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Útdráttur 

Þann 5. október 2015 voru lokadrög af 15 skýrslna aðgerðaráætlun Efnahags- og 
framfarastofnunarinnar (OECD) um eyðingu skattstofna og tilfærslu hagnaðar (BEPS) gefin 
út. Leiðbeiningar um milliverðlagningu á óefnislegum eignum og skjölun slíkra viðskipta var 
breytt umtalsvert með tilkomu BEPS. Í ritgerðinni verður skoðað innihald BEPS nr. 8-10 og 
13 í ljósi þessara breytinga. Jafnframt verður skoðað regluverk hérlendis í samanburði við 
Danmörk, Noreg og Svíþjóð.  

Helstu breytingar sem BEPS nr. 8-10 og 13 kynna til leiks eru: (1) Nýtt áhættugreiningarferli 
sem á að auðvelda skattyfirvöldum að meta hvaða félag í tengdum viðskiptum sannanlega 
stjórnar og gengst undir áhættu. (2) Ný þríþætt skilgreining á óefnislegum eignum. (3) Breyttar 
leiðbeiningar um milliverðlagsaðlögun, sem lýsir sér þannig að þóknun út frá nýtingu á 
óefnislegri eign á að fara til þeirra félaga sem stuðla að verðmætasköpun. Það eru þau félög 
sem sinna mikilvægum hlutverkum, nýta eignir eða undirgangast áhættu í tengslum við þróun, 
endurbætur, viðhald, verndun eða nýtingu á óefnislegri eign. (4) Breyttar leiðbeiningar um 
hagnaðarskiptingaraðferðina. (5) Nýjar leiðbeiningar um óefnislegar eignir sem erfitt er að 
verðmeta. (6) Nýjar leiðbeiningar um innleiðingu og framkvæmd á ríki-fyrir-ríki skýrslu. (7) 
Að lokum nýjar leiðbeiningar um innleiðingu og framkvæmd á aðal- og staðarskýrslu. 

Á Íslandi hafa engar breytingar verið gerðar á skattalögum frá útgáfu BEPS, að undanskildu 
ákvæði 91. gr. a. um ríki-fyrir-ríki skýrslu í lögum um tekjuskatt nr. 90/2003 og reglugerð nr. 
1166/2016 um skil á ríki-fyrir-ríki skýrslu.  
Ákvæði 3. ml. 8. gr. reglugerðar nr. 1180/2014 vakti athygli vegna orðalags sem er séríslenskt. 
Þar segir að skjölunarskylt félag skuli veita upplýsingar um líklegt endursöluverð og núvirði 
væntra framtíðartekna óefnislegu eigna sinna. Ákvæðið er virkilega rúmt og fer í raun gegn 
markmiðum BEPS nr. 13 sem er að auka gagnsæi. Í ritgerðinni eru gerðar tillögur að 
breytingum á ákvæðinu sem er í samræmi við BEPS nr. 13 ásamt fleiri tillögum.  

Að lokum eru málsmeðferðarúrræði hérlendis vegna milliverðlagsmála af skornum skammti í 
samanburði við Danmörk, Noreg og Svíþjóð. Slíkt hið sama má segja um framkvæmd á 
milliverðlagsreglum, sem er lítil sem engin hérlendis, í samanburði við Danmörku og Noreg. 
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Abstract 

The final reports under the Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) project was released on 
5th October 2015 by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). 
With introduction of BEPS the guidelines on transfer pricing on intangibles and documentation 
was changed significantly. This thesis will review the contents of BEPS no. 8-10 and 13 in 
light of these changes. In addition, the regulatory framework in Iceland will be examined in 
comparison with Denmark, Norway and Sweden. 

The main changes that BEPS no. 8-10 and 13 introduces are: (1) New risk analysis process that 
will facilitate tax authorities to assess, which affiliate company in controlled transaction, 
assumes and controls the risk. (2) Threefold definition of intangible assets. (3) Changed 
guidelines for transfer pricing adjustments, which include that remuneration from the use of 
intangible assets should go to those companies that contribute to value creation. These are the 
companies that perform important activities, use assets or assume risk associated with 
development, enhancement, maintenance, protection and exploitation of the intangible. (4) 
Changed guidelines regarding transactional profit split method. (5) New guidelines on hard to 
value intangibles. (6) New guidelines for implementation of Country-by-Country reporting. (7) 
Finally, new guidelines for implementation of master file and local file.  

In Iceland, no changes have been made to tax laws from the issue of BEPS, with the exception 
of Article 91. a. on Country-by-Country reporting in the Income Tax Act no. 90/2003 and 
Regulation no. 1166/2016 on Country-by-Country reporting.  
The third sentence of Article 8 Regulation no. 1180/2014 did attract attention because of the 
wording of which is unique to Iceland. It states that documentation required company should 
provide information on the likely resale price and the present value of expected future revenue 
from its intangible assets. The provision is wide and goes against the goals of BEPS no. 13, 
which is increasing transparency. The thesis proposes amendments to the provision that 
complies with BEPS no. 13 along with more suggestions.  
Finally, the procedural remedy in Iceland for transfer pricing cases are limited in comparison 
with Denmark, Norway and Sweden. The same can be said regarding execution of transfer 
pricing rules, which is negligible in comparison to Denmark and Norway. 
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1.  Inngangur 

„Ég held að Facebook sé ekki endilega að fela neitt, heldur snýst deilan um verðlagningu“. 

Þessi setning er afar lýsandi um milliverðlagsdeilu, en það var Stephen Hamilton bandarískur 

skattalögfræðingur frá Philadelphiu sem lét þessi orð falla um milliverðlagsdeilu Facebook við 

bandarísk skattyfirvöld.1  

Milliverðlagsmálum, og þá sérstaklega málum er varða óefnislegar eignir, hefur fjölgað 

verulega síðustu ár og þar spila bandarísk stórfyrirtæki stórt hlutverk. Amazon, Apple, 

Facebook, Google, Starbucks og fleiri stórfyrirtæki hafa selt / flutt óefnislegar eignir frá 

bandarískum höfuðstöðvum sínum til dótturfyrirtækja sinna í öðrum ríkjum þar sem 

skattaumhverfi er hagstæðara, til dæmis til Írlands eða Bahamaeyja.2 Hafa mál þessi iðulega 

ratað á forsíður helstu fréttamiðla heims og orðið vinsælt umfjöllunarefni fjölmiðla. Deilurnar 

snúast yfirleitt um að verðlagning (kaupverð eða leiguverð), á hinum óefnislegu eignum í 

viðskiptum á milli móðurfélags og dótturfélags, sé of lág eða of há miðað við verðmæti 

eignanna og þar af leiðandi ekki í samræmi við svokallaða armslengdarreglu. Þess ber þó að 

geta að milliverðlagsmál eru ekki einskorðuð við bandarísk stórfyrirtæki því tölfræði frá meðal 

annars skattyfirvöldum í Danmörku og Noregi sýna verulega aukningu þarlendis í 

milliverðlagsmálum.  

Milliverðlagning á óefnislegum eignum er flókið ferli vegna þess að erfitt getur verið að 

verðmeta óáþreifanlegar eignir. Ljóst er að í þróuðum ríkjum hafa óefnislegar eignir áhrif á 

næstum alla atvinnustarfsemi á þeirri öld sem við lifum nú á. Hvort sem það eru vörumerki eða 

einkaleyfi, viðskiptaleyndarmál eða verkkunnátta, eða hvaðeina, þá er flestöll atvinnustarfsemi 

háð óefnislegum eignum. Vegna þessa var endurskoðun Efnahags- og framfarastofnunarinnar3 

á kafla sex í leiðbeiningum OECD um milliverðlagningu fyrir fjölþjóðafyrirtæki og 

skattyfirvöld4 orðin tímabær, en sá kafli fjallar um milliverðlagningu á óefnislegum eignum. 

Hinar endurskoðuðu leiðbeiningar á óefnislegum eignum eru þáttur í 15 skrefa aðgerðaráætlun 

                                                
1 Mehrotra, Kartikay, „Facebook Tax Bill Over Ireland Move Could Cost $5 Billion“ (Bloomberg.com, 28. júlí 
2016) <https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-07-28/facebook-gets-3-5-billion-irs-tax-notice-over-
ireland-move> skoðað 2. apríl 2017. 
2 Worstall, Tim, „Following Apple And Starbucks, Amazon Now Faces European Commission Tax Probe“ 
(Forbes, 7. október 2014) <https://www.forbes.com/sites/timworstall/2014/10/07/following-apple-and-
starbucks-amazon-now-faces-european-commission-tax-probe/#6641c13b1503> skoðað 2. apríl 2017; 
Mehrotra, Kartikay (n. 1); Vanessa Barford og Gerry Holt, „Google, Amazon, Starbucks: The Rise of „Tax 
Shaming““ (BBC News, 21. maí 2013) <http://www.bbc.com/news/magazine-20560359> skoðað 2. apríl 2017. 
3 Hér eftir OECD. 
4 Hér eftir leiðbeiningar OECD um milliverðlagningu.  
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OECD til að útrýma skattasniðgöngu. Aðgerðaráætlunin ber heitið „Eyðing skattstofna og 

tilfærsla hagnaðar“ (e. Base erosion and profit shifting)5 og voru lokadrög 

aðgerðaráætlunarinnar gefin út þann 5. október 2015.   

Mikilvægustu skýrslurnar í BEPS, þegar kemur að milliverðlagningu á óefnislegum eignum, 

eru annars vegar skýrslur 8-10 sem bera heitið „Aðlögun milliverðlagsútkomna við 

verðmætasköpun“ (e. Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation)6 og hins vegar 

skýrsla 13 sem ber heitið „Milliverðlagsskjölun og ríki-fyrir-ríki skýrslur“ (e. Transfer Pricing 

Documentation and Country-by-Country Reporting).7 Til þess að leysa milliverðlagsdeilur 

með farsælum hætti þarf einfalda og skilvirka málsmeðferð og á því er snert í skýrslu BEPS 

nr. 14, en sú skýrsla ber heitið „Að gera lausn deilumála skilvirkari“ (e. Making Dispute 

Eesolution Mechanisms more Effective)8, en fjallað verður stuttlega um úrræði á borð við 

gagnkvæmt samkomulag (e. mutual agreement procedure), gerðardómsmeðferð og samninga 

um bindandi ákvörðun verðs (e. advance pricing arrangements).9 

Í ritgerðinni verður lögð megináhersla á að skoða þrennt. Í fyrsta lagi verður skoðað innihald 

BEPS nr. 8-10 og dregnar fram helstu breytingar frá því sem áður var. Helstu breytingar sem 

skýrsla 8-10 leggur til er meðal annars ný skilgreining á óefnislegri eign í tilgangi 

milliverðlagningar og nýtt áhættugreiningarferli sem á að auðvelda skattyfirvöldum að meta 

hvaða félag í tengdum viðskiptum sannanlega undirgekkst áhættu. Önnur breyting fjallar um 

að við leiðréttingu á milliverðlagningu á óefnislegri eign eigi skattyfirvöld að einblína á hvaða 

félög stuðla að verðmætasköpun í stað þess að einblína á hvaða félag fari með eignarhald á 

óefnislegri eign. Þar þarf að horfa til þeirra hlutverka sem félögin sinna, þær eignir sem félögin 

nýta og þeirrar áhættu sem félögin undirgangast í tengslum við þróun, endurbætur, viðhald, 

verndun og nýtingu á óefnislegu eigninni. Að lokum veitir BEPS nr. 8-10 endurskoðaðar 

leiðbeiningar um hagnaðarskiptingaraðferðina og nýtilkomnar leiðbeiningar um óefnislegar 

eignir sem erfitt er að verðmeta (e. hard to value intangibles).  

Í öðru lagi verður skoðað innihald BEPS nr. 13 og þær auknu kröfur sem OECD gerir nú til 

gagnsæis í viðskiptum tengdra félaga. Verður þar fjallað um þriggja skrefa nálgun OECD um 

                                                
5 Hér eftir BEPS.  
6 Hér eftir BEPS nr. 8-10 
7 Hér eftir BEPS nr. 13 
8 Hér eftir BEPS nr. 14 
9 Hér eftir APA 
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skjölun og því lýst hvaða upplýsingar ríki-fyrir-ríki skýrslur, aðalskýrslur og staðarskýrslur 

eiga að innihalda.  

