 3/2006 um 

ársreikninga, eða eru undir beinu og/eða óbeinu meirihlutaeignarhaldi eða stjórnunarlegum 

yfirráðum tveggja eða fleiri lögaðila innan samstæðu. Í öðru lagi þegar 

meirihlutaeignarhald, er í því sambandi miðað við 50%, eins lögaðila yfir öðrum er til 

staðar samanlagt með beinum og óbeinum hætti. Í þriðja lagi þegar þeir eru beint eða óbeint 

í meirihlutaeigu eða undir stjórnunarlegum yfirráðum einstaklinga, sem eru tengdir 

                                                 
44 Um breytingu á lögum um tekjuskatt, lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda, lögum um staðgreiðslu 

skatts á fjármagnstekjur, lögum um fjársýsluskatt, tollalögum, lögum um vörugjald af ökutækjum, eldsneyti 

o.fl. og lögum um búnaðargjald, með síðari breytingum (samræming og einföldun). 
45 Þskj. 458, 144. lögþ. 2014-15, bls. 4.  
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sifjaréttarlegum böndum, t.d. einstaklinga í hjónabandi eða staðfestri samvist, systkina og 

einstaklinga sem eru skyldir í beinan legg. Erfitt getur reynst að finna út hvort tengsl 

lögaðila séu með þeim hætti að þeir teljist tengdir aðilar í skilningi ákvæðisins. 

Líkt og að ofan greinir er vísað til laga um ársreikninga nr. 3/2006 við skilgreiningu á 

hugtakinu samstæða, en í 33. tl. 2. gr. laganna er samstæða skilgreind sem móðurfélag og 

dótturfélög þess. Þá er í breyttu ákvæði ársreikningalaganna, sbr. lög nr. 73/2016,46  nánari 

skilgreiningu að finna á hvað felst í lítilli, meðalstórri og stórri samstæðu.47   

 Í 4. og 29. tl. laga nr. 3/2006 eru hugtökin dótturfélag og móðurfélag skilgreind nánar. 

Þess ber þó að geta að tengsl á grundvelli samstæðutengsla eiga einnig við þrátt fyrir að 

lögaðila sé haldið utan samstæðureikningsskila af einhverjum ástæðum.48 

Samkvæmt 41. tl. 2. gr. ársreikningslaga er skilgreining á tengdum aðilum eftirfarandi: 

 
Tengdur aðili: Hefur sömu merkingu og samkvæmt viðeigandi alþjóðlegum 

reikningsskilastaðli sem settur er á grundvelli reglugerðar (EB) nr. 1606/2002 sem 

framkvæmdastjórn ESB hefur samþykkt. 

 

Eins og sjá má er í ákvæði þessu vísað til reglugerðar (EB) nr. 1606/2002 en breyting 

var gerð á reglugerðinni árið 2010 með reglugerð framkvæmdarstjórnarinnar (ESB) nr. 

632/2010 þar sem gerð er breyting á skilgreiningu um tengda aðila. Ástæða breytinganna 

er endurútgáfa Alþjóðareikningsskilaráðsins á reikningsskilastaðli 24 (IAS 24). Í 

endurskoðuðum IAS 24 var m.a. gerð einföldun á skilgreiningu á tengdum aðilum og 

ósamræmi í skilgreiningu lagfært. 

Endurskoðaður IAS 24 kveður á um að tengdir aðilar séu einstaklingar eða lögaðilar 

sem tengdir eru með reikningsskilum. Þá er nánar kveðið á um hvað teljist tengdir aðilar 

og tekin dæmi um einstaklinga og lögaðila.  

Einstaklingar eða náinn ættingi einstaklings telst vera tengdur aðili samkvæmt IAS 24 

þegar um er að ræða yfirráð eða sameiginleg yfirráð yfir reikningsskilum, hefur veruleg 

áhrif á reikningsskilin eða er lykilstjórnandi yfir félagi sem reikningsskilin taka til. 

Lögaðili er tengdur aðili samkvæmt IAS 24 ef um er að ræða aðila innan sömu samstæðu. 

Einnig ef um er að ræða hlutdeildarfélag eða félög stunda saman samrekstur eða vinna 

                                                 
46 um breytingu á lögum um ársreikninga, nr. 3/2006, með síðari breytingum (einföldun og innleiðing 

ársreikningatilskipunar 2013/34/ESB). 
47 Ástæða fyrir breytingunni á ársreikningalögum er innleiðing ársreikningatilskipunar ESB (2013/34/ESB). 

Þá var verið að bæta þeim skilgreiningum sem kveðið er á um í tilskipuninni en var ekki að finna á 

ársreikningalögum. Tilskipunin kveður einnig á um að flokka beri félög í fjóra flokka eftir stærð þeirra og 

byggir flokkunin á niðurstöðutölum efnhagsreikninga í lok reikningsskilatímabils, hreinni veltu og fjölda 

ársverka. Þskj. 730, 145. lögþ. 2015-2016, bls. 27. 
48 Þskj. 266, 143. lögþ. 2013-14, bls. 18. 
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saman að verkefni. Þá teljast lögaðilar einnig vera tengdir ef um er að ræða samrekstur af 

sama aðila eða einingu sé stjórnað eða sameiginlega stjórnað af einstaklingi49  

Að ofangreindu leiðir að tengsl á milli lögaðila geta samkvæmt ákvæðinu verið með 

beinum eða óbeinum hætti. Það er skilgreint sem bein tengsl þegar lögaðili á beint í öðrum 

lögaðila en óbein þegar þau eru í gegnum annan eða aðra lögaðila vegna eingarhalds á 

þeim lögaðila/lögaðilum. Líkt og að ofan greinir er gerð krafa um að eignarhald, með 

beinum og/eða óbeinum hætti, sé meira en 50%.50  Með óbeinni eignarhlutdeild er því ekki 

nauðsynlegt að lögaðili sé sjálfur eigandi meirihluta hlutanna eða atkvæðisréttarins í 

viðkomandi lögaðila heldur nægir að hann ráði með öðrum hætti yfir eignarhlutanum og 

fari þannig með stjórnunarleg yfirráð. Sem dæmi má nefna tvö félög innan sömu samstæðu 

sem eiga saman meira en 50% eignarhlut í öðru félagi, en sé staðan sú teljast allir 

lögaðilarnir tengdir sem eru innan heildarsamstæðunnar og öll viðskipti milli þeirra teljast 

til viðskipta á milli tengdra lögaðila.51 Þá teljast þeir lögaðilar einnig tengdir aðilar sem 

eru undir stjórnunarlegum yfirráðum einstaklinga sem eru tengdir sifjaréttarlegum 

böndum, t.d. einstaklinga í hjónabandi, staðfestri samvist, systkina og einstaklinga sem eru 

skyldir í beinan legg líkt og fram kemur í ákvæðinu. 

Við mat á því hvort stjórnunarleg yfirráð teljist vera fyrir hendi þarf ávallt að hafa í 

huga að líta ekki aðeins til beinna tengsla lögaðilanna heldur einnig óbeinna. Þá teljast það 

stjórnunarleg yfirráð þegar lögaðilar fara saman með ákvörðunarvald um rekstur og 

fjárhagslega stjórn félags í viðskiptum við annað félag sem er í eigu annars þeirra eða 

beggja.52 

Upphaflegt ákvæði um tengda aðila sem lögfest var með lögum nr. 142/2013, kvað á 

um í seinni málslið c-liðar 3. mgr. 57. gr. tsl. að lögaðilar teldust tengdir aðilar ef þeir væru 

eru beint eða óbeint í meirihlutaeigu eða undir stjórnunarlegum yfirráðum einstaklinga sem 

tengdust fjárhagslegum böndum í gegnum sameiginleg viðskipti og fjárfestingar teldust 

tengdir aðilar.53 Þessi málsliður var síðar felldur brott með lögum nr. 33/2015. Ástæðan 

fyrir brottfellingunni var sú að erfitt þótti að skilgreina hvenær lögaðilar teldust vera 

tengdir samkvæmt ákvæðinu. Bent var á mikilvægi þess að skilgreiningin á því hvenær 

lögaðilar teljist vera tengdir sé nákvæm og skýr. Þá var tekið fram að þrátt fyrir brottfall 

ákvæðisins þyrfti verðlagning í viðskiptum á milli aðila sem fallið hefðu getað undir 

                                                 
49 European Commission: „International Accounting Standad 24, Related Party Disclosures“, bls 2.   
50 „Milliverðlagning”, https://www.rsk.is/atvinnurekstur/skattskylda/milliverdlagning/  
51 Þskj. 266, 143. lögþ. 2013-14, bls. 18. 
52 „Milliverðlagning”, https://www.rsk.is/atvinnurekstur/skattskylda/milliverdlagning/  
53 Þskj. 266, 143. lögþ. 2013-14, bls. 18. 

https://www.rsk.is/atvinnurekstur/skattskylda/milliverdlagning/
https://www.rsk.is/atvinnurekstur/skattskylda/milliverdlagning/
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ákvæðið engu að síður ávallt að vera í samræmi við armslengdarsjónarmið, sbr. almennar 

reglur 1. og 2. gr. 57. gr. tsl.54 

4.5.2 Verð ekki sambærilegt 

Gerð er krafa um það í viðskiptum milli tengdra aðila að verð sé í samræmi við það sem 

tíðkast á milli ótengdra aðila.55 Með því er átt við að kröfur eru gerðar um að miðað sé við 

markaðskjör þegar viðskipti á milli tengdra aðila eru verðlögð.56 Í lögunum er hins vegar 

ekki skilgreint nánar hvernig eigi að meta hvort að verðlagningin milli tengda aðila sé 

frábrugðin því sem almennt gerist á milli ótengdra aðila. Það hefur ekki reynt á þetta atriði 

með beinum hætti fyrir íslenskum dómstólum. 

Í 9. gr. reglugerðar nr. 1180/2014 um skjölun og milliverðlagningu í viðskiptum 

tengdra lögaðila, er mælt fyrir um aðferðir við verðlagningu. Það eru fimm aðferðir sem 

lögaðilar geta notfært sér við verðákvörðun. Þessar aðferðir koma fram í 

leiðbeiningarreglum OECD frá 2010, þar sem segir að þeim sé ætlað að stuðla að 

alþjóðlegri samræmingu á armslengdarreglunni, og til þess að minnka hættuna á tvöfaldri 

skattlagningu eru ríkin hvött til þess að leyfa allar fimm aðferðirnar í landsrétti sínum og 

beita þeim í samræmi við leiðbeiningarnar. Í leiðbeiningum OECD er að finna lista í fjórum 

skrefum þar sem tíundað er hvað þurfi að hafa í huga við val á aðferð. Þar er meðal annars 

nefnt veik- og styrkleikar hverrar aðferðar, eðli viðskiptanna, aðgengi að gögnum um 

sambærileg viðskipti.57 

4.6  Skjölun og beiting  milliverðlagsreglunnar 

Það hefur ekki reynt á íslensku milliverðlagsreglurnar, hvorki fyrir dómstólum né í 

úrskurðum skattyfirvalda, síðan þær tóku gildi þann 1. janúar 2014. Reglurnar leggja þær 

skyldur á lögaðila sem eiga í viðskiptum við tengda aðila að verðlagningunni sé hagað með 

ákveðnum hætti, þ.e.a.s. á þann veg sem kveðið er á um í 3. – 4. mgr. 57. gr. tsl.  

Samkvæmt 5. mgr. 57. gr. tsl. er lögaðili skjölunarskyldur ef rekstartekjur hans á einu 

reikningsári, heildareignir í upphafi eða við lok reikningsárs eru yfir einum milljarði króna, 

og er hann þá skjölunarskyldur frá og með næsta reikningsári vegna viðskipta við tengda 

lögaðila. Með skjölunarskyldu er í ákvæðinu átt við að lögaðili skrái upplýsingar um eðli 

og umfang viðskipta við tengda lögaðila, eðli tengsla og grundvöll ákvörðunar milliverðs. 

                                                 
54 Þskj. 458, 144. lögþ. 2014-15, bls. 5. 
55 Þskj. 266, 143. lögþ. 2013-14, bls. 3. 
56 Jan Pedersen o.fl.: Skatteretten 3, 2009, bls. 363 
57 Transfer pricing method, bls. 2 og 9. Nánar verður gert grein fyrir leiðbeiningarreglum OECD í kafla 5.2 

og nánar verður farið yfir þær aðferðir sem þar eru skilgreindar í 6. kafla. 
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Einnig er í ákvæðinu nánar kveðið á um skyldur skjölunarskylds aðila til þess að varðveita 

gögn og upplýsingar tengd viðskiptum hans við tengda aðila sem máli kunna að skipta við 

milliverðlagninguna. Þá er í ákvæðinu gerð krafa um að slík gögn séu varðveitt í sjö ár frá 

lokum viðkomandi reikningsárs, sbr. 20. gr. laga nr. 145/1994 um bókhald, ásamt því að 

lögaðili skal staðfesta bæði skjölunarskyldu við framtalsskil og að fullnægjandi skjölun 

hafi átt sér stað. 

Reglugerð nr. 1180/2014 er sett með stoð í 6. mgr. 57. gr. tsl. Hún tók gildi þann 16. 

desember 2014 og gildir um þá tengdu lögaðila sem eiga í viðskiptum og falla undir 3.-5. 

mgr. 57.gr. tsl., en í ákvæðum reglugerðarinnar er því sem koma skal fram skjölunarskýrslu 

gerð ítarleg skil. Þar segir meðal annars að skjölun sé unnin í samræmi við 5. mgr. 57. gr. 

tsl., en lagaákvæðið er grundvöllurinn fyrir mati á því hvort verð í viðskiptum á milli 

tengdra aðila sé í samræmi við armslengdarregluna. 

Skjölunarskylda er ekki einungis lögð á tengda lögaðila heldur á hún á einnig við um 

lögaðila sem skráðir eru hér á landi og eiga í viðskiptum við fasta starfstöð sína sem staðsett 

er erlendis og öfugt, þ.e. ef fasta starfstöðin á í viðskiptum við skráðan lögaðila hér á 

landi.58 

Við skjölun þarf lögaðili annaðhvort að sýna fram á hvernig verðlagningu og 

skilmálum er háttað í sambærilegum viðskiptum á milli ótengdra aðila eða geta sýnt fram 

á hvernig verðlagningunni sé háttað með tilliti til leiðbeininga OECD um 

milliverðlagningu.59 Í 1. tl. 9. gr. reglugerðar nr. 1180/2014 er kveðið á um að lögaðilum 

ber að gera grein fyrir því við skjölun hverja þeirra aðferða, sem fjallað verður um í 6. 

kafla, þeir nota við verðlagningu. Lögaðilum ber einnig að greina frá því hvernig sú aðferð 

leiði til þess að verðlagningin sé í samræmi við armslengdarreglu 1. og 2. mgr. 57.gr. tsl.  

Í 12. gr. reglugerðarinnar er gert ráð fyrir undanþágu vegna minniháttar viðskipta 

tengdra aðila en þar gildir skjölunarskyldan. Í ákvæðinu greinir frá að um sé að ræða 

minniháttar viðskipti þegar ráðstafanir innan rekstrarársins hafi takmarkað efnahagslegt 

umfang og vægi í rekstri hins skjölunarskylda aðila. Þá getur skjölunarskyldur aðili 

samkvæmt 5. mgr. 57. gr. tsl. verið undanþeginn ef lögaðilinn gerir grein fyrir eðli og 

umfangi viðskipta sinna og útskýrir hvers vega viðskipti hans séu undanskilin 

skjölunarskyldunni, í framtalsskilum sínum, sbr. 12. gr. reglurgerðar nr. 1180/2014. Þessi 

undanþága gildir ekki um viðskipti með óefnislegar eignir.  

                                                 
58 Þskj. 266, 143. lögþ. 2013-14, bls. 10 – 11. 
59 Þskj. 266, 143. lögþ. 2013-14, bls. 10 – 11. 
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4.7 Samantekt  

Ákvæði 1. og 2. mgr. 57. gr. tsl. eru sögð vera almenn skattasniðgönguákvæði, en að baki 

ákvæðunum liggur meginregla eins og dómstólar hafa mótað hana.60 Þannig eigi ekki að 

túlka 1. mgr. 57. gr. samkvæmt orðanna hljóðan, heldur felist í henni meginregla, og þess 

vegna megi líta framhjá formi ráðstafana eða tilfæringa og byggja skattlagningu á 

raunverulegu efni þeirra. Ákvæði 2. mgr. 57. gr. tsl. ber að túlka sem sérákvæði gagnvart 

1. mgr. sömu greinar og því aðeins beitt í undantekningartilvikum.  