Í þriðja lagi verður skoðað regluverk hérlendis þegar kemur að milliverðlagningu og skjölun 

á óefnislegum eignum. Þar verður meðal annars skoðað hvort regluverk hérlendis sé í stakk 

búið að takast á við milliverðlagsmál er varða óefnislegar eignir og hvort Ísland hefur uppfyllt 

þær kröfur sem OECD gerir þegar kemur að milliverðlags- og skjölunarreglum. Jafnframt 

verður skoðað regluverk í Danmörku, Noregi og Svíþjóð og gerður samanburður við Ísland.  

Í ritgerðinni er að meginhluta til stuðst við frumheimildir: leiðbeiningar OECD, lög, 

lögskýringargögn og dóma sem fjalla með einum eða öðrum hætti um milliverðlagningu á 

óefnislegum eignum og skjölun slíkra viðskipta. Til viðbótar þeim heimildum er stuðst við 

afleiddar heimildir: þar ber helst að nefna gögn frá hagsmunaaðilum líkt og Deloitte, KPMG, 

Ernst & Young og PricewaterhouseCoopers. Jafnframt er stuðst við gögn frá Ríkisskattstjóra, 

áfangaskýrslu fjármála- og efnahagsráðuneytis, svo og tímaritsgreinar.   



 

 4 

2.  Milliverðlagning og óefnislegar eignir  

2.1.   Milliverðlagning 

Þegar tvö félög hafa komist að samkomulagi um verð á tiltekinni vöru eða þjónustu er slíkt 

verð yfirleitt lagt til grundvallar við skattlagningu. Ástæða þess er samningsfrelsi. Aftur á móti 

eru samningsfrelsinu sett takmörk, meðal annars með reglum um milliverðlagningu. Með 

milliverðlagningu er átt við það verð sem tengd félög ákveða í viðskiptum sín á milli.10 Um 

getur verið að ræða viðskipti með vöru, þjónustu og óefnislega eign. Helstu röksemdir fyrir 

milliverðlagsreglum er að tengsl milli félaga geta orðið til þess að verð stjórnist af öðrum 

hagsmunum en viðskiptalegum, þar með talið skattalegum hagsmunum sem getur leitt til 

skattasniðgöngu. Milliverðlagsreglur veita skattyfirvöldum heimild til að gera leiðréttingar á 

skattskilum tengdra félaga þegar verðlagning og/eða skilmálar í viðskiptum þeirra eru 

frábrugðin því sem ætla mætti að hefði verið í sambærilegum viðskiptum milli sjálfstæðra og 

óháðra félaga.1112 Í viðskiptum milli ótengdra félaga ákvarðast verð yfirleitt af 

markaðsaðstæðum og því er verð þeirra á milli það sem kallast markaðsverð. 

Í ljósi þess að 70% viðskipta í heiminum eru talin eiga sér stað milli tengdra félaga13 skipta 

milliverðlagsreglur sköpum í alþjóðlegum skattarétti. Alþjóðaviðskipti hafa aukist á 

undanförnum áratugum og hefur það haft í för með sér fjölgun svokallaðra fjölþjóðafyrirtækja 

(e. multinational enterprises). Fjölþjóðafyrirtæki er fyrirtæki eða hópur fyrirtækja sem 

starfrækja starfsstöðvar í tveimur eða fleiri ríkjum og sem öll eru tengd saman með 

hlutafjáreign í hvert öðru.14 Myndast hefur samkeppni á milli ríkja við að bjóða hagstæðar 

skattalegar aðstæður í þeim tilgangi að draga fjárfestingar fjölþjóðafyrirtækja til sín.15 Vegna 

alls þessa liggur fyrir brýn nauðsyn fyrir samræmdum, skýrum og glöggum 

milliverðlagsreglum, en því hlutverki eiga leiðbeiningar OECD að þjóna. 

                                                
10 Áfangaskýrsla starfshóps, „Milliverðlagning“ (Fjármála- og efnahagsráðuneytið maí 2013) 3 
<https://www.fjarmalaraduneyti.is/media/utgafa/Milliverdlagning052013.pdf> skoðað 1. júní 2017; Garðar 
Valdimarsson, „Milliverðlagning (Transfer pricing)“ (2000) 50 Tímarit Lögfræðinga 75, 76; Ágúst Karl 
Guðmundsson, „Milliverðlagning (Transfer Pricing)“ (2006) 59 Úlfljótur 245, 246. 
11 Alþt. 2013-2014, A-deild, þskj. 266 - 204 mál. 
12 Hér eftir ótengd félög 
13 „Milliverðlagning“ (PwC) <http://www.pwc.is/is/thjonusta/milliverdlagning.html> skoðað 6. janúar 2017. 
14 Barry Larking og International Bureau of Fiscal Documentation (ritstj.), IBFD international tax glossary 
(Rev., 5th ed, IBFD 2005) 272. 
15 Garðar Valdimarsson (n. 10) 77. 
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2.1.1.    Tengd félög 

Milliverðlagsreglur eiga einungis við í viðskiptum á milli tengdra félaga. Ástæðan fyrir því er 

líklegra er talið að tengd félög en ótengd ákvarði verð á öðrum forsendum en 

markaðsforsendum.16 Umrædd tengsl lýsa sér annaðhvort í fjárhagslegri tengingu eða 

sifjaréttarlegri tengingu, en hér verður einungis fjallað um það fyrrnefnda.  

Tilvist skýrrar skilgreiningar á tengdum félögum er forsenda fyrir beitingu 

milliverðlagsreglna.17 Með breytingarlögum nr. 142/2013 var bætt inn málsgrein í 57. gr. laga 

um tekjuskatt nr. 90/200318 þar sem tengd félög eru skilgreind. Þannig segir í 4. mgr. 57. gr. 

tsl. að lögaðilar teljist tengdir ef: 

a.   þeir eru hluti samstæðu, skv. 2. gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga, eða eru undir 
beinu og/eða óbeinu meirihlutaeignarhaldi eða stjórnunarlegum yfirráðum tveggja 
eða fleiri lögaðila innan samstæðu, eða  

b.   meirihlutaeignarhald eins lögaðila yfir öðrum er til staðar samanlagt með beinum 
og óbeinum hætti, eða  

c.   þeir eru beint eða óbeint í meirihlutaeigu eða undir stjórnunarlegum yfirráðum 
einstaklinga sem eru tengdir sifjaréttarlegum böndum, t.d. einstaklinga í hjónabandi 
eða staðfestri samvist, systkina og einstaklinga sem eru skyldir í beinan legg. 

2.1.1.1.   Samstæður, fjölþjóðafyrirtæki og fastar starfsstöðvar 

Milliverðlagsreglur hafa töluverða þýðingu í viðskiptum milli félaga innan samstæðu og félaga 

innan fjölþjóðafyrirtækis. Þrátt fyrir það er hvorki hugtakið samstæða né fjölþjóðafyrirtæki 

skilgreint í tsl. Aftur á móti skírskotar a-liður 4. mgr. 57. gr. tsl. til 2. gr. laga nr. 3/2006 um 

ársreikninga. Þar er samstæðum skipt upp í þrjá flokka en sú flokkun hefur enga þýðingu fyrir 

gildi milliverðlagsreglna hérlendis. 

Þá getur jafnframt verið gagnlegt að líta til 2. gr. laga um hlutafélög nr. 2/1995. Þar segir: „Nú 

á hlutafélag svo mikinn hluta hlutafjárins í öðru hlutafélagi eða einkahlutafélagi að það fer með 

meirihluta atkvæða í félaginu, og telst þá fyrrnefnda félagið móðurfélag en hið síðarnefnda 

dótturfélag.“ Sambærilegt ákvæði er að finna í 2. gr. laga um einkahlutafélög nr. 1994/138. 

Þess ber þó að geta að þrátt fyrir að lögaðilar séu hluti af samstæðu eru þeir sjálfstæðir í 

skattalegum skilningi. Þetta þýðir að við mat á réttarlegri stöðu samstæðufélags verði að horfa 

á félagið með hliðsjón af þeim reglum sem gilda um óháð félög. Samkvæmt þessu er ljóst að 

leiðréttingar á grundvelli milliverðlagsreglna eru frávik frá almennum meginreglum í 

                                                
16 Ágúst Karl Guðmundsson (n. 10) 246–247. 
17 Áfangaskýrsla starfshóps (n. 10) 7. 
18 Hér eftir tsl. 



 

 6 

skattarétti og útheimta slíkar leiðréttingar því ótvíræða lagaheimild.19 Sú ótvíræða lagaheimild 

kom loks inn í tsl. með breytingarlögum nr. 142/2013, sbr. 3. mgr. 57. gr. tsl.  

Milliverðlagsreglur skipta jafnframt máli þegar um er að ræða fasta starfsstöð. Meginreglan er 

sú að sömu sjónarmið eigi að gilda um viðskipti við fastar starfsstöðvar, svo sem sjálfstæð 

dótturfélög, en OECD hefur fjallað ítarlega um þetta í skýrslum sínum.20 

2.1.2.    Armslengdarreglan 

Milliverðlagsreglur byggja yfirleitt á reglunni um armslengd. Sú regla fjallar um 

hagsmunatengsl félaga. Í viðskiptum sín á milli eru ótengd félög talin standa í armslengd frá 

hvort öðru. Þegar aftur á móti um er að ræða ákveðin hagsmunatengsl milli tveggja félaga 

teljast þau ekki vera í nægilegri fjarlægð frá hvort öðru. Með öðrum orðum er ekki tryggt að 

verðákvarðanir í viðskiptum tengdra félaga séu í samræmi við það sem almennt tíðkast í 

sambærilegum viðskiptum.21 Samkvæmt OECD er armslengdarreglan „Alþjóðlegur staðall 

sem aðildarríki OECD hafa samþykkt að nota til að ákvarða milliverðlagningu í skattalegum 

tilgangi.“22 

Armslengdarreglan á því að gæta þess að verð í viðskiptum milli tengdra félaga sé í samræmi 

við verð í viðskiptum á milli ótengdra félaga í sambærilegum viðskiptum og undir 

sambærilegum kringumstæðum.23 Þannig eru samningskjör í viðskiptum tengdra félaga borin 

saman við samningskjör sem eðlileg þykja í sambærilegum viðskiptum milli ótengdra félaga á 

frjálsum markaði. Aftur á móti getur verið erfitt að greina hvað teljast vera sambærileg 

viðskipti. Sambærileg viðskipti eru til staðar þegar allir þættir viðskiptanna, sem skipta máli, 

eru taldir vera eins eða ef unnt er að leiðrétta þá þætti sem taldir eru vera frábrugðnir með 

nákvæmni.24  

Þess ber þó að geta að armslengdarreglan hefur átt undir högg að sækja og hefur reglan meðal 

annars verið gagnrýnd fyrir það að auðvelt sé að notfæra sér hana. Til dæmis hefur verið bent 

á að tengd félög geti átt í viðskiptum sem ótengd félög geti ekki stundað. Slík viðskipti þurfa 

                                                
19 Garðar Valdimarsson (n. 10) 78; Jan Pedersen, Transfer pricing: i international skatteretlig belysning (Jurist- 
og Økonomforbundet 2007) 10. 
20 Sjá OECD, „2010 Report on the Attribution of Profits to Permanent Establishments“ (OECD 22. júlí 2010) 
<https://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/45689524.pdf> skoðað 7. febrúar 2017; OECD (ritstj.), Preventing 
the Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status, Action 7, 2015 Final Report (OECD Publishing 
2015). 
21 Garðar Valdimarsson (n. 10) 87. 
22 Larking og International Bureau of Fiscal Documentation (n. 14) 23. 
23 OECD (ritstj.), Aligning transfer pricing outcomes with value creation, actions 8-10, 2015 final reports 
(OECD Publishing 2015) 9. 
24 Ágúst Karl Guðmundsson (n. 10) 248. 
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ekki endilega að vera gerð til þess að sniðganga skatta en geta átt sér stað sökum þess að félög 

innan fjölþjóðafyrirtækis standa frammi fyrir öðruvísi viðskiptakringumstæðum en ótengd 

félög. Fyrir vikið getur verið erfitt að beita armslengdarreglunni þar sem litlar eða engar 

upplýsingar eru til um þau skilyrði sem ótengd félög hefðu ákveðið sín á milli í sambærilegum 

viðskiptum.25  

Þrátt fyrir gagnrýni nýtur armslengdarreglan stuðnings frá OECD, en regluna er að finna í 9. 

gr. samningsfyrirmyndar OECD.26 Mikilvægi reglunnar var undirstrikað árið 2010 með útgáfu 

nýrra leiðbeininga frá OECD,27 sem og með útgáfu BEPS nr. 8-10 frá árinu 2015 þar sem 

beiting armslengdarreglunnar var betur skýrð og styrkt.28 Jafnframt er armslengdarreglan 

réttlætanleg fyrir þær sakir að reglan er til þess fallin að stuðla að skattajafnrétti og hlutleysi á 

milli tengdra og ótengdra félaga.29 Að lokum stuðlar armslengdarreglan að alþjóðlegum 

viðskiptum og fjárfestingum með því að koma í veg fyrir að skattahagræði eða óhagræði 

skapist sem getur leitt til versnandi samkeppnishæfi fyrirtækja.30 

2.1.2.1.   Lög um tekjuskatt 

Almennu milliverðlagsregluna í íslenskum rétti er að finna í 3. mgr. 57. gr. tsl., en hún byggir 

á grundvallarreglunni um armslengd.31 Umrædd málsgrein er tiltölulega nýtilkomin, en henni 

var bætt inn í tsl. með breytingarlögum nr. 142/2013. Málsgreininni var bætt inn eftir útgáfu 

skýrslu starfshóps á vegum fjármála- og efnahagsráðuneytisins um milliverðlagningu, sem 

gefin var út í maí 2013. Fyrir breytingarlögin voru engar sértækar lagareglur um 

milliverðlagningu hérlendis og var starfshópnum falið það verkefni að gera tillögur að 

íslenskum milliverðlagsreglum með hliðsjón af leiðbeiningum OECD og reynslu annarra 

ríkja.32 

                                                
25 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations. (OECD 
2010) 34–35 <http://public.eblib.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=589381> skoðað 16. janúar 2017; OECD, 
„Review of comparability and of profit methods: Revision of chapters I-III of the transfer pricing guidelines“ 
(OECD 22. júlí 2010) 6 <http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/45763692.pdf> skoðað 22. mars 2017. 
26 OECD (ritstj.), Model tax convention on income and on capital: volume I and II (updated 15 July 2014) (Full 
version (as it read on 15 July 2014), Ninth edition, OECD 2015). 
27 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations. (n. 25). 
28 OECD, Actions 8-10, 2015 final reports (n. 23) 9. 
29 Jens Wittendorff, Transfer pricing and the arm’s length principle in international tax law (Kluwer Law 
International  ; Sold and distributed in North, Central and South America by Aspen Publishers 2010) 7. 
30 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations. (n. 25) 
34. 
31 Armslengdarregluna er jafnframt að finna í 9. gr. laga um virðisaukaskatt nr. 50/1988.  
32 Áfangaskýrsla starfshóps (n. 10). 
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Fyrrnefndu ákvæði hefur tvívegis verið breytt frá útgáfu. Því var í fyrsta lagi breytt með lögum 

nr. 33/2015 en þá var tilvísun til leiðbeiningarreglna OECD eytt út, sem og tilvísun í fjárhagsleg 

tengsl einstaklinga. Tilvísun í leiðbeiningarreglur OECD var eytt af lagatæknilegum ástæðum. 

Það þótti óheppilegt að vísa í íslenskum lögum til leiðbeininga á erlendu tungumáli sem ekki 

eru birtar opinberlega hérlendis. Þess var þó getið í frumvarpi umræddra breytingarlaga að 

leiðbeiningarreglur OECD um milliverðlagningu skuli samt sem áður vera mikilvæg heimild 

við beitingu milliverðlagsreglna hérlendis. Það er sambærilegt öðrum aðildarríkjum OECD og 

eðlilegt þar sem íslensku reglurnar eru byggðar á leiðbeiningunum.33 Í öðru lagi var ákvæðinu 

breytt með lögum nr. 112/2016. Sú breyting fól í sér að sérstaklega var tiltekið að 

ríkisskattstjóra yrði veitt heimild til að endurákvarða verð í viðskiptum milli innlendra aðila og 

aðila í lágskattaríkjum.34 Ákvæði 3. mgr. 57. gr. tsl. er eftirfarandi:  

Ef verðlagning og/eða skilmálar í viðskiptum milli tengdra lögaðila eða milli íslensks 
lögaðila og lögaðila í lágskattaríki eru ekki sambærileg því sem almennt gerist í 
viðskiptum á milli ótengdra aðila skal meta og eftir atvikum leiðrétta verðlagninguna 
... og ákvarða skattstofn eða skattstofna að nýju eftir því hvort verð reynist of- eða 
vanmetið. Sama á við um verðlagningu í viðskiptum lögaðila við fastar starfsstöðvar 
sínar. Með viðskiptum er átt við almenn kaup og sölu á vörum og þjónustu, efnislegum 
og óefnislegum eignum og hvers kyns fjármálagerninga. 

Því ber þó að halda til haga að umræddar viðbætur við 57. gr. tsl. eiga ekki að hafa áhrif á né 

rýra gildi eða vægi 1. og 2. mgr. 57. gr. tsl. Umræddar breytingar eiga fremur að vera viðbót 

við gildandi rétt.35 Ákvæði 1. og 2. mgr. 57. gr. tsl. eru almenn skattasniðgönguákvæði. Það 

sem verður áhugavert að sjá er hvort ríkisskattstjóri muni beita 1. eða 2. mgr. 57. gr. tsl. þegar 

skattaðili hefur sýnt fram á að leiðbeiningum OECD hefur verið fylgt í samræmi við 3. mgr. 

57. gr. tsl. Ef svo færi myndi það að öllum líkindum eiga eftir að raska grundvelli 3. mgr. 57. 

gr. með tilheyrandi réttaróvissu. Það sem mælir á móti því að ríkisskattstjóri geti gert það er að 

1. og 2. mgr. 57. gr. tsl. eru almenn skattasniðgönguákvæði á meðan að 3. mgr. 57. gr. tsl. er 

sértæk milliverðlagsregla.  

2.1.2.2.   Tvísköttunarsamningar 

Í flestum tvísköttunarsamningum sem Ísland er aðili að hefur verið tekin upp regla 9. gr. 

samningsfyrirmyndar OECD36 um tengd félög. Sú regla felur í sér armslengdarregluna. Brot 

gegn 9. gr. samningsfyrirmyndarinnar37 heimilar þar til bærum yfirvöldum í öðru ríki að hækka 

                                                
33 Alþt. 2014-2015, A-deild, þskj. 719 - 356 mál. 
34 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 1820 - 787 mál. 
35 Alþt. 2013-2014, A-deild, þskj. 266 - 204 mál. 
36 OECD, Model tax convention on income and on capital (n. 26). 
37 sama heimild. 
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skattstofn viðkomandi félags í því ríki sem nemur skattstofni ótengdra félaga af sambærilegum 

viðskiptum.38 Á hinn bóginn getur slík einhliða hækkun leitt til tvísköttunar hjá samstæðunni í 

heild sinni. Við slíku er þó spornað í 2. mgr. 9. gr. samningsfyrirmyndarinnar39 þar sem þar til 

bærum yfirvöldum í hinu ríkinu er gert að framkvæma samsvarandi lækkun á skattstofni hins 

félagsins í því ríki.40 Sem dæmi um slíkt er kveðið á um eftirfarandi í 2. mgr. 9. gr. 

Norðurlandasamningsins:41 „(…) skal hitt ríkið ef það ríki telur leiðréttinguna réttmæta, bæði 

almennt og hvað fjárhæðina varðar, gera viðeigandi leiðréttingu á þeirri skattfjárhæð er leggst 

þar á hagnaðinn“. 

Aðstæður eru þó ekki ávallt svo einfaldar þar sem skattyfirvöld geta verið ósammála um 

niðurstöðuna og þar af leiðandi barist um skattstofninn. Í þessu samhengi er vert að benda á 

síðustu málsgrein 9. gr. tvísköttunarsamnings við Bretland sem tók gildi þann 1. janúar 2015.42 

Þar segir orðrétt: „Við ákvörðun slíkrar leiðréttingar skal fullt tillit tekið til annarra ákvæða 

þessa samnings og skulu bær stjórnvöld samningsríkjanna hafa samráð ef nauðsyn krefur.“  

Aflétting tvískattlagningar vegna endurákvörðunar eins ríkis getur verið tímafrekt ferli. Það 

getur verið sérstaklega tímafrekt þegar ekki er fyrir hendi skilvirk málsmeðferð. Þann 1. janúar 

1995 setti Evrópusambandið á fót gerðardómssáttmála.43 Gerðardómssáttmálinn inniheldur 

málsmeðferð til að leysa deilur þar sem tvísköttun hefur átt sér stað á milli félaga í sitt hvoru 

aðildarríkinu vegna leiðréttingar eins ríkis á skattstofni félags í öðru ríki. Flestir 

tvísköttunarsamningar kveða almennt ekki á um skyldu til ákveðinnar málsmeðferðar til að 

aflétta tvísköttun. Aftur á móti veitir gerðardómssáttmáli Evrópusambandsins slíka 

málsmeðferð og er hún bindandi. Sáttmálinn kveður á um afnám tvísköttunar með 

samkomulagi á milli samningsríkja og ef talið er nauðsynlegt er veitt ráðgefandi álit frá 

óháðum aðila.44 Ísland er ekki aðili að þessum gerðardómssáttmála þar sem Ísland er ekki 

aðildarríki að Evrópusambandinu. Þess ber þó að geta að í tvísköttunarsamningi milli Bretlands 

og Íslands er vísir að gerðardómsferli í b. lið 5. mgr. 23. gr. en þar segir að ef bærum 

                                                
38 Garðar Valdimarsson (n. 10) 95. 
39 OECD, Model tax convention on income and on capital (n. 26). 
40 Garðar Valdimarsson (n. 10) 96. 
41 Samningur á milli Norðurlanda til að komast hjá tvísköttun að því er varðar skatta á tekjur og eignir.  
42 Samningur milli Íslands og hins sameinaða konungsríkis Stóra-Bretlands og Norður-Írlands til að komast hjá 
tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og á söluhagnað. 
43 The EU Arbitration Convention, sbr. Convention 90/436/EEC on the elimination of double taxation in 
connection with the adjustment of profits of associated enterprises 
44 „Transfer Pricing and the Arbitration Convention“ (European Commission) 
<http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/transfer-pricing-eu-context/transfer-pricing-
arbitration-convention_en> skoðað 21. mars 2017. 
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stjórnvöldum tekst ekki að leysa mál innan tveggja ára þá „(...) skal leggja sérhvert óleyst mál 

sem hefur komið upp fyrir gerðardóm fari viðkomandi aðili fram á það.“ Enn fremur segir: 

„Að því tilskildu að aðili sem málið hefur bein áhrif á hafni ekki gagnkvæmu samkomulagi 

sem kemur gerðardómsúrskurðinum í framkvæmd, skal úrskurður gerðardóms vera bindandi 

gagnvart báðum samningsríkjunum.“ Samningurinn við Bretland er eini tvísköttunarsamningur 

Íslands sem inniheldur ákvæði af þessum toga en það er jafnframt nýjasti 

tvísköttunarsamningur Íslands. 

2.1.3.    Aðferðir til að reikna út milliverðlagningu 

Við val á aðferð við að reikna út milliverðlagningu í viðskiptum tengdra félaga er mælt með 

að nota þá aðferð sem er mest viðeigandi miðað við aðstæður í hverju máli fyrir sig. Í 

leiðbeiningum OECD um milliverðlagningu er að finna leiðarvísi um hvernig velja skuli þá 

aðferð sem er mest viðeigandi. Samkvæmt leiðbeiningunum skal í fyrsta lagi meta styrkleika 

og veikleika þeirra aðferða sem í boði eru. Í öðru lagi skal meta eðli viðskiptanna með beitingu 

hlutverkagreiningar. Með öðrum orðum þarf að meta hlutverk félaganna í viðskiptunum, hvaða 

félög nýttu eignir og hvaða félög gengust undir áhættu í umræddum viðskiptum. Í þriðja lagi 

þarf að meta framboð áreiðanlegra upplýsinga til að geta beitt þeirri aðferð sem verður fyrir 

valinu. Í fjórða og síðasta lagi þarf að meta sambærileika, þ.e. hvernig hefðu ótengd félög 

komist að samkomulagi í samanburði við samkomulag tengdu félaganna.45 Þær 

milliverðlagsaðferðir sem OECD mælir með að skuli nota koma fram í 9. gr. reglugerðar nr. 