Íslensku milliverðlagsreglurnar er að finna í 3. – 5. mgr. 57. gr. tsl. þar sem 3. mgr. 

greinarinnar er kjarni reglunnar. Í 3 mgr. 57. gr. tsl. er kveðið á um heimild skattyfirvalda 

til að endurákvarða verð í viðskiptum milli tengdra aðila með þeim skilyrðum að verð sé 

ekki í samræmi við armslengdarreglu. Í 4. – 6. mgr. 57. gr. tsl. eru nánari skýringar er 

tengjast kjarna milliverðlagsreglunnar þar sem kveðið er á um hvenær lögaðilar teljast 

tengdir í skilningi 3. mgr. 57. gr. tsl.   

5 Efnahags- og framfarastofnun OECD 

5.1 Inngangur 

Efnahags- og framfarastofnunin OECD, var stofnuð þann 30. september árið 1961 sem 

viðtakandi af efnahags- og samvinnustofnun Evrópu, OEEC, sem stofnuð hafði verið árið 

1947. Markmið OECD frá stofnun hennar hefur verið að aðstoða aðildarríki sín við að 

viðhalda efnahagslegum stöðugleika, auka atvinnu og tryggja sjálfbær lífsskilyrði án þess 

að fjárhagi landanna sé stefnt í hættu. Til að vinna að þessum markmiðum er stuðst við 

lýðræðislega stjórnarhætti og markaðsbúskap. Þá er undirliggjandi markmið 

stofnunarinnar að ná fram efnahagslegum stöðugleika í öllum heiminum.  

Ísland er meðal þeirra 35 landa sem aðilar eru að OECD og hafa þar af leiðandi 

leiðbeiningarreglur stofnunarinnar að leiðarljósi. Auk aðildarríkjanna vinnur stofnunin 

náið með öðrum ríkjum, til dæmis Indlandi og Brasílu.  

OECD er vettvangur þar sem ríkisstjórnir aðildarríkjanna koma saman, ræða 

sameiginleg vandamál og komast að niðurstöðu. Einn af þeim málaflokkum sem ræddir 

eru, eru vandamál tengd skattlagningu og undir þann málaflokk falla 

tvísköttunarsamningar og milliverðlagning. OECD telur vandamál tengd 

milliverðlagningu vera eitt af stærstu viðfangsefnum alþjóðlegs skattaréttar.61  

                                                 
60 Sbr. Ákvæði 1. og 2. mgr. 57. gr. tsl. bls. 14-16.  
61 Upplýsingar fengnar af heimasíðu OECD. Aðgengilegt á: http://www.oecd.org/about/  

http://www.oecd.org/about/
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5.2 Leiðbeiningareglur OECD 

Eins og áður hefur komið fram, er milliverðlagning vandamál í alþjóðlegri skattlagningu. 

Meðal annars af þeim ástæðum hafa aðildarríki OECD sett sér leiðbeiningareglnur um 

milliverðlagningu.62  Leiðbeiningareglurnar kveða ekki á um milliverðlagsreglur einstakra 

ríkja heldur eru þær gefnar út fyrir alþjóðleg félög og skattyfirvöld til að leysa vandamál 

sem upp geta komið í tengslum við milliverðlagningu. Bent er á leiðir með það að 

markmiði að komast að gagnkvæmum lausnum í þeim tilgangi að minnka ágreining og til 

að koma í veg fyrir tvísköttun. Í 5. og 6. mgr. inngangsorða leiðbeiningareglna OECD er 

mælt með því að fara beri með sérhverja einingu innan samstæðu eins og um sjálfstæðan 

aðila væri að ræða og fara eftir grundvallareglunni um armslengd. Hugtakið armslengd 

krefst þess að fyrir hendi sé samanburðarhæfur opinn markaður þar sem upplýsingar um 

verðskilmála og fjárhagslega afkomu eru aðgengilegar.63 Þá kveða leiðbeiningareglurnar 

einnig á um alþjóðlegar, samþykktar meginreglur er varða milliverðlagningu og aðferðir, 

sem skattyfirvöld og tengdir aðilar sem stunda viðskipti sín á milli geta stuðst við þegar 

milliverð er ákvarðað, eða athugað hvort umrætt verð samræmist 

armslengdarsjónarmiðum.64  

Leiðbeiningareglur OECD mæla einnig fyrir um hvernig beita eigi armslengdarreglu 

9. gr. tvísköttunarsamningsfyrirmyndar OECD, en ákvæðið fjallar um tengd fyrirtæki, sbr. 

kafla 5.2.1.65  

Í ljósi þess að vísað er til leiðbeiningareglna OECD í samningsfyrirmynd 

tvísköttunarsamninga, sem gefin er út af OECD má áætla að þær hafi töluvert 

skýringargildi og hafa erlendir dómstólar vísað til leiðbeiningarreglanna við úrlausn mála 

þó að þær hafi ekki verið formlega lögfestar í viðkomandi ríki. 

Markmið leiðbeiningareglnanna eru meðal annars að koma á jafnvægi milli hagsmuna 

skattyfirvalda og hagsmuna skattaðila, koma í veg fyrir tvískattlagningu sömu tekna og 

koma á sameiginlegu regluverki, sérstaklega sameiginlegum armslengdarviðmiðum.66 

Við gerð hinna íslensku milliverðlagsreglna var stuðst við leiðbeiningarreglur OECD. 

Leiðbeiningarreglurnar hafa þó hvorki formlegt gildi hér á landi né eru þær bindandi fyrir 

aðildarríki OECD, en þrátt fyrir það hefur skipast sú hefð að aðildarríkin hafi umræddar 

                                                 
62 Jan Pedersen o.fl.: Skatteretten 3, 2009, bls. 367. 
63 Nánar verður fjallað um samanburð á bls. 46. 
64 OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations, bls. 18.  
65 Jan Pedersen o.fl.: Skatteretten 3, 2009, bls. 368. 
66 Jan Pedersen o.fl.: Skatteretten 3, 2009, bls. 367-368 og OECD transfer pricing guidelines for 

multinational enterprises and tax administrations, bls 19. 
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leiðbeiningar til hliðsjónar og vísi til þeirra í löggjöf sinni.67 Eins og áður hefur komið fram 

var vísað til milliverðlagsreglna OECD í 1. málsl. 3. mgr. 57.gr. tsl. eins og það var 

upphaflega lögtekið en sú tilvísun var felld brott með lögum nr. 33/2015. 

5.2.1 9. gr.samningsfyrirmyndar OECD 

Í öllum tvísköttunarsamningnum Íslands er að finna ákvæði sem byggir á 9. gr. 

samningsfyrirmyndar OECD en fyrrnefnt ákvæði felur í sér samningslíkan að 

milliverðlagsreglu. Ákvæðið hljóðar svo í íslenskri þýðingu, sbr. tvísköttunarsamning frá 

10. desember 2014 við Bretland:  

 
1. Þegar: 

a) Fyrirtæki í samningsríki tekur beinan eða óbeinan þátt í stjórn eða yfirráðum 

fyrirtækis í hinu samningsríkinu, eða á, beint eða óbeint, hluta af fjármagni þess, eða  

b) Sömu aðilar taka beinan eða óbeinan þátt í stjórn, eða yfirráðum fyrirtækis í 

samningsríki, svo og fyrirtækis í hinu samningsríkinu,, eða eiga, beint eða óbeint, hluta 

af fjármagni þeirra, og hlutaðeigandi fyrirtæki semja eða setja í öðru hvoru tilvikinu 

skilmála um innbyrðis samband sitt á viðskipta- eða fjármálasviðinu sem eru 

frábrugðnir því sem væri ef fyrirtækin væri óháð hvort öðru, má allur hagnaður, sem 

án þessara skilmála hefði runnið til annars fyrirtækis, en rennur ekki til þess vegna 

skilmálana, teljast til hagnaðr þess fyrirtækis og skattleggjast samkvæmt því. 

2. Þegar samningsríki telur til hagnaðar fyrirtækis í því ríki, og skattleggur samkvæmt því, 

hagnað fyrirtækis í hinu samningsríkinu, sem hefur verið skattlagður í því ríki, og 

hagnaðurinn, sem þannig er innifalinn, er hagnaður sem hefðu runnið til fyrirtækisins í 

fyrrnefnda ríkinu ef skilmálarnir, sem samið var um milli fyrirtækjanna tveggja, hefðu 

verið þeir sömu og samið hefði verið um milli óháðra fyrirtækja, skal síðarnefnda ríkið 

gera viðeigandi leiðréttingu á fjárhæð þess skatts sem lagður er þar á þennan hagnað. Við 

ákvörðun slíkrar leiðréttingar skal fullt tillit tekið til annarra ákvæða þessa samnings og 

skulu bær stjórnvöld samningsríkjanna hafa samráð ef nauðsyn krefur..  

 

Hér má sjá að 1. mgr. 9. gr. samningsfyrirmyndar OECD tekur á  frumleiðréttingum 

(e. primary adjustment) en ákvæðið mælir fyrir um almenna armslengdarreglu á milli 

tengdra lögaðila. Málsgreinin gerir ráð fyrir inngripi skattyfirvalda ef verð í viðskiptum 

milli tengdra aðila er ekki skv. armslengdarreglu.68  Ákvæði 2. mgr. 9. gr. 

samningsfyrirmyndar OECD tekur á samsvarandi leiðréttingum (e. corresponding 

adjustments) en ákvæði þetta kom inn í leiðbeiningareglur OECD árið 1977.69 Ákvæðið 

mælir fyrir um rétt og skyldu skattyfirvalda til að gera viðeigandi leiðréttingar  til að koma 

í veg fyrir tvísköttun. Af því leiðir, ef gerð er leiðrétting á skattstofni félags A  þá skuli 

einnig gera samsvarandi leiðréttingar hjá félagi B.70  

                                                 
67 Áfanga skýrsla starfshóps. Milliverðlagning, bls. 4. 
68 Jens Wittendorff: „Transfer Pricing and the Arms‘s Length Principle in International Tax Law“, bls. 112 

og Jan Pedersen o.fl.: Skatteretten 3, 2009, bls. 369.  
69 Jens Wittendorff: „Transfer Pricing and the Arms‘s Length Principle in International Tax Law“, bls. 112. 
70 Jan Pedersen o.fl.: Skatteretten 3, 2009, bls. 369.   
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Markmið 9. gr. samningsfyrmyndar OECD er að koma í veg fyrir efnahagslega 

tvísköttun en það er einnig forgangsatriði OECD ásamt því að koma í veg fyrir 

skattundanskot og skattasniðgöngu.71  

Greinin felur þó í sér nokkur túlkunaratriði sem og hvað eru yfirráð? Hvað er hagnaður? 

Þá er mikilvægt að skilgreina hver sé lagaleg staða leiðbeiningareglanna.72 Eins og áður 

hefur komið fram eru leiðbeiningareglur OECD eru mikilvægar fyrir túlkun landsréttar 

bæði hér á landi og í öðrum aðildarríkjum OECD.  

5.3  Samantekt 

Efnahags- og framfarastofnun OECD er meðal annars vettvangur þar sem ríkisstjórnir 

aðildarríkjanna koma saman, ræða sameiginleg vandamál og komast að niðurstöðu. Einn 

af þeim málaflokkum sem fjallað er um, eru vandamál tengd skattlagningu. Undir þann 

málaflokk falla tvísköttunarsamningar og milliverðlagning. Eitt af þeim viðfangsefnum 

stofnunarinnar, sem fellur undir milliverðlagningu, er að aðstoða aðildarríki við gerð 

milliverðlagsreglna og hefur stofnunin sett fram leiðbeiningarreglur með það að markmiði 

að minnka ágreining tengd milliverðlagningu og koma í veg fyrir tvísköttun. Í 

leiðbeiningareglum OECD eru settar fram aðferðir sem skattaðilar og skattyfirvöld geta 

notað þegar milliverð er ákvarðað, en kveðið er á um að verð í viðskiptum milli tengdra 

aðila skuli samræmast armslengdarviðmiðum stofnunarinnar. Leiðbeiningareglur OECD 

styðjast við og útfæra nánar 9. gr. tvísköttunarsamningsfyrirmyndar OECD, en fyrrnefnt 

ákvæði felur í sér líkan að milliverðlagsreglu. Milliverðlagsregla 9. gr. 

samningsfyrirmyndar OECD um tvísköttun, felur í sér að verð í viðskiptum tengdra aðila 

skuli samræmast verðlagningu í sambærilegum viðskiptum milli ótengdra aðila. Þá felur 

1. mgr. 9. gr. samningsfyrirmyndarinnar í sér heimild skattyfirvalda til leiðréttingar á 

skattstofni ef verð í viðskiptum tengdra aðila samræmist ekki armslengdarviðmiðum. 2. 

mgr. sömu greinar hefur síðan það markmið að koma í veg fyrir tvískattlagninu. 

6 Aðferðir 

6.1 Inngangur 

Markmið  ritgerðar þessarar er að fjalla  um þær aðferðir, sem OECD mælir með til að 

finna hið rétta milliverð í viðskiptum milli tengdra aðila, sem samræmast mundu 

                                                 
71 Jens Wittendorff: „Transfer Pricing and the Arms‘s Length Principle in International Tax Law“, bls. 146. 
72 Jens Wittendorff: „Transfer Pricing and the Arms‘s Length Principle in International Tax Law“, bls. 112.  
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armslengdarviðmiðum. Í íslenskum lögum er ekki mælt fyrir um hvernig lögaðilar skuli 

ákvarða verð í viðskiptum sín á milli. Í reglugerð nr. 1180/2014 er kveðið á um að líta skuli 

til leiðbeiningarreglna OECD hvað varðar málefni ákveðinna greina reglugerðarinnar, til 

að mynda skjölun og hvaða aðferðum sé hægt að beita við ákvörðun verðs í viðskiptum 

tengdra aðila og fleira.  

Í ákvæði 4. mgr. 6. gr. reglugerðarinnar er mælt fyrir um að skjölunarskyldur aðili skuli 

skrá og varðveita upplýsingar um hvernig ákvörðun um verð hafi verið ákveðin. Ekki er 

skylt skv. reglugerðinni að nota þær aðferðir sem tilgreindar eru í leiðbeiningareglum 

OECD, en í 4. tl. 6. gr. reglugerðarinnar segir að  skjölunarskyldur aðili skuli segja til um 

hvort verðlagningin í viðskiptum við tengda aðila taki mið af verðlagningu í sambærilegum 

viðskiptum, sé byggð á mati óháðra sérfræðinga, hvort notast sé við eina af aðferðum 

leiðbeiningareglanna eða aðra tiltæka aðferð. Þá skiptir máli að gerð sé grein fyrir hvers 

vegna sú aðferð, sem notast var við, varð fyrir valinu. Gert er grein fyrir þeim aðferðum 

sem leiðbeiningareglurnar kveða á um í 9. gr. reglugerðar nr. 1180/2014.  

Aðferðirnar sem OECD mælir með, skiptast í tvo flokka, annars vegar hefðbundnar 

aðferðir og hins vegar framlegðar- og ágóðamyndandi aðferðir. Markmið aðferðanna er að 

athuga hvort það verð sem notað er í viðskiptum á milli tengdra aðila uppfylli skilyrði um 

armslengd.73 Hver og ein þessara aðferða hefur kosti og galla sem verður farið yfir hér. Þá 

getur það verið  mismunandi eftir atvikum máls hvaða aðferð sé best og því ekki lögð 

sérstök áhersla á að nota eina aðferð umfram aðra heldur verður að skoða atvik í hverju 

tilviki fyrir sig.  

Eins og fram hefur komið er í leiðbeiningareglum OECD talið upp í fjórum liðum hvað 

hafa þurfi í huga við val á aðferð og ber þar helst að nefna veikleika og styrkleika hverrar 

aðferðar fyrir sig, eðli viðskiptanna og aðgengi að gögnum um sambærileg viðskipti.74 

Hér verður farið yfir flokkana tvo ásamt þeim aðferðum sem falla undir hvorn flokk 

fyrir sig. 