1180/2014 um skjölun og milliverðlagningu í viðskiptum tengdra lögaðila. 

2.1.3.1.   Samanburðaraðferðin (e. comparable uncontrolled price method). 

Samanburðaraðferðin snýst um að bera saman verðlagningu fyrir eign eða þjónustu í 

viðskiptum milli tengdra félaga við verðlagningu fyrir sambærilega eign eða þjónustu í 

viðskiptum milli ótengdra félaga.46 Í aðferðinni er gerður tvenns konar samanburður, þ.e. 

annars vegar innri samanburður og hins vegar ytri. Munurinn verður nú útskýrður með dæmi.  

Félög A og B hafa stundað viðskipti sín á milli en félögin eru tengd. Í innri samanburðinum 

yrði gerður samanburður á milli viðskipta A til B og sambærilegum viðskiptum A við óháðan 

                                                
45 OECD Secretariat, „Transfer Pricing Legislation - A Suggested Approach“ (Organisation for Economic Co-
Operation and Development júní 2011) 9 <http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/45765682.pdf> skoðað 13. 
janúar 2017; OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax 
Administrations. (n. 25) 59. 
46 OECD Secretariat (n. 45) 9; OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and 
Tax Administrations. (n. 25) 63. 
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aðila. Í ytri samanburðinum yrði aftur á móti gerður samanburður á viðskiptum A við B og 

sambærilegum viðskiptum tveggja óháðra aðila. OECD mælir með að samanburðaraðferðin 

skuli ávallt notuð ef slíkt er raunhæfur möguleiki, þ.e. þegar sambærileg viðskipti eru til 

staðar.47 Þó ber að geta þess að samanburðaraðferðin gerir miklar kröfur til sambærileika á 

grunni fimm sambærileikaþátta (e. comparability factors), sbr. 10. gr. reglugerðar nr. 

1180/2014.  

2.1.3.2.   Endursöluverðsaðferðin (e. resale price method).  

Endursöluverðsaðferðin snýst um að bera saman það verð sem greitt er fyrir vöru í viðskiptum 

á milli tengdra félaga við endursöluverð til ótengds félags.48 Af heiti aðferðarinnar er ljóst að 

endursöluverðsaðferðin er einungis nothæf þegar vara er seld tengdu félagi sem selur hana 

síðan áfram til ótengds félags. Gengið er út frá því að verðlagningin fyrir endursöluna sé 

markaðsverð þar sem kaupandinn er ótengt félag. Endursöluverðið er því notað til að komast 

að því hvort verðlagningin, í viðskiptunum á milli tengdu félaganna, hafi verið í samræmi við 

armslengdarregluna og markaðsverð.49 

2.1.3.3.   Kostnaðarálagsaðferðin (e. cost plus method). 

Kostnaðarálagsaðferðin snýst um að bera saman álagningu sem lögð er á vöru eða þjónustu 

með beinum eða óbeinum hætti í viðskiptum á milli tengdra félaga annars vegar og hins vegar 

í viðskiptum milli ótengdra félaga.50 Þegar vara eða þjónusta er seld til tengds félags verður 

með öðrum orðum að athuga hvort eðlilegri álagningu hafi verið bætt við kostnaðarverð sem 

myndar hið eftirsótta armslengdarverð. Eigi á hinn bóginn að finna armslengdarverðið er 

nauðsynlegt að afmarka annars vegar kostnaðinn á vörunni eða þjónustunni og hins vegar hina 

eðlilegu álagningu með hliðsjón af armslengdarreglunni.51 Í tengdum viðskiptum um lítils 

virðisaukandi þjónustu (e. low value-adding intra-group services) er kostnaðarálagsaðferðin 

oft álitin vera mest viðeigandi aðferðin. Til þess að beita aðferðinni þarf eðli þjónustunnar, 

meðal annars þær eignir sem nýttar eru og sú áhætta sem öxluð er, að vera sambærileg 

viðskiptum ótengdra félaga.52  

                                                
47 Áfangaskýrsla starfshóps (n. 10) 6. 
48 OECD Secretariat (n. 45) 9; OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and 
Tax Administrations. (n. 25) 65. 
49 „Milliverðlagning“ (Ríkisskattstjóri) <https://www.rsk.is/atvinnurekstur/skattskylda/milliverdlagning/> 
skoðað 13. janúar 2017. 
50 OECD Secretariat (n. 45) 9; OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and 
Tax Administrations. (n. 25) 70–71. 
51 Áfangaskýrsla starfshóps (n. 10) 6. 
52 OECD, Actions 8-10, 2015 final reports (n. 23) 150–151. 
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2.1.3.4.   Aðrar aðferðir 

Aðrar aðferðir sem hægt er að styðjast við eru frábrugðnar þeim þremur aðferðum sem hér hafa 

verið nefndar. Í þessum aðferðum þarf að skoða þann hagnað sem verður til í viðskiptum hjá 

tengdum félögum.53 Þessar aðferðir nefnast nettóálagningaraðferðin (e. transactional net 

margin method) og hagnaðarskiptingaraðferðin (e. transactional profit split method).  

Nettóálagningaraðferðin snýst um að skoða nettóhagnað félags í viðskiptum við tengt félag 

með tilliti til viðeigandi fjárhagslegra mælikvarða, þ.e. kostnaðar, sölu eða eignar. 

Mælikvarðanir eru síðan bornir saman við nettóhagnað sambærilegra ótengdra félaga á grunni 

tiltekinna gagnabanka, svo sem Amadeus og Orbis.54  

Hagnaðarskiptingaraðferðin snýst um að skipta sameiginlegum hagnaði eða tapi úr viðskiptum 

tengdra félaga til félaganna, líkt og ótengd félög mættu vænta þess að hafa fengið í 

sambærilegum viðskiptum. Í þessari aðferð þarf að fara fram hlutverkagreining. 

Hagnaðarskiptingaraðferðin er algeng þegar kemur að milliverðlagningu óefnislegra eigna,55 

og hefur aðferðin nýverið hlotið stuðnings OECD í BEPS nr. 8-10, líkt og farið verður ítarlega 

yfir í kafla 3.3.3.1.1. 

2.2.   Óefnislegar eignir 

Í gegnum tíðina hefur OECD skilgreint og skipt óefnislegum eignum upp í tvo flokka. Annars 

vegar viðskiptalegar eignir (e. trade intangibles) og hins vegar markaðslegar eignir (e. 

marketing intangibles).56 Þessi skilgreining er nú einungis til flokkunar því ný skilgreining 

hefur litið dagsins ljós.57 

Hugtakið „óefnislegar eignir“ hefur verið skilgreint að nýju í BEPS nr. 8-10 og felur hugtakið 

í sér þrennt. Í fyrsta lagi eru óefnislegar eignir ekki áþreifanlegar eða fjárhagslegar eignir. Í 

öðru lagi er hægt að eiga eða notfæra sér óefnislegar eignir í atvinnustarfsemi. Í þriðja og 

síðasta lagi á eigandi óefnislegra eigna að fá greitt fyrir notkun eða sölu á óefnislegum eignum 

í viðskiptum við ótengt félag.58  

                                                
53 Áfangaskýrsla starfshóps (n. 10) 6. 
54 sama heimild 6–7. 
55 „Milliverðlagning“ (n. 49). 
56 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations. (n. 25) 
192; OECD, Actions 8-10, 2015 final reports (n. 23) 69; Larking og International Bureau of Fiscal 
Documentation (n. 14) 227. 
57 OECD, Actions 8-10, 2015 final reports (n. 23) 69. 
58 sama heimild 67. 
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Rétt er að nefna að vernd samkvæmt lögum er ekki skilyrði fyrir því að eign teljist vera 

óefnisleg eign í skilningi milliverðlagningar. Þrátt fyrir að slík vernd geti haft áhrif á verðgildi 

óefnislegu eignarinnar. Á sama hátt er aðskiljanleiki ekki skilyrði fyrir því að eign teljist vera 

óefnisleg eign í skilningi milliverðlagningar. Með öðrum orðum skiptir það ekki máli hvort 

hægt sé að selja hina óefnislegu eign sérstaklega eða hvort það sé einungis hægt að selja hana 

samhliða annarri óefnislegri eign eða áþreifanlegri eign.59 

Í milliverðlagsgreiningu í málum sem fela í sér óefnislega eign er mikilvægt að auðkenna 

eignina af nákvæmni. Með notkun á hlutverkagreiningu er í fyrsta lagi hægt að auðkenna hina 

óefnislegu eign sem um ræðir. Í öðru lagi er með hlutverkagreiningu hægt að sjá með hvaða 

hætti óefnislega eignin stuðlar að verðmætasköpum. Í þriðja lagi hjálpar hlutverkagreiningin 

að sjá hvaða mikilvægu ráðstafanir hin tengdu félög gera og hvaða áhættu þau taka á sig í 

tengslum við þróun, endurbætur, viðhald, verndun og nýtingu á hinni óefnislegu eign.60 Í fjórða 

lagi getur hlutverkagreining sýnt fram á samspil óefnislegrar eignar með öðrum óefnislegum 

eignum, efnislegum eignum og með rekstri fyrirtækisins í því skyni að skapa verðmæti.61 Nú 

verður stuttlega vikið að algengustu formum óefnislegra eigna.  

2.2.1.   Einkaleyfi 

Einkaleyfi er form löggernings sem veitir eiganda einkarétt til að notfæra sér tiltekna 

uppfinningu í tiltekinn tíma innan ákveðins landssvæðis, sbr. 1. gr. laga nr. 17/1991 um 

einkaleyfi. Einkaleyfi er bæði hægt að veita vegna uppfinningar á hlut eða feril. Yfirleitt liggur 

að baki veitingu einkaleyfis áhættu- og kostnaðarsöm rannsóknar- og þróunarstarfsemi. 

Eigandi einkaleyfis reynir í flestum tilvikum að endurheimta þann þróunarkostnað sem hann 

hefur lagt í. Það getur hann gert meðal annars með því að selja vernduðu vöruna sjálfur, með 

því að leigja öðrum réttinn til að selja hana eða með því að selja einkaleyfið sjálft.62  

2.2.2.   Vörumerki 

Vörumerki inniheldur einstakt nafn, tákn, myndmerki eða mynd sem eigandi getur notað til að 

aðgreina vörur sínar eða þjónustu frá öðrum, sbr. 2. gr. laga nr. 45/1997, um vörumerki. 

Einkaréttur á vörumerkjum er yfirleitt staðfestur í gegnum skráningarkerfi eða vegna notkunar, 

sbr. 3. gr. sömu laga. Skráður eigandi á vörumerki getur bannað öðrum að nota vörumerkið á 

                                                
59 sama heimild. 
60 Þetta eru mikilvægustu hlutverk félaga í tengslum við viðskipti með óefnislega eign en á ensku heita þessi 
hlutverk: Development, enhancement, maintenance, protection and exploitation – DEMPE. 
61 OECD, Actions 8-10, 2015 final reports (n. 23) 68. 
62 sama heimild 70. 
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þann hátt sem myndi valda ruglingi á markaði, sbr. 4. gr. sömu laga. Skráning vörumerkis getur 

viðhaldist í áraraðir ef vörumerkið er í stöðugri notkun og skráningin endurnýjuð reglulega. 