6.2 Hefðbundnar aðferðir 

Hefðbundnu aðferðirnar eru þrjár, samanburðaraðferð, endursöluaðferð og 

álagningaraðferð. Þessar aðferðir eru mun auðveldari í framkvæmd en framlegðar- og 

ágóðamyndar aðferðirnar sbr. kafla 6.3 OECD mælir til um að sé einhver hefðbundnu 

aðferðanna hentug þeim aðstæðum sem til staðar eru í viðskiptum á milli tengdra aðila 

                                                 
73 Jens Wittendorff: „Transfer Pricing and the Arms‘s Length Principle in International Tax Law“, bls. 697. 
74 Transfer pricing method, bls. 9. 
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skuli ávallt leitast við að nota þær aðferðir umfram framlegðar- og ágóðamyndandi 

aðferðirnar. Ástæða þess er að hefðbundnu aðferðirnar eru taldar meira afgerandi við mat 

á því hvort að tengdir aðilar hafi haft armslengdarsjónarmiðið til hliðsjónar við 

verðákvörðun sína eða ekki.75  

6.2.1 Samanburðaaðferðin76 

Eins og nafnið gefur til kynna felur samanburðaaðferðin í sér að verið er að bera saman 

viðskipti sem eiga sér stað á milli tengdra aðila og er það gert með svokölluðum ytri og/eða 

innri samanburði. Með innri samanburð er verið að bera saman verð á vöru og/eða þjónustu 

í viðskiptum á milli tengdra félaga (stýrð viðskipti) annars vegar  og hins vegar við 

sambærileg viðskipti sem félag á við ótengda aðila. Ytri samanburður felur í sér að verið 

er að bera saman verð á vöru og/eða þjónustu á milli tengdra félaga við verð á vöru og/eða 

þjónustu þar sem aðilararnir, sem í viðskiptunum eiga eru alls ótengdir 77 

 

Mynd 1: Innri samanburður  

 

Mynd 2: Ytri samanburður 

Til þess að hægt sé að beita samanburðaraðferðinni þarf fyrst og fremst að vera mikil 

samanburðahæfni til staðar. Í leiðbeiningareglum OECD kemur fram að viðskipti á milli 

ótengdra aðila séu samanburðarhæf  við viðskipti á milli tengdra aðila þegar annað eða 

bæði af eftirfarandi skilyrðum eru fyrir hendi: 

1. Þegar mismunur á viðskiptunum sé slíkur að hann geti með engu móti haft áhrif 

á það verð sem er á opinberum markaði.  

                                                 
75 OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations, bls. 59. Nánar 

verður fjallað um val á aðferðum í 7. kafla. 
76 E. Comparable uncontrolled price method. 
77 Anders H. Liland og Espen Nordbø: Internasjonal skattehåndbok, bls. 229-230. 
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2. Þegar hægt er að aðlaga verðlagningu á þann hátt að nákvæmlega sá munur sem 

mælist við samanburð geti með engu móti haft áhrif á verðlagningu á 

opinberum markaði.78  

Ef sú samanburðarhæfni sem aðferðin gerir kröfur um er ekki til staðar, getur það haft 

áhrif á verðlagninguna í viðskiptunum á milli tengdu aðilanna. Aðferðin gefur til kynna að 

ef sú samanburðahæfni sem aðferðin gerir ráð fyrir er ekki til staðar, þá sé hægt að fara í 

ákveðna aðlögun eða leiðréttingu á því sem verið er að bera saman eins og sjá má í lið 2 

hér að ofan. Með aðlögun eða leiðréttingu er átt við að sá munur sem fyrir liggur, ef hægt 

er að sannreyna hann, er vikið til hliðar í þeim tilgangi að finna ákveðið hlutleysi og reynt 

að sníða af ósambærileikann.79  

Erfitt getur reynst að finna viðskipti á milli ótengdra aðila sem eru alveg 

samanburðarhæf við þau viðskipti sem eiga sér stað á milli tengdra aðila, þrátt fyrir að 

aðlögun eða leiðrétting á aðstæðum hafi átt sér stað. Ef nægjanleg samanburðarhæfni er 

ekki til staðar og verður ekki til staðar eftir að leiðrétting eða aðlögun á aðstæðum hefur 

átt sér stað, er ekki hægt að notast við samanburðaraðferðina.80 Samanburðaraðferðin 

hentar best þegar innri samanburður er mögulegur.81  

Samanburðaaðferðin er ákjósanleg fyrir þá aðila sem selja vörur á markaði. Þegar 

samanburður fer fram verður að hafa þau skilyrði samanburðarhæfninnar í huga, sem 

fjallað hefur verið um að framan. Með samanburðarhæfninni er átt við að þeir aðilar sem 

verið er að bera saman séu sambærilegir, þ.e. selji svipaða vöru sem stödd er á sama stað í 

lífsferlinu (e. life cycle).82 Sem dæmi þá er hægt að bera saman verð frá framleiðanda til 

heildsala hjá tengdum aðilum og ótengdum aðilum, en ekki verð frá framleiðanda til 

heildsala hjá tengdum aðilum við verð frá heildsala til verslanna hjá ótengdum aðilum. 

Fyrrnefndar aðstæður gætu ekki talist vera sambærilegar aðstæður þó um sé að ræða sölu 

á sömu vöru og/eða þjónustu. Þá getur samanburðaraðferðin verið ákjósanleg fyrir ýmsa 

fjárhagslega gerninga, svo sem útlán fjármuna frá bankastofnunum.83  

                                                 
78 OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2.14 gr., bls. 63.  
79 OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2.15. gr., bls. 63-

64. 
80 Transfer pricing method, bls. 2-3. 
81 Transfer pricing method, bls. 2. 
82 Með lífsferli vöru er átt við það þróunarferli sem vörur ganga í gegnum. Lífsferlið skiptist í innleiðingu, 

vöxt, þroskaskeið og hnignun. Christian V. Petersen og Thomas Plenborg: Financial statement, bls. 106-

107. 
83 Transfer pricing method, bls. 3. 
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Í leiðbeiningareglum OECD er undirstrikað að samanburðaraðferðin sé ákjósanlegasta 

aðferðin vegna þess að hún er talin gefa hlutlægt mat á því hvort að um sé að ræða 

armslengdarverð í viðskiptum  milli tengdra aðila eða ekki.84   

Þegar samanburðaraðferðinni hefur verið beitt og niðurstaða hennar gefur til kynna að 

munur sé á verðlagningu milli samanburðarhópa, er það vísbending um, að verð í 

viðskiptum hinna tengdu aðila hafi verið metið til málamynda  og verðlagningin uppfylli 

ekki sjónarmið um armslengd.85 

Þótt gefið sé út að samanburðaaðferðin, sem hér um ræðir, sé ákjósanlegasta aðferðin, 

er það helsti veikleiki hennar að hún gerir miklar kröfur um sambærileika.  Það getur verið 

erfitt að finna viðskipti á milli ótengdra aðila sem uppfylla skilyrði um sambærileika 

jafnvel þótt aðlögun á aðstæðum hafi átt sér stað. Sú fyrirtætlun að bera saman viðskipti á 

milli ótengdra aðila við viðskipti milli tengdra aðila, sem uppfylla ekki samanburðarkröfur 

aðferðarinnar, getur haft áhrif á verðlagninguna í stýrðum viðskiptum, jafnvel þó að eðli 

starfseminnar sé nægilega lík til að sama heildarframlegðin myndist. Samanburðaaðferðin 

er sérstaklega áreiðanleg aðferð þegar um er að ræða ótengt félag sem selur sömu vöru og 

seld er á milli tengdu félaganna.86  

Til að átta sig betur á þeim aðstæðum sem geta verið til staðar þegar 

samanburðaaðferðin er nothæf verður hér farið yfir dæmi sem leiðbeiningareglurnar nota 

til að útskýra betur þær aðstæður og samanburð, sem verður að vera til staðar þegar 

aðferðinni er beitt.  

Samanburðaaðferðin er sérstaklega áreiðanleg, þegar um sjálfstætt félag er að ræða, 

sem selur sömu vöru og tvö tengd félög eru að selja sín á milli. Sem dæmi má taka að 

sjálfstætt félag er að selja kaffibaunir til aðila sem einnig kaupir kaffibaunir af tengdum 

aðila. Þær kaffibaunir sem hér um ræðir eru samanburðarhæfar, þ.e. þær eru fullbúnar og 

tilbúnar til notkunar sem sýna að þær séu á sama stað í lífsferlinum. Að því gefnu væri við 

hæfi að spyrja þeirrar spurningar, hvort mismunur á kaffibaununum hefði áhrif á 

verðlagninguna og þá til dæmis hvort mismunur á uppruna kaffibaunanna hefði áhrif á 

verðlagningu þeirra á opnum markaði. Ef upp kæmi sú staða að uppruni baunanna hefði 

áhrif á verðlagninguna, þá gæti verið nauðsynlegt að grípa til ákveðinnar aðlögunar til að 

eyða út þeim áhrifum. Ef upp kæmi sú staða að mismunur í verðlagningu í viðskiptum með 

                                                 
84 OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2.14. gr., bls. 63. 
85 OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2.13. gr., bls., 63 

og Transfer pricing method,  bls 3. 
86 Transfer pricing method, bls. 10.  
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kaffibaunirnar milli tengdu aðilanna og ótengdu kæmi til vegna mismunandi 

flutningsskilmála yrði að gera leiðréttingu á aðstæðum svo að mismunurinn hefði ekki 

áhrif á verðlagninguna. Til að mynda gæti verið um að ræða annar aðilinn væri að bæta 

flutningskostnaði við verð kaffibaunanna á meðan hinn væri að notfæra sér svokalla F.O.B 

skilmála. Hér yrði að gera þá leiðréttingu að báðir aðilar myndu nálgast verðlagninguna út 

frá sömu flutningsskilmálum svo hægt væri að nýta samanburðaaðferðina við mat á 

verðlagningunni. Kæmi hins vegar upp sú staða að leiðrétting myndi ekki skila áskildum 

árangri þyrfi að grípa til annarrar aðferðar við að ákvarða verðlagninguna87   

6.2.2 Endursöluaðferðin88 

Endursöluaðferðin  er aðferð sem felur í sér að félag hefur keypt vöru af tengdu félagi og 

selur sömu vöru áfram til ótengds félags. Þá er horft á það verð sem varan er seld á til 

félagsins sem selur vöruna áfram til ótengda félagsins. Endursöluaðferðin felur í sér að 

endursöluverðið til ótengda aðilans sé upphaflega verðið lækkað um sanngjarna verga 

álagningu. Endursöluverðið verður að endurspeglast af þeim sölu- og rekstrarkostnaði sem 

endurseljandinn verður fyrir vegna sölunnar. Þá er horft á ýmsa þætti eins og þeirra eigna 

sem notaðar voru vegna endursölunnar, og áhættunnar sem skapast vegna hennar. 

Endursöluverðið liggur fyrir þegar búið er að draga þessa þætti frá upphaflega kaupverðinu 

og á það verð sem eftir stendur að endurspegla hið svokallaða armslengdarverð. Með 

öðrum orðum er armslengdarverðið það verð sem stendur eftir þegar  tollar, 

stjórnunarkostnaður og  fleira hefur verið dregið frá upphaflega kaupverðinu.89  Aðferðin 

felur í sér að nauðsynlegt þykir að afmarka kostnaðinn annars vegar og eðlilega álaningu 

hins vegar með hliðsjón af armslengdarreglunni.90  

 

Mynd 3: Endursöluaðferðin 

                                                 
87 OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2.18. gr., bls. 64-

65. 
88 E.Resale price method. 
89 OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2.21. gr., bls. 65. 
90 Áfanga skýrsla starfshóps. Milliverðlagning. Fjármála- og efnahagsráðuneytið, maí 2013, bls. 6. 
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Eins og fram kemur á mynd 3 er með endursöluaðferðinni verið að horfa til þess verðs 

sem verður á milli tengdu aðilanna, A og B. Það verð þarf að endurspegla armslengdarverð.  

Samkvæmt leiðbeininarreglum OECD er mælt með endursöluaðferðinni þegar ekki er 

um að ræða beinar  sambærilegar afurðir og þar sem afurðin hefur ekki tekið breytingum, 

þegar endursalan á sér stað. Sá sem er að selja afurðina til ótengda aðilans er í raun 

milliliður og því má aðallega sjá þessa aðferð notaða í millifærslu á vörum frá 

dreifingarfélögum til viðskiptavina/kaupenda.91 OECD hefur talið að aðferðin sé 

gagnlegust hjá þeim félögum sem sérhæfa sig í markaðsstarfsemi, til dæmis hjá miðlun 

og/eða dreifingaraðilum eins og heildsölum. Ástæðan fyrir því er sú að seljandinn er hvorki 

búinn að vinna neitt úr vörunni né breyta henni í aðra vöru. 92 

Í einhverjum tilvikum hefur framlegð endurseljandans í viðskiptunum við tengda 

aðilann, þ.e. A,93 verið ákvörðun sem til er komin vegna framlegðar endurseljandans í 

viðskiptum við ótengda aðilann, þ.e. C. Þessar aðstæður má nefna innri samanburð. Hins 

vegar getur það einnig verið að framlegð við verðlagningu frá A til B, þ.e. tengdu aðilanna, 

sé til komin vegna ákvörðunar vegna framlegðar sem myndast hjá ótengdum aðilum, sem 

eiga í sambærilegum viðskiptum. Hér væri um að ræða ytri samanburð og er einna helst 

stuðst við hann þegar innri samanburður er ekki aðgengilegur.94 Því má með öðrum orðum 

segja að með því að notfæra sér endursöluaðferðina til að ákvarða armslengdarverð 

viðskipta á milli tengdra aðila sé verið í flestum tilfellum að taka mið af venjulegum 

hagnaði þriðja aðila.  

Félög geta notfært sér endursöluaðferðina ef annað eða bæði af eftirfarandi skilyrðum 

eru uppfylllt: 

1. Ekkert af þeim mun sem er, ef einhver, á milli viðskipta sem verið er að bera saman 

eða á milli óháðra eininga getur haft áhrif á endursöluverðið á opnum markaði. 

2. Nokkuð nákvæm leiðrétting getur verið framkvæmd til að útiloka að sá munur sem 

er á milli þeirra viðskipta sem verið er að bera saman hefur áhrif á 

endursöluverðið.95 

Samkvæmt endursöluaðferðinni og því sem áður hefur komið fram er verið að 

framkvæma ákveðna samanburðargreiningu með endursöluaðferðinni, en með 

                                                 
91 Anders H. Liland og Espen Nordbø: Internasjonal skattehåndbok, bls. 231. 
92 Trancfer pricing method, bls. 4. 
93 Sbr. mynd 3. 
94 Transfer pricing method, bls. 4.  
95 OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2.23 gr., bls. 66. 
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samanburðagreiningu fylgir yfirleitt ákveðin leiðrétting á aðstæðum svo greiningin geti 

farið fram. Þegar hins vegar er verið að nota endursöluaðferðina til að finna 

armslengdarverð í viðskiptum milli tengdra aðila, þarf yfirleitt að gera færri leiðréttingar 

heldur en um væri að ræða  samburðaaðferðina, sbr. kafla 6.2.1. Ástæðan fyrir því er sú að 

lítill mismunur er á vörunum sem um ræðir, og sá munur sem er, ef einhver,  hefur 

tiltölulega lítil áhrif á endursöluálagninguna.96 Endursöluþóknun í sambærilegum 

viðskiptum og starfsemi er yfirleitt svipuð. Hins vegar gildir annað um söluverð, því 

söluverð hefur ekki tilhneigingu til að vera svipað nema vörur séu staðkvæmdarvörur, en 

með því er átt við vörur, sem geta komið í stað hverrar annarrar. Sem dæmi má nefna að 

líklegra þykir að dreifingaraðili fyrir heimilistæki stundi svipaða starfsemi hvort sem um 

er að ræða sölu á brauðristum eða straujárnum. Söluþóknunin, sem dreifingaraðilinn tæki 

fyrir að selja heimilistækin, væri svipuð eða jafnvel sú sama. Neytendur líta ekki á þessar 

vöru sem staðkvæmdarvörur af þeirri ástæðu að þær koma ekki í stað hvor annarrar og þess 

vegna er ólíklegt að verðlagning á þeim sé hin sama.97 

Horfa þarf til ýmissa atriða þegar verið er að meta hvort endursöluaðferðin sé sú aðferð 

sem nota beri þegar fundið er út, hvernig milliverðlagningu skuli háttað milli tengdra aðila. 