Hægt er að stofna vörumerki fyrir vöru eða þjónustu og getur vörumerkið átt við einungis eina 

vöru eða þjónustu, eða heila vörulínu.63  

2.2.3.   Aðrar óefnislegar eignir 

Aðrar óefnislegar eignir eru m.a. viðskiptaleyndarmál, verkkunnátta (e. know-how), vöruheiti, 

réttindi samkvæmt samningum, leyfisveiting frá stjórnvöldum, viðskiptavild og fleira. Sem 

dæmi þá eru viðskiptaleyndarmál og verkkunnátta form upplýsinga eða þekking sem aðstoðar 

eða betrumbætir atvinnustarfsemi þess fyrirtækis sem býr yfir viðskiptaleyndarmálinu eða 

verkkunnáttunni. Viðskiptaleyndarmál og verkkunnátta eru ekki skráð og njóta því ekki 

verndar, líkt og einkaleyfi og vörumerki. Verðmæti þessara eigna er frekar byggt á því að 

eigandinn nái að halda þessum upplýsingum leyndum. Annað dæmi um óefnislega eign er 

leyfisveiting frá stjórnvöldum. Leyfisveiting frá stjórnvöldum getur verið afar verðmæt og 

getur til dæmis falið í sér leyfi til að notfæra sér sérstakar auðlindir eða almannagæði eða leyfi 

til að sinna ákveðinni starfsemi, á líkingu við dreifingarþjónustu.64 Dæmi um leyfisveitingu 

stjórnvalda hérlendis er úthlutun aflaheimilda til fiskveiða í fiskveiðilögsögu Íslands.  

2.3.   Skilvirk úrræði fyrir milliverðlagsdeilur 

2.3.1.   Gagnkvæmt samkomulag 

„Að gera lausn deilumála skilvirkari“ er heitið á aðgerðaráætlun OECD nr. 14.65 Sú skýrsla 

fjallar aðallega um 25. gr. samningsfyrirmyndarinnar.66 Ákvæði 25. gr. býður upp á aðferð til 

að aflétta tvísköttun sem kallast gagnkvæmt samkomulag. Gagnkvæmt samkomulag er 

verulega mikilvægt málsmeðferðarúrræði til þess að tryggja að beiting og túlkun 

tvísköttunarsamninga sé rétt og koma þannig í veg fyrir tvísköttun. Úrræðið er sjálfsætt og er 

óháð réttarúrræðum sem í boði eru í landsrétti ríkja. Gagnkvæmt samkomulag veitir þar til 

bærum yfirvöldum í samningsríkjum vettvang til þess að leysa úr ágreiningi eða erfiðleikum á 

beitingu eða túlkun á tvísköttunarsamningi.67  

                                                
63 sama heimild 71. 
64 sama heimild 70–72. 
65 Hér eftir BEPS nr. 14 
66 OECD, Model tax convention on income and on capital (n. 26). 
67 OECD (ritstj.), Making dispute resolution mechanisms more effective, action 14: 2015, final report (OECD 
Publishing 2015) 9. 
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2.3.2.   Gerðardómsmeðferð 

Annað úrræði sem BEPS nr. 14 fjallar um er skyldubundin gerðardómsmeðferð með bindandi 

áhrif. Slíkt málsmeðferðarúrræði gæti nýst afar vel í milliverðlagsmálum er varða óefnislegar 

eignir. Í b. lið 5. mgr. 25. gr. samningsfyrirmyndar OECD68 er heimild að finna fyrir slíkri 

gerðardómsmeðferð. Um sambærilega grein var fjallað í tvísköttunarsamningi milli Íslands og 

Bretlands í kafla 2.1.2.2. Undir BEPS nr. 14 hafa 20 ríki skuldbundið sig og lýst yfir vilja 

sínum til að gangast undir skyldubundna gerðardómsmeðferð sem mun hafa bindandi áhrif og 

hafa ríkin tilgreint að þau muni heimila gerðardómsmeðferðinni að taka á milliverðlagsmálum 

í því skyni að útrýma tvísköttun.69  

Umrædd ríki eru Ástralía, Austurríki, Belgía, Kanada, Frakkland, Þýskaland, Írland, Ítalía, 

Japan, Lúxemborg, Holland, Nýja Sjáland, Noregur, Pólland, Slóvenía, Spánn, Svíþjóð, Sviss, 

Bretland og Bandaríkin. Viljayfirlýsing þessara ríkja er stórt skref fram á við þar sem umrædd 

ríki tóku þátt í meira en 90% allra mála um gagnkvæmt samkomulag árið 2013.70 Í 

viljayfirlýsingu sinni gáfu ríkin það út að ástæða vilja þeirra til að gangast undir skyldubundna 

gerðardómsmeðferð með bindandi áhrif væri til að tryggja að tvísköttun verði ekki hindrun í 

milliríkjaviðskiptum og fjárfestingum. Í leiðinni hvetja umrædd ríki önnur ríki til að ganga til 

liðs við sig í þessari mikilvægu viðleitni til að útrýma tvísköttun.71 Eins og staðan er í dag er 

skyldubundna gerðardómsmeðferðin með bindandi áhrif í þróun sem partur af 

samningaviðræðum um marghliða sáttmála undir aðgerðaráætlun OECD nr. 15.72  

Á meðan slíkur marghliða sáttmáli er ekki til staðar stendur Ísland höllum fæti þegar kemur að 

gerðardómsmeðferð í milliverðlagsmálum. Ástæðan er sú að Ísland er ekki aðili að 

gerðardómssáttmála Evrópusambandsins, líkt og fjallað var um í kafla 2.1.2.2, og hefur þar af 

leiðandi ekki jafngreiðan aðgang að gerðardómsmeðferð. Fyrir vikið þyrfti Ísland og 

viðkomandi ríki ávallt að stofna til sérstaks gerðardóms (e. ad hoc) sem tæki eingöngu að sér 

að fjalla um eitt tiltekið mál en slíkt getur verið bæði tímafrekt og kostnaðarsamt. Því er rík 

ástæða fyrir íslensk stjórnvöld að slást í hóp með þessum ríkjum og styðja við marghliða 

                                                
68 OECD, Model tax convention on income and on capital (n. 26). 
69 OECD, Actions 8-10, 2015 final reports (n. 23) 12; OECD, Action 14, 2015 final report (n. 67) 41. 
70 OECD, „Mutual Agreement Procedure Statistics for 2013 - OECD“ (2013) 
<http://www.oecd.org/ctp/dispute/map-statistics-2013.htm> skoðað 30. mars 2017. 
71 G7, „Leaders’ Declaration G7 Summit: Think Ahead. Act Together. An morgen denken. Gemeinsam 
handeln.“ 3 
<https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/7320LEADERS%20STATEMENT_FINAL_CLEA
N.pdf> skoðað 30. mars 2017. 
72 OECD, Action 14, 2015 final report (n. 67) 41. 
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sáttmála sem hefur það að markmiði að útrýma tvísköttun í milliverðlagsmálum. Slíkt myndi 

líklega vera til þess fallið að auka réttarvissu í milliverðlagsmálum hérlendis. 

2.3.3.   Samningar um bindandi ákvörðun verðs (APA) 

APA eru samningar um bindandi ákvörðun verðs á milli félags og skattyfirvalda þar sem 

ákvarðað er hvernig skuli verðleggja framtíðarviðskipti félagsins.73 Frumkvæði á APA 

samningi kemur frá félagi og krefst slíkur samningur samningsviðræðna á milli eins eða fleiri 

félaga og eins eða fleiri skattyfirvalda.74 APA samningar geta þannig verið einhliða, tvíhliða 

og marghliða. APA samningur skal vera í gildi í tiltekinn tíma en á meðan þarf félagið að 

uppfylla tiltekna skilmála sem kallast mikilvægar forsendur (e. critical assumptions).75 APA 

ferlið veitir hlutaðeigandi félögum og skattyfirvöldum tækifæri til að vera fyrirfram sammála 

um hvaða milliverðlagsaðferð sé mest viðeigandi, sem og að komast að samkomulagi um 

armslengdarniðurstöður í viðskiptunum sem samningurinn tekur til.76  

Kostir APA eru einna helst réttarvissan sem slíkir samningar veita félögum. Ef félög hafa 

komist að niðurstöðu um APA við skattyfirvöld þurfa þau ekki að lifa í ótta við leiðréttingar 

skattyfirvalda. Þar að auki fylgir APA mikill tíma- og kostnaðarsparnaður, miðað við 

hefðbundna milliverðlagsúttekt, bæði fyrir félögin og ekki síst skattyfirvöld.77  

Að lokum þykir APA afar heppilegt og afkastamikið úrræði þegar kemur að tengdum 

viðskiptum með óefnislegar eignir.78 Ástæðan er sú að viðskipti með óefnislegar eignir eru 

yfirleitt flókin og oft getur verið örðugt að finna út armslengdarverð. Velta má fyrir sér af 

hverju ákvæði um APA er ekki til í íslenskum lögum. Ástæðan er líklegast sú að hinn íslenski 

löggjafi er ekki kominn svo langt þar sem eingöngu nýverið var innleitt bæði ákvæði um 

almenna milliverðlagsreglu og skjölunarskyldu. Í þessu samhengi má geta að bæði Danir og 

Svíar hafa innleitt ákvæði um APA, enda miklir hagsmunir sem af þeim hlýst.79  

                                                
73 Larking og International Bureau of Fiscal Documentation (n. 14) 8; „Advance Pricing Agreement: Frequently 
asked questions“ (Deloitte, september 2012) 
<https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/in/Documents/tax/thoughtpapers/in-tax-deloitte-apa-faqs-
noexp.pdf> skoðað 6. apríl 2017. 
74 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations. (n. 25) 
168. 
75 „Advance Pricing Agreement: Frequently asked questions“ (n. 73). 
76 „Advance pricing agreements“ (Ernst & Young LLP 2014) 2 
<http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-Advance-pricing-agreements/$FILE/EY-Advance-pricing-
agreements.pdf> skoðað 6. apríl 2017. 
77 „Advance Pricing Agreement: Frequently asked questions“ (n. 239); „Advance pricing agreements“ (n. 241) 
3. 
78 „Advance Pricing Agreement: Frequently asked questions“ (n. 73); „Advance pricing agreements“ (n. 76) 4. 
79 Ásta Kristjánsdóttir, „Milliverðlagning, við hverju megum við búast?“ Morgunblaðið (22. janúar 2015) 12. 
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3.  Leiðbeiningar OECD um milliverðlagningu 

3.1.   Almennt 

Frá árinu 1979 hefur OECD gefið út leiðbeiningar um það hvernig skuli innleiða og beita 

milliverðlagsreglum. Leiðbeiningarnar bera heitið „OECD leiðbeiningar um milliverðlagningu 

fyrir fjölþjóðafyrirtæki og skattyfirvöld“ (e. The OECD Transfer Pricing Guidelines for 

Multinational Enterprises and Tax Administrations).  

Leiðbeiningarnar voru fyrst gefnar út árið 1979, síðan aftur 1995 og nú síðast 2010. 

Leiðbeiningarnar eru uppfærðar reglulega þar sem þær eiga að vera í stöðugri þróun og 

endurskoðun, líkt og fyrirmynd OECD. Leiðbeiningarnar hafa að geyma alþjóðlega 

viðurkenndar meginreglur og sjónarmið.80 Aftur á móti eru leiðbeiningarnar taldar vera 

„mjúkur réttur“ (e. soft law), en með því er átt við að þær séu ekki lagalega bindandi heldur 

geri OECD þær kröfur til aðildarríkja sinna að innleiða þær,81 en vert er að nefna að Ísland er 

aðildarríki að OECD.82 Í október 2015 voru gefnar út 15 skýrslur, en sumar þeirra innihalda 

endurskoðun á köflum leiðbeininganna. Endurskoðun þessi var hluti af aðgerðaráætlun OECD 

um að uppræta skattasniðgöngu sem heitir „Eyðing skattstofna og tilfærsla hagnaðar.“ 

Skýrslurnar 15 eiga að veita stjórnvöldum innlend og alþjóðleg verkfæri til að takast á við 

skattasniðgöngu og er markmiðið að tryggja að hagnaður sé skattlagður þar sem hin tiltekna 

starfsemi er framkvæmd og þar sem hagnaður verður.83 

Leiðbeiningar um milliverðlagningu á óefnislegum eignum urðu fyrst til árið 1996.84 Með 

útgáfu leiðbeininganna árið 2010 kom loks heill kafli sem fjallaði sérstaklega um óefnislegar 

eignir, en það er kafli sex í leiðbeiningum OECD um milliverðlagningu. Með útgáfu BEPS nr. 