Til dæmis getur það haft áhrif á áreiðanleika aðferðarinnar ef mikill munur er á því hvernig 

félög, sem eiga í viðskiptum sín á milli, annast viðskipti sín. Með því er átt við að það geti 

verið mismunandi hvaða kostnaðar sé tekið tillit til, og getur það haft áhrif á framlegð 

félagsins þó að það hafi ekki endilega áhrif á kaupverð eða söluverð, né heldur áhrif á þá 

þjónustu sem félagið veitir á almennum markaði. Atriðum sem þessum skal gera grein fyrir 

með það í huga að ákvarða hvort viðskiptin við ótengda aðilann séu nægilega 

samanburðarhæf eða sambærileg svo hægt sé að notast við endursöluaðferðina. Þá er 

einnig gert ráð fyrir mikilli samanburðarhæfni þegar kemur að  framkvæmdum aðgerðum, 

eignum og/eða áhættustuðli. Samanburðarhæfnin milli félaganna sem um ræðir gæti 

minnkað, og endursöluaðferðin orðið óáreiðanleg ef mikill munur er á þessum atriðum. 

Ástæðan er sú að mismunurinn getur haft veruleg áhrif á þá eiginleika sem notaðir eru til 

að mæla armslengdarskilyrðin, sem í þessu tilviki eru hin raunverulega endursöluframlegð. 

Samanburðarhæfnin skiptir því miklu máli þegar endursöluaðferðin er notuð, en hún getur 

haft það í för með sér að niðurstaða hennar um armslengdarverð sé nákvæmari en ef um 

væri að ræða samanburðaaðferðina sem farið var yfir í kafla 6.2.1. Til að þetta eigi við 

                                                 
96 OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2.25 gr., bls. 66-

67. 
97 OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2.24. gr., bls. 66. 
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verður að vera um algjöran samanburð að ræða að undanskildri vörunni sem um ræðir. Hér 

er þá átt við efnahagslegar aðstæður, starfsemi félaganna, staðsetningu á lífsferli vörunnar 

og fleira.98 Sömu sögu má segja um álagningaraðferðina sem farið verður yfir í kafla 6.2.3. 

Áreiðanlegasta niðurstaðan fæst þegar ekki líður of langur tími frá því að 

dreifingaraðilinn kaupir vöruna og þangað til að hann selur hana aftur. Eftir því sem lengri 

tími líður þeim mun meiri líkur er á því að samanburðahæfni milli ótengdu félaganna 

minnki og þ.a.l. verður niðurstaða endursöluaðferðarinnar ekki jafn áreiðanleg. Einnig ætti 

dreifingaraðilinn ekki að bæta neinu við vöruna áður en til endursölu kemur.99  

Til að átta sig betur á endursöluaðferðinni verður farið yfir dæmi um atburðarrás þar 

sem notast er við endursöluaðferðina. Um er að ræða tvo dreifingaraðila. Þessir tveir 

dreifingaraðilar eru að selja sömu vöru, undir sama vörumerki og á sömu markaði. 

Dreifingaraðilarinar eru því að fullu samanburðarhæfir. Til hægðarauka skulu þeir nefnast 

dreifingaraðilar A og B. A selur vöruna með ábyrgð en B ekki. Þar sem A er að selja vöruna 

með ábyrgð þá bætir hann kostnaðinum af ábyrgðinni inn í vöruverðið og þar af leiðandi 

verður endursöluverð vörunnar frá A hærra en hjá B. Endursöluálagning A og B er ekki 

sambærileg og því geta aðilarnir ekki stuðst  við endursöluaðferðina fyrr en leiðrétting 

hefur verið gerð á samanburði á A og B. Þegar leiðrétting hefur verið gerð er hægt að meta 

hvort að um armslengdarverð hafi verið að ræða.100  

6.2.3 Álagningaraðferðin101 

Þegar álagningaraðferðinni er beitt, er byrjað á því að athuga þann kostnað, sem seljandi 

afurða eða þjónustu hefur stofnað til í viðskiptum milli tengdra aðila. Hæfileg álagning er 

lögð ofan á kostnaðarverðsgrunninn að teknu tilliti til markaðsaðstæðna og fyrirhafnar. 

Litið er svo á að eftir álagninguna sé komið armslengdarverð miðað við stýrð viðskipti.102 

Þegar aðferðinni er beitt er gengið út frá þeim beina og óbeina kostnaði sem félagið verður 

fyrir vegna þeirrar vöru eða þjónustu sem félagið selur.103 Þá er talið að álagningin í 

viðskiptum milli tengdra aðila ætti að vera sambærileg því sem gerist í sambærilegum 

                                                 
98 OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2.27- 2.28. gr., 

bls . 67-68. 
99 OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2.29-2.30, bls. 

68. 
100 OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2.36. gr., bls. 70. 
101 E. Cost plus method. 
102 OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2.39. gr.,  bls.70. 
103 Með beinun framleiðslukostnaði er hér átt m.a. við beinan framleiðslukostnað, verðmæti söluvöru, þ.e. 

hrávöru, einstakra hluta, launakostnað og fleira. Með óbeinum kostnaði er verið að tala um kostnað sem ekki 

er hægt að flytja yfir á millifærsluna sem til skoðunar er eins og t.d. stjórnunarkostnað.  
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viðskiptum milli ótengdra aðila. Þetta myndi flokkast sem innri samanburður, en OECD 

vísar einnig til ytri samanburðar sem fæli í sér að horfa til álagningar sem yrði til vegna 

sambærilegra viðskipta á milli alls óháðra félaga.104  

Hægt er að gera innri samanburð, það er bera saman viðskipti milli tengdra aðila við 

viðskipti milli alls óháðra aðila, í álagningaraðferð þegar annað eða bæði af eftirfarandi 

skilyrðum eru uppfyllt: 

1. Ef sá munur, ef einhver, sem er á milli viðskiptanna sem félaganna sem borin eru 

saman hefur bein áhrif á álagninguna á opnum markaði. 

2. Mögulegt er að framkvæma nokkuð nákvæma leiðréttingu til að útiloka að sá 

munur sem er á milli þeirra viðskipta sem borin eru saman hafi áhrif á álagninguna. 

Til að hægt sé að gera samanburð vegna álagningaraðferðarinnar gilda sömu forsendur 

og í endursöluaðferðinni sem farið var yfir í kafla 6.2.2.105 Ekki eru gerðar jafn strangar 

samanburðarkröfur og í samanburðaaðferðinni og því ekki jafn rík nauðsyn á að gera eins 

margar leiðréttingar á aðstæðum og samanburðaaðferðin gerir ráð fyrir.106  

Álagningaraðferðin bendir á ákveðna erfiðleika við beitingu á aðferðinni, aðallega 

varðandi ákvörðun kostnaðar. Mikilvægt er að skoða hvernig kostnaðurinn skiptist niður, 

sbr. beinan eða óbeinan kostnað, ásamt því að horfa verður til áhættuþátta og virkni 

félaganna sem eiga í viðskiptunum eða þeim viðskiptum sem verið er að bera saman. 

Mismunur á þessum þáttum milli aðilanna sem og viðskiptanna getur leitt af sér frekari 

eða minni leiðréttingarþörf á aðstæðum svo sem bestur samanburðargrundvöllur náist og 

niðurstaða aðferðarinnar verði sem áreiðanlegust.107  

Mælt er með að nota álagningaraðferðina þegar verið er að selja hálfunnin verðmæti 

milli tengdra aðila, eða þegar tengdir aðilar hafa gert með sér samkomulag um samnýtingu 

fasteigna. Þá nýtist aðferðin einnig vel þegar aðilar hafa gert með sér langtíma 

viðskiptasamninga (kaup og sala), og þegar um er að ræða innri þjónustu milli tengdra 

aðila.108 Af því gefnu má segja að álagningaraðferðin henti best fyrir 

framleiðslustarfsemi.109 

                                                 
104 OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2.40. gr., bls. 71. 
105 OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2.41. gr., bls. 71. 
106 Transfer pricing method, bls. 10.  
107 OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2.45. gr., bls. 

72-73. 
108 OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2.39. gr., bls. 71. 
109 „Milliverðlagning“, https://www.rsk.is/atvinnurekstur/skattskylda/milliverdlagning/  

https://www.rsk.is/atvinnurekstur/skattskylda/milliverdlagning/
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Til að gera betur grein fyrir álagningaraðferðinni er eftirfarandi dæmi: Fyriræki A 

framleiðir og selur tengdum dreifingaraðila brauðristar. Fyrirtæki B framleiðir og selur 

straujárn til ótengds dreifingaraðila. Framlegð A og B er í takt við það sem gerist á markaði 

fyrir lítil heimilistæki. Ef kostnaðarálagningaraðferðinni væri beitt í greiningunni, væri 

samanburðarálagningin milli tengdra aðila og á markaði ótengdra aðila, mismunurinn á 

milli söluverðsins (P) að frádregnum framleiðslukostnaði eða kostnaðarverði seldra vara 

(C) deilt með framleiðslukostnaði (KSV) eða (P-C)/C . Hins vegar getur A verið með 

hagkvæmari eða ódýrari framleiðsluaðferð en B og þar með lægri kostnað. Ef A væri að 

framleiða straujárn og söluverð væri það sama hjá B er framlegð A hærri en B. Ef ekki 

væri unnt að leiðrétta milliverð miðað við sambærilega framlegð væri 

kostnaðarálagningaraðferðin ekki áreiðanleg.110 

Þá má einnig taka dæmi um  félagið A sem fjöldaframleiðir úr og selur til erlends 

dótturfélags síns, B, með 5% framlegð. X,Y og Z eru aðilar í sama landi og A. X,Y og Z 

selja öll ótengdum aðilum á erlendum mörkuðum og hafa 3-5% framlegð upp úr krafsinu. 

A telur stjórnunarkostnað ekki með í framleiðslukostnaði og því er sá kostnaður ekki í 

kostnaðarverði seldra vara (framleiðslukostnaður), sem er lagður til grundvallar matinu. Í 

kostnaðarverði seldra vara X,Y og Z er stjórnunarkostnaður innifalinn. Því þarf að breyta 

kostnaðarmati X,Y og Z til að gera samanburðinn marktækan milli tengdu aðilana.111 

6.3 Framlegðar- og ágóðamyndandi aðferðir 

Segja má að framlegðar- og ágóðamyndandi aðferðirnar séu flóknari en hefðbundnu 

aðferðirnar sem hér hefur verið farið yfir og nefndar hafa verið millifærslulegar 

hagnaðaraðferðir (e. Transactional profit methods).112 Framlegðar- og ágóðamyndandi 

aðferðum  er einungis hægt að beita ef þær samræmast 9. gr. samningsfyrirmyndar OECD 

sbr. kafla 5.2.1 og er sérstaklega verið að horfa til sambærileikans. Þær aðferðir sem OECD 

hefur sett fram og uppfylla skilyrði 9. gr. samningsfyrirmyndarinnar eru 

hagnaðarskiptingaraðferð og nettóálagningaraðferð.113 Þær verða kynntar síðar í þessum 

kafla. 

Framlegðar- og ágóðamyndandi aðferðirnar fela sér  að verið er að skoða tilteknar 

afkomustærðir í rekstrinum, svo sem framlegð af sölu, sölu að frádrengnum 

                                                 
110 OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2.42. gr., bls. 

71-71. 
111 OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2.53. gr., bls. 

75-76. 
112 Garðar Valdimarsson: „Milliverðlagning“, bls. 104. 
113 Ágúst Karl Guðmundsson: Milliverðlagning, bls. 92. 
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framleiðslukostnaði, hagnað fyrir afskriftir, vexti og skatta, og bera þessar stærðir saman 

við tilteknar eignir, skuldir eða aðrar stærðir í rekstrinum svo nokkur dæmi séu tekin. Þær 

aðferðir, sem hér falla undir geta einnig litið til þess hvernig hagnaðarskipting af tilteknu 

rekstrarskipulagi hefði orðið ef um ótengda aðila væri að ræða. Þá yrði að horfa til 

hlutverks, eigna og áhættu, og þá aðallega óefnislegra eigna, og skoða hvort reksturinn, 

sem um ræðir, feli í sér þætti rannsóknar og þróunnar. Hjá aðilum sem stunda flókinn 

rekstur getur verið nauðsynlegt að byggja á starfsþáttargreiningu ef þessar aðferðir eru 

notaðar. 114 

Þær aðferðir sem falla undir að vera framlegðar- og ágóðamyndandi aðferðir eiga það 

sameiginlegt að fjalla um hagnað sem skapast hefur vegna viðskipta á milli tengdra aðila. 

Hagnaður, sem verður af slíkum viðskiptum, getur verið viðeigandi mælikvarði á, hvort 

viðskiptin séu undir áhrifum af skilyrðum sem ekki væru til staðar ef um væri að ræða 

viðskipti á milli ótengdra aðila, sem annars væru sambærileg.115  Það þykir rétt að árétta 

að þær aðferðir sem hér um ræðir eiga aldrei að leiða til ofskattlagningar félags vegna 

þeirrar ástæðu að hagnaður þeirra verður minni en eðlilegt telst eða til undirskattlagningar 

félags sem hagnast meira en venjulegt þykir.116  

6.3.1 Hagnaðarskiptingaraðferðin117 

Þegar tengd félög stunda viðskipti sín á milli, t.d. félög innan samstæðu, myndast 

sameiginlegur hagnaður samstæðunnar vegna viðskiptanna. Það sem 

hagnaðarskiptingaraðferðin gerir, er að sundurgreina þann hagnað sem skipta skal niður á 

félögin innan samstæðunnar sem eru að stunda viðskipti sín á milli. Í sumum tilvikum 

myndast hagnaður í viðskiptum milli samstæðufélaga sem ekki er hægt að úthluta niður á 

annað hvort félagið sem um ræðir vegna annarrar milliverðlagningaraðferðar. Þá er um að 

ræða hagnað sem stafar af óefnislegum eignum. Einnig getur verið um tap að ræða en ekki 

hagnað, sem skipta þarf niður á félögin.118 Hagnaðarskiptingaraðferðin skiptir niður 

sameiginlegum hagnaði samstæðunnar vegna viðskipta milli tengdra aðila á 

efnahagslegum grundvelli eins og ef um væri að ræða viðskipti á milli ótengda aðila. 

Hagnaður hvors félags fyrir sig á að endurspegla það framlag sem félagið leggur til í stýrðu 

                                                 
114 OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2.57. gr., bls. 77. 
115 OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2.56. gr., bls. 77 
116 Ágúst Karl Guðmundsson: Milliverðlagning, bls. 92.  
117 E. Transactional Profit Split Method. 
118 Hér verður þó aðeins gert grein fyrir hagnaðarskiptingaraðferðinni eins og um hagnað væri að ræða. Það 

mætti heimfæra það yfir á tap ef svo bæri undir.  
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viðskiptunum.119 Með hagnaðarskiptingaraðferðinni er verið að leitast við að eyða út þeim 

áhrifum sem stýrð viðskipti geta haft á hagnaðarmyndun samstæðu. Það er gert með því 

að skoða hver hagnaðarskiptingin verður í viðskiptum á milli ótengdra aðila í 

sambærilegum viðskiptum. Sama gildir um rekstrartap og heildarafkomu tengdra aðila eða 

samstæðu. Heildarafkomu tengdu félaganna er skipt upp á milli þeirra í einingar eins og 

um væri að ræða armslengdarviðskipti á milli ótengdra aðila.120 Aðferðin sem hér um ræðir 

er tvíhliða þar sem hún tekur á vandamálum beggja vegna borðsins. Það hefur 

hagnaðarskiptingaraðferðin umfram aðrar aðferðir sem hér hafa verið nefndar.  

Hagnaðarskiptingaraðferðin er helst notuð þar sem viðskipti á milli aðila eru það 

samofin að erfitt er skilja á milli þeirra.121 Þá er getur aðferðin verið viðbót við 

nettóálagningaraðferðina eða endursöluaðferðina og því komið að gagni ef erfitt þykir að 

finna sambærilegt verð eða viðkomandi millifærslur eru mjög flóknar.122 Það má því segja 

að einn helsti styrkleiki hagnaðarskiptingaraðferðarinnar er sá að aðferðinni tekst að leysa 

milliverðlagningarvandamál í milli félaga sem eiga  í mjög samþættum rekstri en lausn á 

því hafa hinar aðferðirnar ekki. Ávallt verður þó að horfa til, hvers eðlis starfsemin er og 

á framlag viðskiptaaðilanna. Þá verður að halda því til haga að tvíhliðaaðferð eins og 

hagnaðarskiptingaraðferð, er ekki ákjósanleg fyrir viðskipti þegar um er að ræða einfalda 

viðskiptaaðgerð.123 

Eins og fram hefur komið þá gildir það um allar aðferðirnar, sem leiðbeiningareglur 

OECD mæla fyrir um að ákveðinn sambærileiki þarf að vera til staðar. Í 

hagnaðarskiptingaraðferðinni er verið að bera saman sambærileg viðskipti hjá ótengdum 

aðilum. Til að geta gert þennan samanburð verða að liggja fyrir samanburðargögn en þau 

gera það kleift að skipta afkomunni samkvæmt aðferðinni eins og ef um væri að ræða 

ótengda aðila í sambærilegum aðstæðum. Reynslan bendir til þess að ótengdir aðilar skipti 

hagnaði miðað við framlag eða fyrirhöfn hvers og eins. Þar getur það reynst þrautinni 

þyngri að gera samanburðinn því oft er erfitt að nálgast samanburðargögnin, einkum frá 

erlendum samstarfsaðilum. Komi slík staða upp er hægt að byggja skiptingu hagnaðarins í 

                                                 
119 Transfer pricing method, bls. 8.  
120 OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2.108. gr., bls. 

93.  
121 Garðar Valdimarsson: „Milliverðlagning“, bls. 104. 
122 OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2.108. gr., bls. 

93. 
123 OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2.109. gr., bls. 

94. 
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viðskiptum á milli ótengdra aðila á því, hvernig starfaskipting félaganna er í tengslum við 

viðskiptin að teknu tilliti til þeirra eigna, sem notaðar eru, og áhættu.124  

Í hagnaðarskiptingaraðferðinni felst ákveðinn sveigjanleiki sem telst styrkleiki hennar. 

Vegna þessa sveigjanleika er unnt að taka tillit til sérstakra aðstæðna og staðreynda í 

samstæðum, sem ekki er að finna hjá ótengdum aðilum, og á sama tíma að ná fram 

armslengdarverði við milliverðlagningu eins og um væri að ræða ótengda aðila í 

sambærilegum aðstæðum. Þá felst einnig styrkleiki aðferðarinnar í því, að hvorugur af 

tengdu aðilunum, sem í viðskiptum eiga sín á milli, fær sinn hlut hlut af ofurhagnaði af 

viðskiptunum þar sem báðir aðilarnir eru metnir í greiningunni. Þetta á helst við um þær 

aðstæður þar sem óefnislegar eignir eru hluti af stýrðu viðskiptunum. Þá er einnig unnt að 

leiðrétta afkomu út frá stærðarhagkvæmni eða jafnvel sameiginlegri hagkvæmni tengdu 

aðilanna. Skipting heildarhagnaðar tengdu aðilanna verður að vera byggð á traustum 

hagrænum grunni eins og ef um væri að ræða viðskipti milli ótengdra aðila. Það sem mestu 

máli skiptir er, hversu vel er unnt að skipta hagnaði á milli tengdu aðilanna eftir 

armslengdarreglunni. Þegar verið er að skipta hagnaðinum upp verður að taka tillit til 

eftirfarandi þátta: 

o Skiptingin verður að vera í samræmi við starfsemina, sem er undirliggjandi í 

innri viðskiptum tengdu aðilana, og einnig við  áhættuskiptingu þeirra á milli. 

o Skiptingin á að vera í samræmi við fyrirkomulag skiptingar hjá ótengdum 

aðilum. 

o Skiptingin á einnig að vera í samræmi við aðferðafræðina við greininguna, sem 

beitt er. Hvaða afkomustig  er verið að horfa á framlegð, rekstrarhagnað eða 

hagnað eftir skatta. Einnig verður að horfa til þess, hvort ákvörðunin sé byggð 

á sögulegum upplýsingum eða áætlunum. 

o Auðvelt skal vera að staðfesta hagnaðarskiptinguna með áreiðanlegum hætti.125  

Ef notast á við hagnaðarskiptingaraðferðina getur verið gott að hafa samning sem 

notaður er til grundvallar hagnaðarskiptingunni hjá tengdum aðilum, og er þá mikilvægt 

að samningurinn upplýsi um skiptinguna á samningstímanum. Færa þarf rök fyrir 

skiptingunni, og að samræmi sé í skiptingaraðferðinni á samningstímanum, þótt taprekstur 

                                                 
124 OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2.109-2.110. gr., 

bls. 94-95. 
125 OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2.115-2.116. gr., 

bls 94-95. 
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verði á samningstímanum. Gera þarf nýjan samning breytist aðstæður verulega eða til 

frambúðar.126  

Til eru nokkrar aðferðir sem hægt er að notast við þegar kemur að skiptingu hagnaðar 

með aðferðinni sem hér er til umfjöllunar. OECD setur fram tvær aðferðir sem hægt er að 

notast við þegar kemur að skiptingu hagnaðar. Annars vegar er um að ræða framlags 

greiningu (e. contribution analysis) og hins vegar afgangs greining (e. residual 

analysis).127 Þessir tvær aðferðir eru ekki tæmandi listi yfir þær aðferðir sem hægt er að 

notast við né útiloka þær hvor aðra.128  

6.3.2 Nettóálagningaraðferðin129 

Fimmta aðferðin sem OECD mælir með er nettóálagningaraðferðin, einnig verið nefnd 

framlegðaraðferðin. Aðferðin byggir á því að finna nettó hagnað eða arðsemi sem hlutfall 

af viðmunargrunni á borð við rekstrartekjur (sala), kostnað eða eignir, svo dæmi séu tekin, 

í viðskiptum tengdra aðila.130 Útkoman úr þessu á að vera sú sama og um væri að ræða 

sambærileg viðskipti á milli ótengdra aðila. Til að athuga hvort að um sé að ræða 

armslengdarverð í stýrðu viðskiptunum þá er gerður samanburður við viðskipti sem eiga 

sér stað við ótengdan aðila, sbr. innri samanburður. Einnig er hægt að gera ytri samanburð, 

sem fæli í sér samanburð viðskipta milli tengdra aðila við viðskipti, sem ótengdir aðilar 

eiga sín á mili. Gæta verður að því að stuðst sé við sama viðmiðunargrunn í 

útreikningunum í samanburðinum. Þegar stuðst er við kostnað eða sölu sem 

viðmiðunargrunn, svipar aðferðinni til kostnaðarálagningar- og endursöluaðferðinnar að 

því leytinu til að aðferðirnar innihalda allar sömu aðferðarfræðina. Hins vegar er 

nettóálagningaraðferðin ólík að því leytinu til að í samanburðinum er notast við heildar 

hagnað eða arðsemi, sem kemur til af viðskiptum milli tengdra aðila, á meðan 

kostnaðarálagningar- og endursöluaðferðirnar notast við framlegð á endursölu eða 

kostnað. Þegar velja á viðmiðunargrunninn skal horfa til þess að hann skal endurspegla 

verðmæti stýrðu viðskiptanna að teknu tilliti til eigna og áhættu. Viðmiðunargrunnurinn 

                                                 
126 OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2.117. gr., bls. 

96. 
127 Framlags greining er eins og nafnið gefur til kynna byggð á því að hagnaðinum er skipt eftir framlagi 

tengdu aðilanna í viðskiptunum. Afgangs greiningin byggir á tveimur stigum. Stig 1 er að hagnaði er skipt 

niður eftir framlagi og á stigi 2 er því skipt sem eftir stendur skv. staðreyndum um hvað tilheyrir hverjum. 

OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations, bls. 97.  
128 OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations, bls 97.  
129 E. Transactional net margin method. 
130 Algengasti viðmiðunargrunnurinn er rekstrarhagnaður fyrir frádrátt vaxta, skatta og óreglulegra liða. 

Transfer pricing method, Bls. 6.  
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skal einnig byggja á hlutlægum gögnum og vera mælanlegur á áreiðanlegan hátt, bæði 

hvað varðar stýrðu og óstýrðu viðskiptin, sem verið er að bera saman, til að fá sem 

marktækustu niðurstöðuna.131  

Það er einkennandi fyrir aðferðirnar að ákveðin samanburðarhæfni verður að vera til 

staðar. Í flestum aðferðum er áhersla lögð á vöruna og/eða þjónustuna sem viðskiptin 

snúast um þegar samanburður á sér í stað, en í nettóálagningaraðferðinni er meiri áhersla 

lögð á hagnýtan samanburð. Þá er ekki ráðlagt að nota nettóálagningaraðferðina, ef framlag 

tengdu aðilanna til viðskiptanna er einstakt og mjög verðmætt af beggja hálfu. Þá er 

hagnaðarskiptingaraðferðin áreiðanlegri.132 

Helsti styrkleiki nettóálagningaraðferðarinnar er að aðferðin miðar við  

hagnaðarviðmið í mælingum sínum, en hefðbundnu aðferðirnar notast við verðviðmið eins 

og framlegð.133 Styrkleikinn, sem felst í því að miða við  hagnaðarviðmið eins og arðsemi 

eigna, er að  mismunurinn sem kann að vera í eðli viðskipta, sem verið er að bera saman, 

hefur lítil áhrif á niðurstöðuna þar sem breytileikinn í starfseminni felst yfirleitt í 

kostnaðinum, og kostnaður hefur meiri áhrif á framlegð heldur en hlutfall þar sem notast 

er við hagnaðarviðmið eins og arðsemi eigna. Þá hefur mismunandi skilgreining og 

flokkun kostnaðar einnig meiri áhrif á samanburð á framlegð heldur en ef um 

hagnaðarviðmið væri að ræða. Nettóálagningaraðferðin þolir þar af leiðandi meiri 

breytileika í starfsemi í viðskiptum milli tengdra aðila samanborið við viðskipti á milli 

ótengda aðila þar sem ekki ríkir jafn mikil skrásetningarkrafa  eins og ef um væri að ræða 

hagnaðarskiptingaraðferðina sbr. kafla 6.3.1, en þar er krafist mikillar nákvæmi og 

sundurliðunar. Það getur því verið jafn nytsamlegt að notast við nettóálagningaraðferðina 

þegar einn  tengdu aðilanna er með flókna og innbyrðis tengda starfsemi og þegar erfiðlega 

gengur að fá nothæf gögn frá einum tengdum aðila. Þegar hins vegar um er að ræða 

samanburðarhæfni, þá verður alltaf að framkvæma samanburðinn með það að leiðarljósi 

að greiningin sé einkennandi fyrir þá aðila sem eiga í stýrðu viðskiptunum, og velja 

viðeigandi milliverðlagningaraðferð til þess að sem áreiðanlegasta niðurstaðan fáist. 

Aðferðin á það sameiginlegt með öðrum aðferðum að samanburðurinn verður að innihalda 

fimm atriði sem nánar verður farið yfir í 7. kafla, en þau eru einkenni viðskiptanna, 

greining á starfsemi, samningsskilmálar, efnahagsumhverfi og viðskiptastefna aðilanna.134  

                                                 
131 Transfer pricing method, bls. 6. 
132 OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2.59. gr., bls. 78.  
133 Framlegð er reiknuð sem sala að frádregnu kostnaðarverði seldra vara. 
134 OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2.62. gr., bls. 

78-79. 
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Helstu veikleikar nettóálagningaraðferðarinnar eru þeir að þættir sem hafa óveruleg 

áhrif á verð og framlegð hjá ótengdum aðilum getur haft áhrif á niðurstöðu aðferðarinnar. 

Mismunandi kostnaður hjá fyrirtækjum, breytt samkeppnisstig og mismunandi 

kostnaðarsamsetning á föstum og breytilegum kostnaði eru dæmi um það. Þá getur 

tímamismunurinn sem orðið getur á því hvenær viðskiptin milli tengdu aðilanna er og sá 

tími þar sem gögn frá ótengdum aðila fást svo hægt sé að gera samanburðargreiningu haft 

áhrif á niðurstöðuna um hvort verðið sem verið er að skoða sé armslengdarverð. Það hefur 

einnig hamlandi áhrif ef ekki er til staðar aðgangur að nákvæmum upplýsingum t.d. um 

sundurliðun á tekjum og gjöldum í sambærilegum viðskiptum á milli ótengdra aðila. 135  

Til að átta sig betur á nettóálagningaraðferðinni verður hér tekið dæmi um beitingu 

hennar. Í dæmi sem sett var fram í kafla 6.2.3 um álagningaraðferðina þurfti að breyta 

kostnaðarmati aðila svo samanburður milli þeirra yrði marktækur, en til þess að geta gert 

það þurfti sundurliðun á kostnaði að vera til staðar. Þetta dæmi sýnir hversu mikilvæg 

sundurliðun er fyrir álagningaraðferðina ef gera þarf leiðréttingar eða aðlögun á aðstæðum. 

Það sama má segja með nettóálagningaraðferðina. Hún felur það hingvegar í sér, að þegar 

þær aðstæður eru til staðar þar sem  ekki  liggur fyrir sundurliðun á kostnaði en leiðréttingar 

eða aðlögun hafa verið gerðar á aðstæðum, er engu að síður hægt að bera kennsl á þann 

hagnað sem myndast við viðskiptin. Með því er búið að tryggja að samræmdur mælikvarði 

sé notaður í samanburði á milli tengdra og ótengdra aðila.  

Nú skal haldið áfram með þær aðstæður, sem settar voru fram í kafla 6.2.3, þar sem 

félag A fjöldaframleiðir úr og selur til erlends dótturfélags B með 5% framlegð. X,Y og Z 

voru þar aðilar í sama landi og A. X,Y og Z selja öll ótengdum aðilum á erlendum 

mörkuðum og hafa 3-5% framlegð upp úr krafsinu. A telur stjórnunarkostnað ekki með í 

framleiðslukostnaði og því eru sá kostnaður ekki í því kostnaðarverði seldra vara 

(framleiðslukostnaður), sem er lagður til grundvallar matinu. Í kostnaðarverði seldra vara 

X,Y og Z er stjórnunarkostnaður innifalinn. Því þarf að breyta kostnaðarmati X,Y og Z til 

að gera samanburðinn marktækan milli tengdu aðilana.136 Ef ekki væri hægt að sundurliða 

þann kostnað, sem hér er kveðið á um, getur verið nauðsynlegt að hafa 

nettóálagningaraðferðina til hliðsjónar og rannsaka hagnaðarviðmið viðskiptanna til að fá 

áreiðanlegan samanburð.  

                                                 
135 OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2.64. gr., bls. 

79-80. 
136 OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations, bls. 76 
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Þá gætu einnig verið uppi þær aðstæður að munur sé á starfsþáttum A annars vegar og 

X, Y og Z félögunum hins vegar. Sem dæmi gæti verðlagning úra frá A innihaldið 

kostnaðarlið vegna tækniaðstoðar sem X, Y og Z hafa ekki. Ef ekki eru til gögn sem 

sundurliða kostnaðinn gæti verið nauðsynlegt að notfæra sér nettóálagningaraðferðina og 

þar af leiðandi nota hagnaðarviðmið til að meta hvort um sé að ræða armslengdarverð í 

viðskiptum á milli tengdra aðila.137  

6.4 Samantekt 

Þær aðferðir sem kveðið er á um í leiðbeiningareglum OECD skiptast í hefðbundnar og 

framlegðar- og ágóðamyndandi aðferðir. Hefðbundnu aðferðirnar eiga það sameiginlegt 

að byggja á samanburðarhæfni og vera ákjósanlegri kostur en framlegðar- og 

ágóðamyndandi aðferðirnar vegna þeirrar ástæðu að hefðbundnu aðferðirnar eru taldar 

gefa meiri afgerandi mat á því hvort um sé að ræða armslengdarverð í viðskiptum milli 

tengdra aðila eða ekki. Meðal hefðbundnu aðferðanna eru samanburðaraðferðin, 

endursöluaðferðin og álagningaraðferðin. Meðal framlegðar- og ágóðamyndandi aðferða 

er að finna hagnaðarskiptingaraðferð og nettóálagningaraðferð. Þær hafa það sameiginlegt 

að byggjast á reikningshaldslegum grunni ásamt samanburði. Framlegðar- og 

ágóðamyndandi aðferðinar teljast þar af leiðandi flóknari í notkun en þær hefðbundnu og 

skulu einungis notaðar þegar ekki er unnt að styðjast við þær hefðbundnu aðferðir sem hér 

hafa verið nefndar. 