8-10 gekk kaflinn um óefnislegar eignir í gegnum heildarendurskoðun og ákveðið var að skýra 

milliverðlagningu á óefnilegum eignum betur og með mun ítarlegri hætti. Fjallað verður um 

umræddar breytingar í kafla 3.3. Enn fremur var með útgáfu BEPS nr. 8-10 ákveðið að 

endurskoða þátt D í 1. kafla leiðbeininga OECD um milliverðlagningu, en sá kafli fjallar um 

                                                
80 Garðar Valdimarsson (n. 10) 100. 
81 „BEPS - Frequently Asked Questions - OECD“ <http://www.oecd.org/ctp/beps-
frequentlyaskedquestions.htm> skoðað 17. janúar 2017. 
82 „List of OECD Member countries - Ratification of the Convention on the OECD - OECD“ (OECD) 
<http://www.oecd.org/about/membersandpartners/list-oecd-member-countries.htm> skoðað 1. maí 2017. 
83 „BEPS Actions“ (OECD) <http://www.oecd.org/ctp/beps-actions.htm> skoðað 1. apríl 2017. 
84 Garðar Valdimarsson (n. 10) 100. 
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armslengdarregluna og þáttur D fjallar um það hvernig beita skuli meginreglunni um 

armslengd, en þær breytingar verða nú til umfjöllunar.  

3.2.  Breytingar BEPS nr. 8-10 á beitingu armslengdarreglunnar 

Beiting armslengdarreglunnar byggir á samanburði á skilmálum í viðskiptum milli tengdra 

félaga og ótengdra í sambærilegum viðskiptum. Samanburður þessi felur í sér tvo lykilþætti. Í 

fyrsta lagi þarf að afmarka hin tengdu viðskipti. Þetta er gert með greiningu á svokölluðum 

sambærileikaþáttum.85 Í öðru lagi þarf að bera saman skilmála tengdu viðskiptanna við 

sambærilega skilmála ótengdra félaga í sambærilegum viðskiptum.86 

Kjarninn í beitingu á armslengdarreglunni er greining á sambærileikaþáttum, en þeir skiptast í 

fimm flokka, sbr. 10. gr. reglugerðar nr. 1180/2014.  

1.   Í fyrsta lagi þarf að skoða samningsskilmála hinna tengdu viðskipta.  

2.   Í öðru lagi þarf að fara fram hlutverkagreining á hlutverkum tengdu félaganna í 

viðskiptunum að teknu tilliti til þess hvaða eignir eru nýttar og hvaða áhættu félög 

gangast undir.  

3.   Í þriðja lagi þarf að skoða einkenni seldra eigna eða veittrar þjónustu.  

4.   Í fjórða lagi þarf að skoða efnahagslegar aðstæður samningsaðila og þá markaði sem 

þeir starfa á.  

5.   Í fimmta og síðasta lagi þarf að skoða viðskiptastefnur aðilanna.87  

Hér að neðan verður einungis fjallað um fyrstu tvo sambærileikaþættina, en þeir hafa gengið í 

gegnum breytingar með útgáfu BEPS nr. 8-10. Fyrst og fremst verður lögð áhersla á umfjöllun 

um nýtt áhættugreiningarferli sem fellur undir hlutverkagreininguna. Áhættugreiningarferlið á 

að auðvelda skattyfirvöldum að auðkenna hver í raun stjórnar og gengst undir áhættu í 

viðskiptum á milli tengdra félaga. Hvað varðar hina þrjá sambærileikaþættina vísast til 

leiðbeiningarreglna OECD um milliverðlagningu. 

3.2.1.   Samningsskilmálar viðskiptanna 

Efnisinntök samningsskilmála í viðskiptum tengdra félaga markar upphafspunktinn á því 

hvernig skuli afmarka viðskiptin. Samningsskilmálarnir eiga að kveða á um hvernig ábyrgð, 

áhættu og fyrirhugaðri útkomu af viðskiptunum skuli skipt á milli félaganna. Aftur á móti veita 

                                                
85 Oft talað um að auðkenna hina efnahagslegu viðeigandi eiginleika viðskiptanna.  
86 OECD, Actions 8-10, 2015 final reports (n. 23) 15. 
87 sama heimild 16. 
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samningsskilmálar í tengdum viðskiptum ekki ávallt allar nauðsynlegar upplýsingar sem þarf 

í milliverðlagsgreiningu. Því þarf jafnframt að fá upplýsingar frá öðrum sambærileikaþáttum 

til að ganga úr skugga um hvort þeir séu í samræmi við samningsskilmálana. Ef svo er ekki 

munu hinir sambærileikaþættirnir leiða í ljós hverjir hinir raunverulegu samningsskilmálar 

eru.88  

Nú verður tekið fyrir dæmi til nánari útskýringa. Félag A er móðurfélag fjölþjóðafyrirtækis í 

ríki A. Félag B, sem staðsett er í ríki B, er í fullri eigu A og starfar sem umboðsaðili fyrir vörur 

A á markaði í ríki B. Samningsskilmálar á milli A og B kveða ekkert á um neinar 

markaðssetningar- né auglýsingastarfsemi í ríki B sem félag B á að inna af hendi. Aftur á móti 

við greiningu á sambærileikaþáttum kom í ljós að fyrirtæki B hafði hafið mikla markaðsherferð 

í ríki B í því skyni að þróa vörumerkjavitund í því ríki. Kom í ljós að hlutverk B var meira en 

samningsskilmálar milli A og B kváðu á um. Markaðsherferðin fól í sér mikla fjárfestingu af 

hálfu B, en vegna hennar er ljóst að samningsskilmálar á milli félaganna náðu ekki til allra 

fjárhagslegra tengsla þeirra á milli. Því er ljóst að milliverðlagsgreining ætti ekki einungis að 

taka mið af samningsskilmálum milli hinna tengdu félaga. Til viðbótar þarf að leita frekari 

sönnunargagna til þess að sýna fram á raunveruleg hlutverk aðila, þar á meðal hver sé 

grundvöllurinn fyrir markaðsherferð sem B stóð fyrir. Með öðrum orðum, þegar 

sambærileikaþættir viðskiptanna eru ekki fyllilega í samræmi við samningsskilmála á milli 

tengdu félaganna eiga hin raunverulegu viðskipti að vera afmörkuð í samræmi við einkenni 

viðskiptanna, líkt og þau endurspeglast í raunverulegri háttsemi aðilanna.89  

Í viðskiptum á milli ótengdra félaga ríkir ákveðin hagsmunamunur. Hagsmunamunurinn 

tryggir að minnsta kosti þrennt. Í fyrsta lagi að samningsskilmálar endurspegli hagsmuni 

beggja félaga. Í öðru lagi að bæði félögin muni ávallt krefjast þess að hitt félagið efni sinn hluta 

samningsins. Í þriðja lagi að breytingar eða hunsun á samningsskilmálum muni einungis eiga 

sér stað ef bæði félög eru sammála um slíkt.90  

Í viðskiptum á milli tengdra félaga er ekki víst að samningsskilmálar tryggi sambærilegan 

hagsmunamun. Ef samningsskilmálar tryggja ekki hagsmunamun beggja félaga er mikilvægt 

að skoða hvort raunveruleg háttsemi félaganna sé fyllilega í samræmi við samning þeirra á 

milli. Jafnframt þarf að athuga hvort raunveruleg háttsemi hinna tengdu félaga gefi til kynna 

að samningsskilmálunum hafi ekki verið fylgt eða þau endurspegli ekki heildarmyndina af 

                                                
88 sama heimild 17–18. 
89 sama heimild 18. 
90 sama heimild. 
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viðskiptunum ellegar hvort hugsast geti að viðskiptin séu ígildi málamyndagernings.91 Þegar 

aðstæður eru þannig að raunverulegur munur er á milli samningsskilmála tengdra félaga og 

raunverulegrar háttsemi þeirra á milli, á hin raunverulega háttsemi félaganna að ákvarða 

staðreyndir og afmarka hin raunverulegu viðskipti. Sú afmörkun krefst vandlegra og nákvæmra 

staðreynda sem fengnar eru með hlutverkagreiningu.92 

Þegar breytingar á samningsskilmálum á milli tengdra félaga eiga sér stað þarf að skoða 

kringumstæður félaganna á þeim tíma sem breytingarnar tóku gildi. Ákveða þarf hvort 

breytingarnar fela í sér ný viðskipti eða hvort þær endurspegla vilja félaganna í upprunalegu 

viðskiptunum. Til þess að komast að raun um þetta er ekki nægilegt að skoða 

samningsskilmálanna heldur þurfa hin raunverulegu og afmörkuðu viðskipti einnig að vera 

ákvörðuð út frá raunverulegri háttsemi félaganna. Þannig ætti að vera hægt að sjá hvort 

raunveruleg hlutverk félaganna, þær eignir sem nýttar eru eða sú áhætta sem félögin 

undirgangast endurspegli upprunalegu samningsskilmálana eða ekki.93 

Loks ber að geta þess að ef engir samningsskilmálar hafa verið gerðir í viðskiptum á milli 

tengdra félaga þá þurfa hin raunverulegu viðskipti að ákvarðast af raunverulegri háttsemi 

félaganna. Það er gert með því að auðkenna hina efnahagslegu eiginleika viðskiptanna, þ.e. 

hlutverk félaganna í viðskiptunum, þær eignir sem nýttar eru og þá áhættu sem félögin 

undirgangast.94 

3.2.2.   Hlutverkagreining tengdra félaga í viðskiptum  

Greiðslur í viðskiptum á milli tveggja ótengdra félaga endurspegla venjulega hlutverk hvors 

félags í viðskiptunum. Í viðskiptum á milli tengdra félaga þarf aftur á móti að fara fram 

hlutverkagreining til þess að afmarka viðskiptin og bera þau saman við sambærileg viðskipti á 

milli ótengdra félaga. Hlutverkagreining auðkennir efnahagslega mikilvæg hlutverk til þess að 

meta fjárhæð þóknana sem hin tengdu félög eiga rétt á. Því þarf að skoða vandlega þau hlutverk 

sem félögin sinna, þær eignir sem þau nýta sem og þá áhættu sem hin tengdu félög undirgangast 

í viðskiptunum. Greiningin einblínir á ákvörðunartöku og raunverulega háttsemi tengdu 

félaganna.95  

                                                
91 sama heimild 19. 
92 Joe Andrus og Paul Oosterhuis, „Transfer Pricing After BEPS: Where Are We and Where Should We Be 
Going“ (2017) 95 (3) Taxes; Riverwoods 75, 76. 
93 OECD, Actions 8-10, 2015 final reports (n. 23) 19. 
94 sama heimild 20. 
95 sama heimild. 
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3.2.2.1.   Nýtt áhættugreiningarferli  

„Í veröld sem breytist hratt er stærsta áhættan fólgin í því að taka enga áhættu“.96  

Áhætta er óaðskiljanlegur hluti af viðskiptum. Fyrirtæki nýta viðskiptatækifæri til þess að skila 

inn hagnaði, en í öllum slíkum tækifærum felst ákveðin óvissa. Óvissan lýsir sér þannig að 

annaðhvort verður hagnaðurinn meiri eða minni en búist var við. Að auðkenna áhættu í 

viðskiptum helst í hendur við það að auðkenna hlutverk félaganna í viðskiptunum og þær eignir 

sem nýttar eru. Allir þessir þættir eru órjúfanlegir þættir af því að auðkenna hin viðskiptalegu 

eða fjárhagslegu tengsl á milli hinna tengdu félaga, sem og að afmarka hin tengdu viðskipti af 

nákvæmni.97  

Ef auðkenning á efnahagslegri áhættu, sem tengd félög undirgangast í viðskiptum sín á milli, 

á sér ekki stað er hlutverkagreining ófullnægjandi. Ástæðan er sú að efnahagsleg áhætta hefur 

áhrif á verð og þóknun í viðskiptum. Venjulega er það þannig að ef aðili undirgengst aukna 

áhættu í viðskiptum getur hann átt von á auknum tekjum. Vegna þessa er umfang áhættu og 

hvaða félag undirgengst efnahagslega áhættu mikilvægt atriði fyrir niðurstöðu á 

milliverðlagsgreiningu.98 

Auðkenning og úthlutun á áhættu í viðskiptum á milli tengdra félaga hefur iðulega valdið 

vandræðum í milliverðlagsgreiningu. Til þess að koma í veg fyrir slík vandræði veitir BEPS 

nr. 8-10 nýtt og ítarlegt áhættugreiningarferli til skattyfirvalda og félaga til þess að auðkenna 

áhættu með skýrari og formbundnari hætti. Ferlið á að tryggja að útkoma 

milliverðlagsgreiningar sé ekki misnotað með samningsskilmálum sem endurspegla ekki hinn 

fjárhagslega raunveruleika.99 Áhættugreiningarferlið skiptist í eftirfarandi sex stig.  