7 Að velja aðferð 

7.1 Inngangur 

Þegar lögaðilar eru að ákveða hvaða aðferð skuli nota við verðákvarðanir í viðskiptum 

milli tengdra aðila, skal það ávallt vera markmiðið að velja þá aðferð sem þykir mest 

viðeigandi og hefur það verið kallað reglan um bestu aðferðina (e. best method rule). Til 

að geta fundið bestu aðferðina er mikilvægt að horft sé til veikleika og styrkleika hverrar 

aðferðar fyrir sig. Þá þarf einnig að líta til þeirra upplýsinga sem lögaðilar hafa og/eða geta 

aflað til þess að ákvarða verðlagninguna.138  

                                                 
137 OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations, bls. 92 
138 Þetta á einnig við um þegar skattyfirvöld eru að meta hvort um sé að ræða armslengdarverð í viðskiptum 

milli tengdra aðila. OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 

2.2 gr., bls. 59. 



 

42 

Í leiðbeiningareglum OECD er tekið fram að hefðbundnu aðferðirnar, sem farið var 

yfir í kafla 6.2, séu taldar áreiðanlegri til að ákvarða hvort verðlagning milli tengdra aðila 

samræmist armslengdarviðmiðum. Ástæðan fyrir því er sú að auðveldara þykir að sjá, 

hvort mismun í verðlagningu milli tengdra og ótengdra aðila megi rekja beint til starfsemis- 

eða fjárhagslegra tengsla á milli lögaðilanna sem um ræðir. Þá er sérstaklega lögð áhersla 

á samanburðaaðferðina, sem farið var yfir í kafla 6.2.1, vegna þess að einfaldast þykir að 

sjá hvort um armslengdarverð sé að ræða með þeirri aðferð. Hins vegar geta komið upp 

aðstæður þar sem hvorki er hægt að notast við samanburðaaðferðina né  neina aðra 

hefðbundna aðferð, og þá gæti verið meira viðeigandi að notast við þær aðferðir sem falla 

undir að vera framlegðar- og ágóðamyndandi aðferðir. Í leiðbeiningareglum OECD er 

tekið dæmi um ákveðnar aðstæður þar sem slíkt atvik gæti átt við. Ef um er að ræða aðila,  

sem eru í mjög samþættri starfsemi, eða þær upplýsingar sem þarf til að geta notað eina af 

hefðbundnu aðferðunum liggja ekki fyrir, skal notast við hagnaðarskiptingaraðferðina eða 

nettóálagningaraðferðina.139 Undir engum kringumstæðum má notast við hefðbundnu 

aðferðirnar einungis vegna þess að aðrar þóttu of flóknar í notkun.140  

7.2 Samanburður 

Samanburðarhæfni er forsenda aðferðanna, sem OECD mælir fyrir um í 

leiðbeiningareglum sínum. Samanburðurinn felur þá í sér að skoða tvö atriði: Annars vegar 

endurskoðun á viðskiptum milli tengdra aðila og hins vegar viðskipti á milli ótengdra aðila, 

sem hugsanlega gætu talist sambærileg þeim sem tengdu aðilarnir stunda. Það sem felst í 

samanburðargreiningu er fyrst og fremst leitin að sambærilegum viðskiptum milli ótengdra 

aðila. Leitin miðar af því að finna sem áreiðanlegastan samanburð.141 Leggja ber til 

grundvallar samninga, sem hinir tengdu aðilar hafa gert sín á milli, en eins og áður hefur 

komið fram þá er forsenda armslengdarviðmiða að möguleiki sé á samanburði. Er þá sett 

fram það skilyrði að enginn munur sé á millifærslum sem eiga sér stað innan 

                                                 
139 Hér verður að koma því á framfæri að það, að erfitt sé að nálgast samanburðagögn eða þau jafnvel 

ófáanleg, til að hægt sé að styðjast við hinar hefðbundnu aðferðir er ekki nægjanleg  ástæða til að notast við 

framlegðar- eða ágóðamyndandiaðferðirnar. Ef upp kemur slík staða þá verður ávallt að meta aðstæður og 

athuga hver áreiðanleiki síðarnefndu aðferðinna væri. Það getur vel verið að engin af þeim aðferðum sem 

OECD greinir frá í leiðbeiningum sínum eigi við og þá þarf að horfa til annarra aðferða. OECD transfer 

pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations, bls. 61. 
140 OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2.10. gr., bls. 62. 
141 OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations, bls. 107. 
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félagasamstæðu og verði á almennum markaði, sem gæti efnislega haft áhrif á verðið, eða 

að hægt sé að gera eðlilegar leiðréttingar til þess að eyða slíkum mismun.142  

Að finna samanburðarhæfni á það sameiginlegt með öðrum aðferðum að 

samanburðurinn verður að innihalda fimm atriði: Þau eru eins og áður hefur komið fram, 

einkenni viðskiptanna, greining á starfsemi, samningsskilmálar, efnahagsumhverfi og 

viðskiptastefna aðilanna.143 Þá er einnig kveðið á um fyrrnefnda fimm þætti í 10. gr. 

reglugerðar nr. 1180/2014 um skjölun og milliverðlagningu. Þá inniheldur 10. gr. 

reglugerðarinnar beina tilvitun í leiðbeiningareglur OECD, en í ákvæðinu segir að með 

samanburðargreiningu sé gerður samanburður á verði og öðrum skilmálum í viðskiptum 

milli tengdra aðila við verð og skilmála í viðskiptum milli ótengdra aðila. Þá skal 

framkvæma bæði ytri og innri samanburð með þeim þáttum sem hver aðferð í 

leiðbeiningareglum OECD segir til um. Einnig ef leiðréttingar eða aðlögun á aðstæðum 

eru nauðsynlegar við samanburðargreiningu, skal halda þeim til haga og gera grein fyrir 

þeim í skjölun lögaðilanna.  

Til að framkvæma samanburð hefur OECD talið upp níu atriði sem hægt er að fylgja 

við gerð greiningarinnar. Engin skylda hvílir á aðildarríkjum OECD til að fylgja 

greiningunni, enda fela leiðbeiningarreglurnar aðeins tilmæli til aðildarríkjanna og eru þær 

einungis valmöguleiki, sem gefur góða sýn á hvernig samanburðargreining skuli fara fram. 

Atriðin níu eru eftirfarandi: 

1. Ákveða hversu mörg ár skulu falla undir greininguna. 

2. Víðtæk greining á aðstæðum aðilanna skal gerð. 

3. Skilja þarf stýrðu viðskiptin sem eru til athugunar, skilningurinn skal byggður á 

starfrænni greiningu með það í huga að velja sem bestu 

milliverðlagningaraðferðina miðaða við aðstæður, fjárhagslega kvarða sem þarf að 

bera saman og samanburðarþætti sem taka þarf tillit til. 

4. Endurskoða fyrirliggjandi innri samanburð, ef einhver. 

5. Sannprófa þær upplýsingar sem til staðar eru um ytri samanburð og áreiðanleika 

þeirra.  

                                                 
142 Sbr. 1.36 í leiðbeiningareglum OECD: „in making these comparisoons, material differences between the 

compared transactions or enterprises should be taken into account. In order to establish the degree of actual 

comparability and then to make appropriate adjustments to establish arm‘s length conditions, it is necessary 

to compare attributes of the transaction or enterprises that would affect conditions in arm‘s lenght 

transactions.“, bls. 43. 
143 OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations, bls. 78-79. 
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6. Velja viðeigandi milliverðlagningaraðferð og fjárhagslega mælikvarða sem ræðst 

af þeirri aðferð sem fyrir valinu verður  

7. Bera kennsl á mögulegan samanburð. 

8. Sannprófa og gera leiðréttingar á samanburðargögnum þar sem við á.  

9. Túlka og nota gögnin sem safnað hefur verið. Meta hvort um sé að ræða 

armslengdarverð.  

Það ferli sem hér hefur verið rakið er ekki línulegt og getur falið í sér m.a. 

endurtekningu á atriðum 5-9 uns viðeigandi niðurstaða næst eða hægt er að velja bestu 

aðferðina.144  

7.3 Að velja aðferð  

Ferlið við að velja aðferð er frá forgreiningu á skilyrðum stýrðu viðskiptanna að vali á 

milliverðlagningaraðferð. Áður en val á milliverðlagningaraðferð fer fram þarf meðal 

annars að bera  kennsl á hugsanlegan samanburð. Að endingu liggur fyrir  niðurstaða um 

hvort stýrðu viðskiptin séu í samræmi við armslengdarverð.145  

Í leiðbeiningareglum OECD er að finna fjögur atriði sem vert er að taka mið af við val 

á milliverðlagningaraðferð og eru þau eftirfarandi: 

1. Styrkleikar og veikleikar viðurkenndra aðferða OECD. 

2. Hversu viðeigandi er aðferðin að teknu tilliti til eðlis stýrðu viðskiptanna, en 

niðurstaðan fæst við hagnýta greiningu. 

3. Aðgengi að áreiðanlegum upplýsingum sem nauðsynlegar eru til að geta beitt 

viðkomandi aðferð. Þá er sérstaklega átt við þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru 

um viðskipti milli ótengdra aðila svo dæmi sé tekið. 

4. Að hve miklu leyti er samanburðarhæfni í stýrðu og óstýrðu viðskiptunum til staðar 

að teknu tilliti til áreiðanleika leiðréttinga á aðstæðum sem gæti þurft að gera til að 

eyða þeim mismun sem kann að vera uppi. 

Í 2.11. mgr. leiðbeiningareglna OECD kemur fram að fullnægjandi þykir að skattaðili 

og skattyfirvöld beiti einungis einni aðferð. Gefi hin valda aðferð hins vegar fullnægjandi 

niðurstöðu, getur verið skynsamlegt að beita fleiri aðferðum.146 Þá getur einnig komið upp 

sú staða að skattaðili hefur valið aðra aðferð, sem veitir ekki eins örugga niðurstöðu og sú 

aðferð sem skattyfirvöld hafa valið. Slík staða telst til undantekningar frá meginreglunni 

                                                 
144 OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations, bls. 108-109. 
145 OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations, bls. 107. 
146 e. „the arm‘s lenght principple does not require the application of more than one method“. OECD transfer 

pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations, bls. 62. 
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um að skattyfirvöld skuli byggja niðurstöðu sína á þeim aðferðum sem skattaðili hefur 

notast við, svo lengi sem þær aðferðir samræmist þeim aðferðum sem gefnar eru út af 

OECD147 Í flóknum tilvikum mæla leiðbeiningar OECD með heildarmati á staðreyndum 

og aðstæðum sem til skoðunar eru, og blöndu af fyrirliggjandi sönnunargögnum ásamt 

þeim hlutfallslega áreiðanleika sem aðferðirnar, sem til skoðunar eru, gefa til kynna.148 

Í leiðbeiningareglum OECD kemur einnig fram að ekki er skylt að notast við þær fimm 

aðferðir sem þar eru settar fram. Ef notast er við aðrar aðferðir gera leiðbeiningareglurnar 

þá kröfu að sú aðferð samræmist armslengdarviðmiðum sem reglurnar segja til um.149  

Við val á aðferð skal hafa í huga svokallaða „bestu aðferð regluna“ sem kveður á um 

að gera skal greiningu á aðferðum til að meta, hvaða aðferð sé sú besta til að finna út 

armslengdarverð í viðskiptum tengdra aðila. Hvert atvik hefur sinn eigin eiginleika og því 

þarf að meta út frá hverju atviki fyrir sig hvaða aðferð henti best.150  

7.4 Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið farið yfir hvernig velja skuli aðferð. Eins og hefur komið fram 

þá skiptir samanburðarhæfni miklu máli og setja aðferðirnar sem leiðbeiningareglur OECD 

kveða á um, ákveðið skilyrði fyrir samanburði til beitingar þeirra. Þá verður að horfa til 

viðskipta á milli tengdra og ótengdra aðila og bera þessar tvær gerðir af viðskiptum saman 

með einkenni þeirra í huga. Einnig starfsemi aðilanna, samningsskilmálanna, 

efnahagsumhverfisins og viðskiptastefnu aðilanna. Öll þessi atriði þurfa að vera 

sambærileg svo hægt sé að bera viðskiptin saman. Þegar meta á hvaða aðferð sé best fyrir 

umrædd viðskipti, skal horfa til eiginleika aðferðanna miðað við fyrirliggjandi gögn. Þá 

skulu aðilar ávallt hafa það að markmiði að velja þá aðferð sem þykir mest viðeigandi fyrir 

viðkomandi aðstæður. 

                                                 
147 Sbr. 1.66, e. „A tax administration's examination ordinarily should be based on the transaction undertaken 

by the associated enterprises as it has been structured by them, using the best methods applied by the 

taxpayer“. OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations, bls. 51. 
148 Sbr. 2.11., e. the facts and circumstances of the case, the mix of evidence available, and the relative 

reliability of the various methods under consideration., OECD transfer pricing guidelines for multinational 

enterprises and tax administrations, bls. 62. 
149 Sbr. 2.9., e. MNE groups retain freedom to apply methods not described in these Guidlines to establish 

prices provides those prices satisfy the arm‘s lenght principle in accordance with these Guidlines. OECD 

transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations,  bls. 61. 
150 Jan Pedersen o.fl.: Skatteretten 3, 2009, bls. 380-381. 
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8 Norðurlöndin 

8.1 Inngangur 

Mismunandi milliverðlagningarreglur milli einstakra ríkja geta leitt til tvísköttunar og því 

er mikilvægt að ríki lögfesti skýrar milliverðlagsreglur. Í frumvarpi að lögum nr. 142/2013 

um breytingu á á lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt, með síðari breytingum (af-

leiðuviðskipti, vatnsveitur og fráveitur, arðsúthlutun til eigenda félaga, millilandasamruni, 

milliverðlagning, sérstakur fjársýsluskattur, eindagi) má sjá m.a. að farið er yfir 

milliverðlagningarreglur samanburðaþjóðanna, Danmerkur, Svíþjóðar og Noregs. Þykir 

því samhengisins vegna rétt að gera nokkra grein fyrir þeim milliverðlagningarreglum sem 

gilda í fyrrgreindum löndum, auk einstakra dóma þar sem milliverðlagning hefur komið 

við sögu. 

8.2 Svíþjóð  

Í Svíþjóð er milliverðlagningarregla í tekjuskattslögum, sbr. 19. gr. í 14. kafla sænsku 

tekjuskattslaganna (s. Inkomstskattelag (1999:1229, IL)). Mælt er fyrir um  

armslengdarreglu, en ákvæðið hefur verið í lögunum í einhverri mynd frá árinu 1929.151 

Þá er einnig að finna í 20. gr. sænsku tekjuskattslaganna skilgreiningu á, hvað teljist vera 

tengdir aðilar. Skilgreining á tengdum aðilum í sænsku tekjuskattslögunum svipar til 9. gr. 

samningsfyrirmyndar OECD að tvísköttunarsamningum152 sbr. kafla 5.2.1. Mikil  áhersla 

er lögð á skjölun, en í 2. gr. 19. kafla sænsku laganna um skattframtal og eftirlit (nr. 

2001:1227) er mælt fyrir um þá skyldu að skrásetja þau viðskipti sem sænsk félög eiga við 

tengda aðila. Ákvæði 2 b. í 19. kafla sænsku laga um skattframtal og eftirlit kveður á um, 

hvað koma skuli fram við skjölun, og þá gilda einnig nýjar skjölunarreglur um 

milliverðlagningu, sem tóku gildi 1. janúar 2013. Sænsku skjölunarreglurnar kveða á um 

að skattskyldir tengdir aðilar, sem eiga í viðskiptum við aðila sem ekki eru skattskyldir í 

Svíþjóð, skuli útbúa skrifleg gögn um viðskiptin, sem í raun þýðir að skjölunarskylda er 

fyrir hendi ef yfirráð/eignarhald fer yfir 50%. Minni fyrirtæki þurfa ekki að framfylgja eins 

ríkri skjölunarskyldu nema um sé að ræða viðskipti um óefnislegar eignir. Þá skal skjölun 

vera í samræmi við ESB reglur og mega þær vera skrifaðar á sænsku, norsku, dönsku eða 

ensku.153 

                                                 
151 PWC: International transfer pricing, bls. 755. 
152 Þskj. 266, 143. lögþ. 2013-14, bls. 22. 
153 Skatteverket: Svenska regler om dokumentation, 

http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/331434.html og Þskj. 266, 143. lögþ. 2013-

14, bls. 22. 

http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.10/331434.html
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Í sænsku tekjuskattslögunum er ekki vísað til, hvaða aðferð skuli beita við 

milliverðlagningu, en í lögskýringargögnum er vísað til leiðbeiningareglna OECD og í 

dómaframkvæmd.154 Það má því sjá að leiðbeiningareglunum er gert hátt undir höfði í 

sænskum skattalögum og þar af leiðandi er horft til þeirra aðferða, sem 

leiðbeiningareglurnar lýsa við skýringu sænsku tekjuskattslaganna.   

8.2.1 Dow Sverige AB gegn Skatteverket155 

Dow Sverige AB er að öllu leyti í eigu Dow Europe Holding NV í Hollandi, en er einnig 

dótturfélag bandaríska móðurfélagsins, Dow Chemical Company. Samstæða þessi 

framleiðir m.a. latex og frauðplastumbúðir sem notaðar eru í byggingariðnaði. 

Sænska félagið hafði gert þjónustusamninga við félagið Dow Europe SA er var 

þjónustumiðstöð dótturfélaga samstæðunnar sem staðsettar voru í Evrópu. Dow Europe 

var staðsett í Sviss. Þjónustusamningar Dow Sverige við Dow Europe kváðu á um 

markaðssetningu, stjórnsýslu, framleiðslustjórnun og mannauðsstjórnun dótturfélaganna.  

Í aðalatriðum snérist málið um hvernig armslengdarverð þjónustunnar, sem Dow 

Sverige keypti af  Dow Europe, var fundið, og einnig vildi Dow Sverige fá umræddan 

kostnað metinn sem frádráttarbæran rekstrarkostnað. Skattstofan í Stokkhólmi taldi að 

félagið ætti ekki rétt á frádrætti vegna rekstrarkostnaðarins og voru skattar félagsins því 

endurákvarðaðir. Skattstofan byggði ákvörðun sína á þeim forsendum að tveir samningar 

af fjórum fælu í sér að of lágt hlutfall af heildar framleiðsluvörum félagsins, væri dreift 

innan Svíþjóðar. Einnig var ekki talið að Dow Sverige hefði fært sannanir fyrir því að 

kostnaður vegna annarra samninga, sem gerðir voru, bæru í sér frádráttarbæran kostnað 

skv. sænskum skattalögum. Kostnaður vegna samnings um markaðssetningu þarf að 

tengjast umfangi vörulínunar, og þar sem í þessu máli var einungis um 10% af vörulínunni 

selt í Svíþjóð, var kostnaður vegna sölu í Svíþjóð talinn of umsvifalítill til að geta talist 

frádráttarbær. Svipað var upp á teningnum með aðra þjónustusamninga sem félagið hafði 

gert við Dow Europe. Þá segir í dómnum að Dow Sverige sé í raun að taka á sig kostnað 

samstæðunnar vegna þjónustu sem félagið nýtur aðeins að hluta. Þá segir einnig að félögin 

hafi ekki getað sýnt hvernig gjöld vegna þjónustusamningana voru ákveðin, og studdust 

dómstólar því við leiðbeiningareglur OECD til að leggja mat á hvort um væri að ræða 

armslengdarreglu.  

                                                 
154 Farið verður yfir sænska dóma í kafla 8.2.1 og 8.2.2. 
155 RÅ 2006, ref. 37 



 

48 

Dow Sverige áfrýjaði ákvörðun skattyfirvalda Stokkhólms (s. Skatteverket) og bar 

meðal annars fyrir sig þau rök að Dow Europe væri miðstöð þjónustunnar fyrir samstæðuna 

í heild og verðlagning vegna þjónustusamninga við félagið væri ákvörðuð á grundvelli 

nákvæmra viðmiða sölu, framleiðslu viðskiptakrafna og fjölda starfsmanna. Þá segir Dow 

Sverige að þjónustukerfi samstæðunnar hafi verið við lýði frá 1972 og viðurkennt um alla 

Evrópu. Verðlagningin sé því þannig til komin að tekið sé tillit til raunverulegs kostnaðar, 

sem yfirfarin hafi verið af ytri endurskoðanda. Við kostnaðinn bætist við 10% álag á 

viðskiptalegan grundvöll og rekstrarkostnaður dreginn frá. 

Héraðsdómur (s. Länsrätten) í Stokkhólmi komst að þeirri niðurstöðu í dómi sínum að 

algengt sé að félög eins og Dow Sverige kaupi þjónustu af félagi eins og Dow Europe. 

Uppi séu þó mismunandi skoðanir á frádráttarbærni og spurningin í þessu máli sé meðal 

annars hvort að hagnaðarálagningin sé réttlætanleg. Þá skuli ávallt miða við að verð á 

viðskiptum milli tengdra aðila skuli byggjast á armslengdarsjónarmiðum.  

Í máli þessu þótti ekki fært að notast við eina af fimm aðferðum OECD og var því 

notast við aðferð sem nefnd er óbein kostnaðarúthlutunaraðferð. Niðurstaða Héraðsdóms 

var að úrskurða Skatteverket í vil með þeim rökum að Dow Sverige hefði ekki sýnt fram á 

að þjónustan sem keypt var af Dow Europe hefði verið nauðsynleg og að kostnaður  vegna 

samninganna hafi verið til hagsbóta fyrir félagið. Niðurstaða Héraðsdóms var því sú að 

Dow Sverige sýndi hvorki fram á, hvernig keypta þjónustan frá Dow Europe væri til 

hagsbóta fyrir félagið né af hverju félagið ætti rétt á draga frá kostnað vegna 

þjónustusamninganna.  

Í málinu hafði því meðal annars verið haldið fram að til þess að kostnaður vegna 

þjónustunnar gæti verið frádráttarbær, þyrfti að sýna fram á að hún væri nauðsynleg fyrir 

félagið og ekki hefði verið hægt að veita þjónustuna öðruvísi.  

Hæstiréttur (s. Regeringsrätten) komst að þeirri niðurstöðu að Dow Sverige hefði ekki 

getað veitt umrædda þjónustu sjálf og að þjónustan sem um ræður væri nauðsynleg fyrir 

rekstur félagsins.  

Þá bendir dómstóllinn á að um sé að ræða árekstur milli milliverðlagsákvæða 19. – 20. 

gr., kafla 14 IL (sænsku tekjuskattslaganna) og ákvæða um frádráttarbærni 

rekstrarkostnaðar í 16. kafla sömu laga. Dómstóllinn taldi árekstur ákvæða þessara vera 

milliverðlagsákvæðum 19 – 20. gr. kafla 14 IL í hag og þar af leiðandi ætti Dow Sverige 

að fá kostnað vegna þjónustusamninganna metinn sem frádráttarbæran rekstrarkostnað.  

Til að meta hvort um væri að ræða armslengdarverð sagði dómstóllinn að meta þyrfti 

aðstæður heildstætt. Því mat dómstóllinn heildaráhrif allra þjónustusamninganna og þótt 
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Dow Sverige hafi ekki notfært sér alla þjónustuþættina væri það ekki merki um að þeir 

væru félaginu ekki nauðsynlegir.  

Niðurstaða Hæstaréttar var því sú að heimila ætti Dow Sverige frádrátt 

rekstarkostnaðar af þjónustusamningunum þrátt fyrir rök lægri dómstóla fyrir neitun þess 

efnis.  

8.2.2 Nobel Biocare Holding AB geng Skatteverket156 

Málavextir voru þeir að í janúar árið 2003 gerði sænska félagið Nobel Biocare Holding 

AB þrjá lánssamninga við svissnenska móðurfélag sitt, Nobel Biocare Holding AG. 

Lánssamningarnir innihéldu allir skilyrði um endurgreiðslu og breytilega vexti. Sama dag 

og lánssamningarnir voru gerðir flutti móðurfélagið kröfurnar yfir á systurfélags sitt sem 

staðsett var á Hollensku Antillaeyjunum. Það var svo í júní árið 2008 sem gerðir voru nýjir 

lánssamningar sem tóku við af þeim samningum sem gerðir voru árið 2003. Nýju 

lánssamningarnir innihéldu ekki sömu skilyrði og fyrirmynd þeirra frá árinu 2003 og má 

þar helst nefna að ákvæði vantaði um gjalddaga og vexti, en vextir voru hækkaðir um 2,5%. 

Kröfurnar voru í kjölfarið fluttar yfir til svissnesks systurfélags.  

Nobel Biocare Holding taldi vaxtamismun sem var á samningunum 2003 vegna 

samningsins 2008 vera frádráttarbæran. Skattyfirvöld Svíþjóðar (s. Skatteverket) höfnuðu 

þessum gjörðum félagsins á grundvelli leiðréttingarreglu í 19. gr. 14. sænsku 

tekjuskattslaganna  (1999 1229), IL. Höfnun skattyfirvalda gerði það að verkum að skattar 

Nobel Biocare Holding fyrir árin 2009-2011 voru endurákvarðaðir á grundvelli 

ákvörðarinnar. Ástæðan lá í því að þær breytingar sem gerðar voru á lánsskilmálum frá 

2003 og 2008 leiddi til aukins vaxtamunar sem bryti í bága við armslengdarreglu. 

Lánsamningarnir, sem gerðir voru árið 2008, voru að mati skattyfirvalda ólíkir því, sem 

almennt hefði gerst á milli ótengdra aðila. Töldu skattyfirvöld að ótengdur aðili hefði ekki 

samþykkt hækkun vaxta um 2,5%. Því væri um að ræða sýndargerning, sem fæli í sér 

færslu á fé svo félagið gæti ákvarðað hvar hagnaður þess myndaðist.  

Nobel Biocare Holding áfrýjaði niðurstöðu skattyfirvalda til Stjórnsýsludómstólsins (s. 

Förvaltningsrätten) sem ógilti niðurstöðuna m.a. á þeim forsendum að ekki hefði verið 

sýnt nægilega  fram á að samningarnir, sem gerðir voru árið 2008, væru gerðir á milli 

tengdra aðila. Málið gekk á milli neðri dómsstiga Svíþjóðar, sem ekki voru allir sammála 

um niðurstöðu málsins.  

                                                 
156 HFD 2016 ref. 45.  
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Í málinu var m.a. tekist á um hvort að skattyfirvöldum væri heimilt að beita 

leiðréttingarheimild 19. gr. 14. kafla IL þegar um væri að ræða samningsskilmála sem 

hefðu annars ekki orðið milli ótengdra aðila. Einnig var tekist á um hvort samningarnir, 

sem gerðir voru 2008, samræmdust því sem almennt myndi gerast á milli ótengdra aðila, 

og hvort heimild hefði verið til staðar í samningnum frá 2003 til að endursemja um 

vaxtakjör. 

Niðurstaða Hæstaréttar Svíþjóðar var á þá leið að heimilt væri að beita 

leiðréttingarreglu 19. gr. 14. kafla IL þegar um er að ræða samningsskilmála sem hefðu 

annars ekki orðið milli ótengdra aðila. Máli sínu til suðnings vísaði Hæstiréttur til 

leiðbeiningarreglna OECD og þeirrar aðferðar sem þar er kveðið á um til að athuga hvort 

um sé að ræða armslengdarverð. Hins vegar voru í nýjum lánasamningum félagsins, sem 

gerðir voru árið 2008, ákvæði um markaðsvexti og staðfesti þar Hæstiréttur rökstuðning 

félagsins vegna þessa. Hins vegar horfði Hæstiréttur á málið út frá þeirri staðreynd að 

ótengdur aðili mundi ekki hafa samið frá sér samning sem gerður var 2003 til þess að 

hækka vexti í samningi 2008. Þar af leiðandi geti skattyfirvöld beitt leiðréttingareglu 

laganna.  

8.3 Noregur 

Í Noregi er að finna milliverðlagningarreglur í grein 13-1 í norsku tekjuskattslögunum (n. 

Skatteloven, SL). Í ákvæði þessu er að finna norsku armslengdarregluna þar sem kveðið er 

á um þá heimild skattyfirvalda að leiðrétta skattstofn norskra lögaðila vegna viðskipta 

þeirra þar sem upp hafa verið gefnar of lágar tekjur eða hagnaður. Til þess að heimild 

norsku skattyfirvaldana virkist þarf að uppfylla þrjú skilyrði: 

1. Tengsl þurfa að vera á milli aðilanna sem í viðskiptunum eiga. 

2. Tekju- eða eignarýrnun þarf að hafa átt sér stað. 

3. Tekju- eða eignarýrnum í lið 2 verður að hafa átt sér stað vegna tengsla aðilanna 

sem um ræðir.157  

Þann 1. janúar 2008 var bætt við nýrri málsgrein, 4. mgr. við grein 13-1 í norsku 

tekjuskattslögunum þar sem kveðið er á um að ef um er að ræða hagsmunategnsl á milli 

norsks lögaðila og lögaðila, sem heimilisfastur sé í öðru ríki, og í gildi sé 

tvísköttunarsamningur þar sem kveðið er á um armslengdarviðskipti, eigi að taka tillit til 

                                                 
157 Skatteetaten: Internprising (transfer pricing), 

http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Handboker/Lignings-

ABC/Kapitler/I/?mainchapter=129948   

http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Handboker/Lignings-ABC/Kapitler/I/?mainchapter=129948
http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Handboker/Lignings-ABC/Kapitler/I/?mainchapter=129948
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leiðbeiningareglna OECD að því marki sem unnt er. Því er í ákvæði þessu bein tilvísun til 

leiðbeiningareglna OECD.158  

Ákvæði 13-1 í norsku tekjuskattslögunum er í samræmi við 9. gr. samningsfyrirmyndar 

OECD.  Þá er einnig kveðið á um í grein 3-9 í  norsku hlutafélagalögunum (n. 

Aksjeloven/allmennaksjeloven) að viðskipti á milli samstæðufélaga skuli byggð á 

viðskiptalegum skilmálum og meginreglum.159 

Skilgreining á tengdum aðilum er ekki að finna í norsku tekjuskattslögunum heldur í 

ákvæði 4-12 í lögum um álagningu skatta (n. Ligningsloven) en þar er meðal annars miðað 

við að lágmarki 50% eignarhald sé fyrir hendi. Í ákvæði 4-12 í norsku lögunum um 

álagningu skatta er einnig að finna reglur sem tengjast viðskiptum milli tengdra aðila og 

kveða á um skráningu og skjalfestingu gagna. Þessar reglur tóku gildi þann 1. janúar 2008 

og gera ekki greinamun á hvort um sé að ræða viðskipti yfir landamæri eða innan Noregs. 

Lögin mæla fyrir um tvenns konar skyldur:  

1. Félög þurfa að skila inn sérstöku eyðublaði með skattframtali sínu ár hvert. Á 

eyðublaðinu er skráning eða samantekt á þeim tengdu viðskiptum sem félagið 

hefur átt það árið. Eðli og umfang viðskiptanna skal koma fram.  