1.   Í fyrsta lagi þarf að greina af nákvæmni þá verulegu efnahagslegu áhættu sem til staðar 

er. 

2.   Í öðru lagi þarf að skoða hvernig áhættan skiptist á milli tengdu félaganna samkvæmt 

samningsskilmálum þeirra.  

                                                
96 Kathleen Elkins, „Mark Zuckerberg shares the best piece of advice Peter Thiel ever gave him“ (CNBC, 25. 
ágúst 2016) <http://www.cnbc.com/2016/08/25/mark-zuckerberg-shares-the-best-piece-of-advice-peter-thiel-
ever-gave-him.html> skoðað 30. apríl 2017. 
97 OECD, Actions 8-10, 2015 final reports (n. 23) 21. 
98 sama heimild. 
99 Hickman, Andrew, Brown, Melinda og Lucas, Mayra, „Actions 8-10: Aligning Transfer Pricing Outcomes 
with Value Creation“ [2015] International Tax Review; London 
<http://search.proquest.com/docview/1765139641/citation/2A45CD8DAF614B57PQ/1> skoðað 30. janúar 
2017. 
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3.   Í þriðja lagi þarf að ákvarða með hlutverkagreiningu hver hinna tengdu félaga gengust 

undir og stjórna verulegri efnahagslegri áhættu. Til þess að komast að raun um þetta 

þarf að ákvarða hvaða félög gegna stjórnunarhlutverki og áhættuminnkandi hlutverki, 

hvaða félög verða fyrir ávinningi eða tapi vegna afleiðinga áhættunnar og hvaða félög 

hafa fjárhagslega getu til að taka á sig efnahagslega áhættu. 

4.   Í fjórða lagi þarf að túlka upplýsingar sem fengnar eru úr skrefi tvö og þrjú og ákvarða 

hvort samningsbundin áhætta sé í samræmi við raunverulega áhættu. Þetta er gert með 

því að greina (i) hvort hin tengdu félög fylgja samningsskilmálum sín á milli og (ii) 

hvort félagið, sem gekkst undir áhættuna samkvæmt samningsskilmálum, hefur 

fjárhagslega getu til að gangast undir slíka áhættu. 

5.   Í fimmta lagi þarf að leiðrétta úthlutun á áhættu ef félag hefur undirgengist áhættu 

samkvæmt skrefum 1-4 en stjórnar ekki áhættunni eða hefur ekki þá fjárhagslega getu 

til að gangast undir slíka áhættu. 

6.   Í sjötta lagi þarf að afmarka hin raunverulegu viðskipti með því að notast við 

upplýsingar frá öllum sambærileikaþáttum viðskiptanna. Þannig ætti að vera hægt 

annars vegar að verðleggja viðskiptin að teknu tilliti til afleiðinga áhættunnar og hins 

vegar að úthluta þóknunum til þeirra félaga sem sannanlega undirgengust og stjórnuðu 

áhættunni.100 

Verður nú tekið fyrir dæmi til þess að útskýra áhættugreiningarferlið betur og verður jafnframt 

haldið áfram með sama dæmið undir hverju skrefi fyrir sig.  

Dæmi: Íslenskt félag (hér eftir ÍF) er dreifingaraðili á lyfjavörum. ÍF kaupir vörur af tengdu 

félagi (hér eftir TF) sem er staðsett erlendis. Samkvæmt samningsskilmálum ÍF og TF sinnir 

ÍF starfi dreifingaraðila með takmarkaða áhættu. Í starfi sínu selur ÍF vörurnar til fyrirtækja á 

grundvelli fyrirframákveðins samkomulags milli TF og umræddra fyrirtækja.  

Samkvæmt samningsskilmálum á milli ÍF og TF, þá er hlutverk ÍF takmarkað við það að taka 

á móti vörum, hafa samband við fyrirtækin og afhenda vörurnar til þeirra. Fyrir þetta fær ÍF 

þóknun sem er fast hlutfall (%) af söluvirðinu. Við síðari athugun kemur þó í ljós að ÍF er að 

berjast gegn málshöfðunum fyrir dómstólum hérlendis vegna einnar vöru sem það dreifir fyrir 

TF. Enn fremur hefur ÍF varið töluverðum fjárhæðum í markaðssetningu, auglýsingar og 

kynningu á vörumerki TF á íslenskum markaði. Engin aukaþóknun er greidd frá TF til ÍF fyrir 

                                                
100 OECD, Actions 8-10, 2015 final reports (n. 23) 22. 
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það að verjast málshöfðunum né vegna útlagðs kostnaðar er stafar af 

markaðssetningarhlutverki og áhættu sem þessum hlutverkum fylgja.  

Í þessu máli þarf að skoða hvort úthlutun á áhættu samkvæmt samningsskilmálum sé í samræmi 

við raunverulega háttsemi félaganna. Það virðist vera að ÍF beri meiri áhættu en um var samið. 

ÍF virðist bera áhættu varðandi málshöfðanir, markaðssetningar og vegna mistaka í viðskiptum 

(hér er verið að vísa til að þóknun til ÍF myndi skerðast ef markaðssetningar sem ÍF sér um 

bæru ekki árangur). Samkvæmt þessu virðist þóknun ÍF vera í ósamræmi við þá áhættu sem 

félagið ber.101 

3.2.2.1.1.   Skref 1: Auðkenning áhættu  

Áhrif óvissu á markmiðum fyrirtækis er skilgreining á áhættu í samhengi milliverðlagningar. 

Allar aðgerðir fyrirtækis, hvert skref til að nýta tækifæri, í hvert skipti sem fyrirtæki eyðir 

fjármunum eða í hvert skipti sem fyrirtæki skapar tekjur þá er óvissa fyrir hendi. Þar með er 

áhætta til staðar. Áhætta er iðulega tengd tækifærum og er hún órjúfanlegur þáttur í 

atvinnustarfsemi. Aftur á móti ráða fyrirtæki hvaða áhættu þau kjósa að gangast undir í því 

skyni að skapa hagnað. Engin atvinnustarfsemi sem rekin er í hagnaðarskyni undirgengst 

áhættu í tengslum við viðskiptatækifæri án þess að búast við hagnaði. Fyrir þær sakir er líklegt 

að fyrirtæki verji miklum tíma í að auðkenna og stjórna þeirri efnahagslegu áhættu sem til 

staðar er í því skyni að hámarka hagnað sinn. Hvort áhætta sé fjárhagslega veruleg eða 

mikilvæg veltur á mati á líkum og stærð hugsanlegs hagnaðar eða taps sem getur leitt af 

áhættunni.102 

Eftirfarandi áhættulisti er ekki tæmandi og er ekki ætlað að leggja til stigveldi af áhættu. Listinn 

á eingöngu að veita ákveðinn ramma sem getur tryggt að milliverðlagsgreining taki mið af allri 

þeirri áhættu sem líklegt er að eigi sér stað í viðskiptum milli tengdra félaga. Listinn gerir 

greinarmun á ytri og innri áhættu til að útskýra uppsprettu óvissunnar. Þrátt fyrir að ytri áhætta 

stafi ekki beint af starfseminni sjálfri er mikilvægt að hafa í huga að hún er ekki minna 

viðeigandi en innri áhætta. Ástæðan er sú að nauðsynlegt er fyrir fyrirtæki að geta brugðist við 

og dregið úr ytri áhættu til þess að vera samkeppnishæf.103 Listinn er eftirfarandi:  

                                                
101 Sagar Wagh, „OECD BEPS Action 8-10 Risk allocation in transfer pricing: Decoding the guidance and 
relevance to Indian transfer pricing practice“ (11. nóvember 2015) <https://www.linkedin.com/pulse/oecd-beps-
action-8-10-risk-allocation-transfer-pricing-sagar-wagh> skoðað 31. janúar 2017. 
102 OECD, Actions 8-10, 2015 final reports (n. 23) 25–26. 
103 sama heimild 26. 
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a.   Stefnumótandi eða markaðsáhætta: Aðallega ytri áhætta sem orsakast af fjárhagslegu 

umhverfi, pólitískum atburðum, samkeppni, tækniþróun, samfélagsbreytingum eða 

umhverfisbreytingum. Mat á óvissuþáttum er meðal annars hvaða vörum skuli fjárfesta 

í eða hvaða markað skuli herja á og hvers er krafist til þess að ná því. Dæmi um slíkar 

áhættu er meðal annars markaðsþróun og nýir landfræðilegir markaðir.  

b.   Innviða- eða rekstraráhætta: Óvissa í tengslum við framkvæmd á rekstri félagsins. 

Áhætta getur falið í sér vangaveltur um hver sé skilvirknin á bakvið ákveðna ferla eða 

aðgerðir innan fyrirtækis. Bilanir geta haft mikil áhrif á aðgerðir eða orðspor fyrirtækis 

og jafnvel ógnað tilvist þess. Aftur á móti er unnt að efla orðspor fyrirtækis með góðri 

stjórnun á slíkri áhættu. Hluti þessarar áhættu er ytri áhætta, á borð við þær 

flutningsleiðir sem í boði eru, pólitískar og samfélagslegar aðstæður, lög og reglugerðir. 

Önnur áhætta er innri áhætta, svo sem gæði og framboð eigna, geta starfsmanna og ferla 

og framkvæmd hönnunar og tölvukerfa.  

c.   Fjárhagsleg áhætta: Víst er að öll áhætta mun hafa áhrif á afkomu fyrirtækis. 

Áhættuþættirnir sem falla í þennan flokk tengjast þó framboði fyrirtækis til að stjórna 

lausafjárstöðu sinni og sjóðstreymi, sem og fjárhagslegri getu félagsins og lánshæfi. 

Sumir áhættuþáttanna eru ytri áhættuþættir, líkt og fjármálakreppa. Aðrir áhættuþættir 

eru innri áhætta, í líkingu við eftirlit, fjárfestingaákvarðanir og lánakjör.  

d.   Viðskiptaleg áhætta: Í þennan flokk fellur áhætta vegna verðlagningar og 

greiðsluskilmála í viðskiptum um afhendingu á vörum, eignum eða þjónustu.  

e.   Hættuleg áhætta: Hér er að finna skaðlega ytri áhættu sem valdið getur tjóni, svo sem 

slys eða náttúruhamfarir. Hægt er að draga úr slíkum tjónum með vátryggingum en þó 

ná þær ekki ávallt yfir allt mögulegt tap.104 

Dæmi: Gefum okkur að ÍF hafi fengið dreifingarleyfi sem veitt var af stjórnvöldum og er ÍF 

eina félagið á markaði hérlendis með dreifingarleyfið. Því er ákveðin rekstraráhætta fólgin í 

því að leyfið verði afturkallað af stjórnvöldum en slíkt myndi vafalaust hafa slæm áhrif á 

rekstur fjölþjóðafyrirtækisins á Íslandi. Fyrir þær sakir verður að taka tillit til eignarhalds á 

dreifingarleyfinu og samsvarandi áhættu þegar framkvæmd er hlutverkagreining.105  

                                                
104 sama heimild 26–27. 
105 Wagh (n. 101). 
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3.2.2.1.2.   Skref 2: Skipting áhættu samkvæmt samningsskilmálum 

Í samningsskilmálum á milli ótengdra félaga kemur yfirleitt fram, með beinum eða óbeinum 

hætti, hvaða félag eða félög eiga að taka á sig þá áhættu sem fyrir liggur. Það félag sem ákveður 

að taka á sig fyrirliggjandi áhættu, á þeim tíma sem viðskiptin eiga sér stað, gerir það með 

fyrirframsamþykki og áður en áhættan raungerist. Með því að gangast undir áhættu tekur 

félagið á sig þá ábyrgð að bera einhvern eða allan mögulegan kostnað ef viðskiptin mynda tap. 