2. Þá ber þeim félögum sem falla undir skjölunarskyldu ákvæðisins að skila inn 

til skattyfirvalda Noregs ítarlegum skjölum um tengd viðskipti félagsins. Þar 

skal m.a. koma fram hvernig verð og skilmálar séu ákveðnir í tengdum 

viðskiptum sem félagið stundar. Þessum gögnum ber að skila innan 45 daga 

frá því skattyfirvöld fara fram á slík skil.160  

Í milliverðlagningarreglum Noregs er ekki mælt fyrir um ákveðna aðferð við 

verðlagningu  í viðskiptum á milli tengdra aðila en notast skal við bestu aðferðina hverju 

sinni. Vísað er til leiðbeiningaregla OECD í þeim efnum og kveðið á um að hefðbundnu 

aðferðirnar séu æskilegastar. Hins vegar er ekki útilokað að hægt sé að notfæra sér aðrar 

aðferðir en kveðið sé á um í leiðbeiningareglunum, en skilyrði sé að þær samæmist 

armslengdarsjónarmiðum.161  

                                                 
158 OECD: Transfer pricing country profile, bls. 1.  
159 KPMG: Internprising (transfer pricing), http://verdtavite.kpmg.no/internprising-transfer-pricing.aspx   
160 Þskj. 266, 143. lögþ. 2013-14, bls. 22. 
161 Skatteetaten: Internprising (transfer pricing), 

http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Handboker/Lignings-

ABC/Kapitler/I/?mainchapter=129948  

http://verdtavite.kpmg.no/internprising-transfer-pricing.aspx
http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Handboker/Lignings-ABC/Kapitler/I/?mainchapter=129948
http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Handboker/Lignings-ABC/Kapitler/I/?mainchapter=129948
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8.3.1 Norsk Agrip gegn Skatteetaten162 

Mál norska félagsins Agrip gegn norskum skattyfirvöldum, Skatteetaten, sýnir tengingu 

við norsku armslengdarreglunnar sem fram kemur í grein 13-1 í norsku tekjuskattslögunum 

(SL) við leiðbeiningareglur OECD, áður en beinni tilvísun til reglanna var bætt inn í norsku 

tekjuskattslögin árið 2008.  

Norsk Agrip AS163 er dótturfélag ítalsks olíufélags, en Agrip starfar við olíu- og gas 

framleiðslu á norskum landgrunni í gegnum félagið Ekofisk en Agip átti 13,04% í félaginu. 

Hluthafar í Ekofisk tryggðu hagsmuni sína í félaginu og greiddi Agrip tryggingariðgjöld 

sín til tryggingarfélags síns,  AIRCO, sem einnig var dótturfélag Agrips. Málið snérist um 

það, hvort um væri að ræða rétt armslengdarverð í tryggingariðgjöldunum, sem Agrip hafði 

greitt til tryggingarfélags síns.  

Í úrskurðinum kemur fram að þörf fyrir beitingu ákvæðis 54 í norsku 

tekjuskattslögunum, nú ákvæði 13-1, hafi verið að aukast og mikilvægt sé að hafa  

leiðbeiningarreglu OECD til hliðsjónar við túlkun ákvæðisins. Sérstakur áfrýjunardómstóll 

taldi að ekki væri um að ræða armslengdarverð, sbr. 13-1 SL, í tryggingariðgjöldum Agrip, 

og lagði dómstóllinn gögn til grundvallar rökstuðningi sínum sem byggðu á 

samanburðargreiningu, og telfdu fram þeim tryggingariðgjöldum sem önnur félög innan 

olíusviðsins væru að greiða. Á mótu tefldi Agrip fram gögnum frá tryggingarsérfræðingi 

utan félagsins sem kváðu á um hið gagnstæða. Þar kom fram að tryggingaráætlun 

samstæðunnar væri miðlægt stjórnað og væri vandlega samræmt kerfi, sem fæli í sér 

fjöldann allan af sjálfstæðum tryggingarráðgjöfum. Áfrýjunardómstóll gerði athugasemd 

við þessa nálgun félagsins  og sagði hana ekki byggða á markaðsaðstæðum. Af þeim sökum 

var ekki tekið tillit til tryggingarsérfræðinga Agrip í málinu. Áfrýjunardómstóllinn sagði 

að erfitt væri að gera ytri samanburð í samanburðargreiningu vegna þess að erfitt væri að 

finna samanburðarhæf iðgjöld á milli sjálfstæðra tryggingarfélaga.  

Niðurstaða Hæstaréttar Noregs var í samræmi við niðurstöðu áfrýjunardómstólsins. Þar 

kom fram að leiðbeiningareglur OECD ætti að nota sem stuðning við ákvæði 13-1 SL. Þá 

var tekið fram að leiðbeiningareglurnar innihéldu nokkrar aðferðir sem hægt væri að nota 

til að athuga, hvort um armslengdarverð væri að ræða. Hins vegar væri engin af þeim 

aðferðum, sem OECD setur fram nógu góðar fyrir fyrirliggjandi aðstæður í þessu máli og 

því þyrfti að gera ákveðna aðlögun á aðstæðum. Í málinu var notast við blöndu af þeim 

                                                 
162 Rr 2001, bls. 1265 
163 Hér eftir Agrip. 
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aðferðum, sem OECD setur fram, auk álits áfrýjunardómstólsins, en Hæstiréttur Noregs 

samþykkti þá aðferð.  

Málið sýnir bersýnilega að leiðbeiningareglur OECD eru hliðsjónarefni, sem styðjast 

ber við. Erfitt getur verið að finna algjörlega samanburðarhæfar aðstæður, og því getur 

þurft að gera ákveðnar aðlaganir til að finna armslengdarverðið. Í þessu tilfelli sagði 

dómstóllinn að það væri í lagi að nota tryggingariðgjöld annarra tryggingarfélaga sem 

samanburðargrundvöll svo framarlega þau væru innan sömu atvinnugreinar.  

Niðurstaðan málsins varð sú að ekki var um að ræða armslengdarverð 

tryggingariðgjalda Agrips til tryggingarfélags síns.  

8.4 Dannmörk 

Í dönskum skattalögum er einnig að finna milliverðlagningarreglur, sem byggðar eru á 

leiðbeiningareglum OECD. Þó er ekki um að ræða beina tilvísun til leiðbeiningareglnanna 

eins og í norsku lögunum. Lagaákvæðin eru meðal annars að finna í 2. mgr. álagningarlaga 

Danmerkur (d. ligningsloven) nr. 887 og 3B í skattaeftirlitslögum (d. skattekontrolloven) 

nr. 869.164 

Í 2. gr. dönsku álagningarlaganna (d. ligningsloven, LL) nr. 887, er að finna 

armslengdarákvæði sem lögfest var í júní árið 1998. Ástæðuna fyrir lögfestingu ákvæðisins 

má meðal annars rekja til dóms Hæstaréttar Danmerkur nr. Tfs 1998, 199 H Bagenkop 

Gullestrup Nielsen. Dómurinn leiddi til réttaróvissu um, hvort unnt væri að beita almennu 

ákvæði skattalaganna, sem finna mætti í 4.-6. gr. og kvað á um skattskyldu skattaðila af 

öllum tekjum sínum sem og frádráttarrétti þeirra af kostnaði, sem tilheyrði þeim. 

Dómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að svo væri ekki, og því ekki um almenna 

armslengdarreglu að ræða í 4.-6. gr. skattalaganna. Í kjölfar dómsins var lögfest fyrrnefnt 

ákvæði 2. gr. álagningarlaganna þar sem nú er að finna armslengdarreglu.165 Undir 

armslengdarreglu dönsku laganna falla viðskipti milli tengdra aðila, en hugtakið tengdir 

aðilar er að finna í kafla 3 B, í 2. mgr. 14. kafla skattaeftirlitslaganna (d. 

skattekontrolloven). Skv. fyrrnefndu ákvæði teljast aðilar vera tengdir þegar aðili fer með 

50%  eða meira, beint eða óbeint, eignarhald í félagi. 

Eins og áður hefur komið fram er leiðbeiningareglum OECD beitt við túlkun og 

framkvæmd á armslengdarreglu dönsku skattalaganna án þess að beina tilvísun til þeirra 

sé að finna í lögum. Þá gera dönsku lögin enga kröfu um sérstaka aðferð sem nota skal til 

                                                 
164 KPMG: „Global Transfer pricing Review, Denmark“, bls 2. 
165 Ágúst Karl Guðmundsson: Milliverðlagning, bls. 115. 
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að finna út armslengdarverð viðskipta á milli tengdra aðila. Hins hafa yfirvöld sagt til um 

að leiðbeiningareglur OECD skulu hafðar til hliðsjónar og þær aðferðir sem þar er að finna. 

Alltaf skuli leitast við að nota þá aðferð er sé mest viðeigandi miðað við umgjörð 

viðskiptanna.166 

Um skjölunarskyldu aðila gildir 5. mgr. kafla 3 B í skattaeftirlitslögunum, sem kveða 

á um að lögaðilar skuli halda skrá yfir viðskipti sín við tengda aðila. Skattyfirvöld landsins 

geti farið fram á afhendingu þessara gagna, og þurfa lögaðilar með þeim að sýna fram á að 

tekið hafi verið tillit til meginreglunnar um armslengd við verðlagningu í stýrðu 

viðskiptunum. Félög hafa 60 daga til að skila inn gögnum til skattyfirvalda frá því að beiðni 

vegna þeirra er sett fram. Þá kveða skjölunarreglur landsins á um að skilað sé inn með 

skattframtali lögaðila sérstöku eyðublaði, þar sem haldið sé til haga eðli og umfangi 

viðskipta sem lögaðilar eiga við tengda aðila. Þessi skylda gildir þó einungis fyrir þau félög 

þar sem heildarvelta viðskipta við tengdra aðila fer yfir 5 milljónir danskra króna á 

tekjuárinu.167  

8.5 Samantekt 

Hér hefur verið farið yfir milliverðlagsreglur Svíþjóðar, Noregs og Danmerkur, en þessi 

lönd, eins og Ísland, styðjast við leiðbeiningareglur OECD um milliverðlagningu sem og 

9. gr. samningsfyrirmyndar stofnunarinnar að tvísköttunarsamningum. Noregur er hins 

vegar eina landið þar sem er að finna beina tilvísun til leiðbeiningareglna OECD. Öll 

löndin sem hér um ræðir vísa til leiðbeiningareglnanna í lögskýringargögnum sem og í 

dómaframkvæmd. Þá er ekki mælt fyrir um ákveðna aðferð við verðlagningu í viðskiptum 

tengdra aðila, heldur skulu lögaðilar áður nefndra landa styðjast við bestu aðferðina hverju 

sinni, og vísað er til leiðbeiningareglna OECD til stuðnings.  

  

                                                 
166 KPMG: „Global Transfer pricing Review, Denmark“, bls. 3.  
167 Þskj. 266, 143. lögþ. 2013-14, bls. 21. 
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9 Lokaorð  

Íslensku milliverðlagsreglurnar eru nýjar af nálinni og til þessa hefur ekki reynt á reglurnar 

eftir gildistöku þeirra í úrskurða- og dómaframkvæmd. 

Með milliverðlagsreglunum er ekki verið að einblína á ákveðnar atvinnugreinar, heldur 

er verið að horfa til ákveðinna tegunda viðskipta. Þá hefur á Norðurlöndunum aðallega 

verið horft til viðskipta með óefnislegar eignir, sérstaklega sölu þeirra. Því næst er horft á 

viðskipti með fjármálagerninga og hvers kyns endurskipulagningu fyrirtækja. Það er erfitt 

að meta hversu mikla áherslu skattyfirvöld hér á landi munu leggja á skjölunarskyldu út 

frá fjölda mála þeirra, sem hafa komið til skoðunar í löndunum í kringum okkur, og ekki 

gerð tilraun til þess hér.168  

Það verður ekki deilt um mikilvægi milliverðlagsreglnanna, en þó hefur komið fram 

gagnrýni á reglugerðina um skjölunarskyldu, meðal annars á þá leið að hún sé of 

íþyngjandi fyrir lögaðila sem stunda viðskipti við tengda aðila. Þá séu mun meiri kröfur 

gerðar til lögaðila hér en í samanburðarlöndunum varðandi upplýsingar um viðskiptin. Því 

hefur einnig verið velt upp að skjölunarskyldan hér á landi muni kosta lögaðila mikið 

fjármagn og sé tímafrek.  Þá hefur einnig verið bent á að skattyfirvöld þurfi að fara yfir 

ógrynni af efni, sem einungis muni geta af sér fleiri spurningar, sérstaklega í ljósi þess að 

engin reynsla er af slíkri skyldu hér á landi.169 Því hefur jafnframt verið haldið fram að 

reglugerð nr. 1180/2014 muni ekki hafa aðlaðandi áhrif á vilja félaga til að staðsetja sig 

hér á landi, þar sem reglurnar skaði mögulega samkeppnishæfi landsins.170  

Í inngangi ritgerðar þessarar var tekið fram að þungamiðja ritgerðarinnar væri þær 

aðferðir, sem stæðu lögaðilum til að boða, þegar ákveða eigi verð í viðskiptum milli 

tengdra aðila. Þessar aðferðir nýtast einnig skattyfirvöldum og dómstólum til að meta hvort 

verðlagning milli tengdra aðila sé í samræmi við armslengdarverð og samræmis gæti við 

það sem almennt gerist á milli ótengdra aðila. Þá var leitast við að svara eftirfarandi 

spurningum: 

 Hvaða milliverðlagsaðferðir geta íslenskir lögaðilar beitt þegar ákvarða skal 

verðlagningu í viðskiptum við tengda aðila? 

                                                 
168 Ásta Kristjánsdóttir: “Milliverðlagning, við hverju megum við búast?”, 

http://www.fle.is/static/files/2015/Mblgreinar/asta-kristjansdottir-22.-jan-2015.pdf 
169 KPMG: „Vegna: Athugasemdir við drög að reglugerð um milliverðlagningu“, bls. 3. 
170 KPMG: „Vegna: Athugasemdir við drög að reglugerð um milliverðlagningu“, bls. 3. 

http://www.fle.is/static/files/2015/Mblgreinar/asta-kristjansdottir-22.-jan-2015.pdf
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 Gilda sambærilegar reglur á Norðurlöndum og á Íslandi við val á 

milliverðlagsaðferðum? 

 Eru leiðbeiningareglur OECD viðurkenndar í íslenskum og norrænum rétti? 

Svar við spurningu eitt, sem snýst um hvaða aðferðir standi lögaðilum til boða, er fyrst 

og fremst þær fimm aðferðir sem leiðbeiningareglur OECD lýsa. Þá skulu lögaðilar fyrst 

og fremst leitast við að nota þær hefðbundnu aðferðir, sem leiðbeiningarreglurnar kveða á 

um, og skal samanburðaaðferðin ávallt vera fyrsti kostur. Hins vegar er ekki skylda að 

notast við þær aðferðir, sem hér hefur verið farið yfir, og geta lögaðilar notfært sér aðrar 

aðferðir. Ef notast er við aðrar aðferðir en leiðbeiningareglur OECD setja fram, eru þær 

háðar þeim skilyrðum að uppfylla armslengdarákvæði tekjuskattslaganna og þar með 

samræmast því sem almennt gerist á milli ótengdra aðila. Sömu sögu má segja um þær 

reglur, sem gilda á Norðurlöndunum við val á aðferð þegar verðlagning milli tengdra aðila 

er ákvörðuð, sbr. spurning 2. Þá verða lögaðilar og skattyfirvöld að hafa regluna um bestu 

aðferðina í huga við val á aðferð og ávallt velja þá aðferð, sem er mest viðeigandi við 

viðkomandi aðstæður. Leiðbeiningareglur OECD einskorða sig ekki einungis við þær 

fimm aðferðir, sem þar er að finna, heldur setja reglurnar fram ákveðin skilyrði, sem aðrar 

aðferðir þurfa að uppfylla svo sem að samræmast þeim armslengdarviðmiðum sem 

leiðbeiningareglurnar kveða á um. Þá veita leiðbeiningareglur OECD einnig ákveðna 

innsýn í, hvernig aðferðir til að finna armslengdarverð í viðskiptum tengdra aðila skuli 

vera.171 

Það er mismunandi eftir ríkjum hversu hátt leiðbeiningareglum OECD er gert undir 

höfði, en öll ríkin hafa það sameiginlegt að stuðst hefur verið við reglurnar í frumvarpi til 

laga og meðal dómstóla. Leiðbeiningareglur OECD verða því talin gildandi réttur á Íslandi, 

Noregi, Svíþjóð og Danmörku, sem svarar þeirri spurningu hvort leiðbeiningarreglur 

OECD séu viðurkenndar í íslenskum og Norrænum rétti.  

Samkvæmt ofansögðu telur höfundur að áhugavert verði að fylgjast með framkvæmd 

ákvæðisins hér á landi á næstu árum. Áhugavert verður að fylgjast með hvaða aðferðir 

lögaðilar og yfirvöld notfæra sér við ákvörðun og athugun á, hvort verðlagning í 

viðskiptum milli tengdra aðila samræmis armslengdarákvæðum. Þá er það einnig mat 

höfundar að áhugavert verði að fylgjast með hvernig framkvæmd skjölunar verður háttað 

sem og eftirliti með henni.  

                                                 
171 Jan Pedersen o.fl.: Skatteretten 3, 2009, bls. 381. 
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