Í skiptum fyrir að undirgangast slíka ábyrgð fær það félag einhvern eða allan mögulegan 

hagnað ef viðskiptin mynda hagnað, að undanskilinni áhættulausri þóknun til annarra félaga. 

Fyrirframsamþykkið í samningi tengdra félaga um að undirgangast áhættu á að veita skýra 

sönnun á skuldbindingu eins félags að taka á sig slíka ábyrgð. Fyrirframsamþykkið í samningi 

er því mikilvæg sönnun fyrir skattyfirvöld í milliverðlagsgreiningu hvað áhættu áhrærir. 

Ástæðan er sú að endurskoðun skattyfirvalda á sér yfirleitt stað mörgum árum eftir að 

viðskiptin fóru fram og útkoman varð ljós.106 

Það teljast vera eðlilegar viðskiptavenjur að félag geti átt von á hærri (lægri) þóknun þegar það 

tekur á sig meiri (minni) áhættu. Þetta þýðir að félagið, sem undirgengst áhættu í viðskiptum á 

milli tengdra félaga, geti átt von á þóknun sem er jafngild þeirri áhættu sem félagið gekkst 

undir.107 Þess ber þó að gæta að sú verðlagning sem kemur fram í samningsskilmálum á milli 

tengdra félaga ákvarðar ekki ein og sér hvaða félag undirgengst fyrirliggjandi áhættu í 

viðskiptunum eða hve mikil sú áhætta er. Fyrir vikið má ekki álykta að þrátt fyrir að verð fyrir 

vöru sé tiltekið að þá hljóti áhættan, sem bera þarf, að vera tiltekin. Heldur er það ákvörðun 

um hvaða félag fer með stjórn á áhættunni sem mun ákvarða hvaða félag hefur tekið á sig 

áhættuna, svo sem sýnt verður fram á í næstu skrefum.108 Því er ljóst að það sem kemur fram í 

samningsskilmálum um hver beri ábyrgð á áhættunni er ekki endanlegt. Heldur þarf að skoða 

raunverulega háttsemi hinna tengdu félaga sem eru í viðskiptum.109 

Dæmi: Nú verður gert ráð fyrir í dæminu hér að ofan að samningsskilmálar á milli ÍF og TF 

kveði á um að allar málshöfðanir sem verði í tengslum við lyfjavörurnar á íslensku 

yfirráðasvæði skuli vera á ábyrgð ÍF. Slíkt myndi gefa til kynna að áhættan af málshöfðunum 

sé hjá ÍF og er það ekki í samræmi við að ÍF sé dreifingarfélag sem ber takmarkaða áhættu. 

                                                
106 OECD, Actions 8-10, 2015 final reports (n. 23) 28. 
107 Andrus og Oosterhuis (n. 92) 76. 
108 OECD, Actions 8-10, 2015 final reports (n. 23) 29. 
109 Wagh (n. 101). 
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Aftur á móti getur annað komið í ljós þegar skoðuð er raunveruleg háttsemi félaganna í skrefi 

þrjú.110   

3.2.2.1.3.   Skref 3: Hlutverkagreining er snýr að áhættu  

Skref þrjú er eitt mikilvægasta skrefið í áhættugreiningarferlinu. Skref þetta inniheldur 

greiningu á hlutverkum félaga í viðskiptum, þegar kemur að áhættu. Hér er því skoðuð 

raunveruleg háttsemi tengdra félaga í viðskiptum. Greiningin snýst um að safna upplýsingum 

um hvernig hin tengdu félög a) undirgangast áhættu og b) fara með áhættustýringu (e. risk 

management). Í því felst að ákvarða hvaða félög hafa stjórnunarhlutverk og áhættuminnkandi 

hlutverk, hvaða félög verða fyrir ávinningi eða tapi vegna afleiðinga áhættunnar, og hvaða 

félög hafa fjárhagslega getu til að taka á sig efnahagslega áhættu.111  

Hugtakið áhættustýring er notað til að vísa til þess hlutverks að meta og bregðast við áhættu í 

tengslum við atvinnustarfsemi. Skilgreining á áhættustýringu skiptist í þrjá þætti.  

1.   Getan til að ákvarða að taka, fækka eða hafna tækifærum sem fela í sér áhættu, ásamt 

raunverulegri framkvæmd á slíku hlutverki.  

2.   Getan til að ákvarða hvort og hvernig bregðast skuli við áhættu tengdri tækifærum, 

ásamt raunverulegri framkvæmd á slíku hlutverki. 

3.   Getan til að draga úr áhættu, ásamt raunverulegri framkvæmd á því að draga úr 

áhættu.112 

Þess ber að gæta að áhættustýring er ekki það sama og það að undirgangast áhættu. Að 

undirgangast áhættu þýðir að taka á sig þær jákvæðu eða neikvæðu afleiðingar sem hljótast af 

áhættunni. Þetta þýðir að félagið sem gengst undir áhættuna þarf bæði að bera fjárhagslegar 

sem og aðrar afleiðingar þegar áhættan raungerist. Félag sem aftur á móti sér um 

áhættustýringu getur verið ráðið til þess hlutverks að draga úr áhættu undir leiðsögn þess félags 

sem undirgengst áhættuna.113 Þegar greina þarf áhættu í tengdum viðskiptum þarf að velta upp 

spurningum á borð við þessar:  

-   Hvaða félag fer með stjórnunarhlutverk í tengslum við áhættu?  

-   Hvaða félag fer með það hlutverk að draga úr áhættu?  

                                                
110 sama heimild. 
111 OECD, Actions 8-10, 2015 final reports (n. 23) 29. 
112 sama heimild 22–23; Wagh (n. 101); William D James, „Transfer Pricing & Base Erosion and Profit Shifting 
(BEPS) - What you need to know“ (8. mars 2016) 15 <http://www.bkd.com/docs/webinars/2016/3-8-16-
presentation.pdf> skoðað 31. janúar 2017. 
113 OECD, Actions 8-10, 2015 final reports (n. 23) 23. 
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-   Hvaða félag verður fyrir neikvæðum eða jákvæðum afleiðingum vegna áhættunnar?  

-   Hvaða félag hefur fjárhagslega getu til að bera áhættuna?114 

Félag fer með stjórnunarhlutverk í tengslum við áhættu (e. control over risk) ef það býr yfir 

getu til að taka þær ákvarðanir sem lýst er í þætti eitt og tvö í skilgreiningunni um 

áhættustýringu hér að ofan. Aftur á móti er ekki nauðsynlegt fyrir félag sem fer með 

stjórnunarhlutverk í tengslum við áhættu að fara með það hlutverk að draga úr áhættu frá degi 

til dags, líkt og lýst er í þætti þrjú um áhættustýringu hér að ofan. Heldur getur félag sem 

undirgengst og stjórnar áhættu fengið aðkeypta þjónustu til að sinna því hlutverki. Á hinn 

bóginn þarf félagið, sem kaupir þá þjónustu annars félags til að draga úr áhættu frá degi til 

dags, að hafa getu til að gera eftirfarandi í því skyni að halda stjórnunarhlutverki sínu yfir 

áhættunni: 

-   Getu til að stjórna markmiðum aðkeyptu þjónustunnar.  

-   Getu til að ráða félag til að draga úr áhættunni. 

-   Getu til að meta hvort markmiðin séu nægilega uppfyllt.  

-   Getu til að aðlaga eða binda enda á samning við félag sem veitir aðkeyptu þjónustuna, 

ásamt framkvæmd á mati og ákvörðunartöku.115  

Fjárhagsleg geta til að undirgangast áhættu felur í sér þrennt. Í fyrsta lagi þarf félag að hafa 

aðgang að fjármagni til að taka eða draga úr áhættu. Í annan stað þarf félag að hafa aðgang að 

fjármagni til að greiða fyrir aðkeypta þjónustu. Í þriðja lagi þarf félag að bera ábyrgð á 

afleiðingum áhættunnar þegar þær raungerast.116 Það að hafa aðgang að fjármagni þýðir að 

félag sem undirgengst áhættu þurfi að eiga tiltækar eignir og raunhæfan aðgang að 

viðbótarlausafé í því skyni að ná yfir þann kostnað sem getur komið upp ef viðskiptin leiða af 

sér tap.117 

Ef félag, sem gengst undir áhættu, hvorki stjórnaði áhættunni né hafði fjárhagslega getu til að 

undirgangast áhættuna, þá er ljóst að hin raunverulega háttsemi félagsins styður ekki úthlutun 

áhættu til þess félags. Í því samhengi skiptir ekki máli þótt samningsskilmálar sýni skýrt fram 

á að þetta tiltekna félag skuli bera áhættuna, heldur er það hin raunverulega háttsemi sem 

gengur framar.118 

                                                
114 Wagh (n. 101); James (n. 112) 15. 
115 OECD, Actions 8-10, 2015 final reports (n. 23) 23–24; James (n. 112) 16. 
116 OECD, Actions 8-10, 2015 final reports (n. 23) 23; James (n. 112) 16. 
117 OECD, Actions 8-10, 2015 final reports (n. 23) 23. 
118 Andrus og Oosterhuis (n. 92) 76. 



 

 28 

Dæmi: TF tekur flestar ákvarðanir að því er varðar þá áhættu sem þarf að bera í viðskiptum 

við ÍF. TF ber meðal annars allan kostnað af því þegar vörum er skilað til ÍF vegna skemmda í 

flutningum og vegna frávika frá gæðastöðlum og fleira. Aftur á móti ber TF ekki kostnað af 

tekjutapi ÍF ef eftirspurn á lyfjavörunum minnkar á íslenskum markaði.  

Hlutverkagreining leiðir jafnframt í ljós að TF hefur gert vátryggingarsamning við annað félag 

innan samstæðunnar, þ.e. við TF1. TF1 er tryggingafélag sem á að tryggja alla lagalega áhættu 

samstæðunnar. Samningsskilmálar vátryggingasamningsins kveða á um að félag innan 

samstæðunnar eigi að fá greiddar bætur ef það tapar málshöfðun í sínu heimalandi. Engar bætur 

verða endurheimtar af TF frá öðrum félögum innan samstæðunnar vegna þessa 

vátryggingasamnings.  

Ofangreind greining sýnir að ÍF ber enga lagalega áhættu ef félagið tapar málshöfðun þar sem 

TF hefur ráðið TF1 til þess að draga úr slíkri áhættu. TF1 fer því með það hlutverk að draga úr 

áhættu með því að vátryggja lagalega áhættu. Samningur á milli TF og TF1 kveður jafnframt 

á um að áhætta sem tryggð er af TF1 skuli vera endurtryggð hjá öðru tryggingafélagi, 

samkvæmt leiðbeiningum TF. Þannig er ljóst að TF stjórnar áhættunni, á meðan TF1 sér um 

það hlutverk að draga úr áhættunni. 

Að framangreindu virtu er ljóst að ÍF ber áhættu af mistökum í markaðssetningu á 

lyfjavörunum. ÍF verður fyrir verulegum útgjöldum vegna markaðssetningar en ÍF fær enga 

frekari þóknanir frá TF vegna hennar. Jafnframt verður ÍF fyrir kostnaði fyrir það að verjast 

málshöfðunum fyrir hönd TF. ÍF er rekið með tapi vegna útgjalda í markaðssetningu sem það 

hefur tekið á sig. Í því skyni að halda ÍF á floti greiðir TF óskilorðsbundið hlutafé til ÍF á 

ársgrundvelli. 

Þess ber jafnframt að geta að vörumerkið sem ÍF sér um að markaðssetja og auglýsa er í eigu 

TF. Því er ljóst að ÍF er að markaðssetja og þróa óefnislega eign í eigu TF.119  

3.2.2.1.4.   Skref 4: Túlkun  

Í fjórða skrefinu þarf að safna saman þeim upplýsingum sem fengnar voru úr skrefum 1-3 sem 

tengjast því hvaða félag gekkst undir áhættu og hvaða félag fór með stjórnunarhlutverk á 

áhættum í tengdu viðskiptunum. Túlka þarf umræddar upplýsingar og ákvarða hvort 

samningsskilmálar á milli hinna tengdu félaga séu í samræmi við raunverulega háttsemi þeirra. 

Þetta er gert með tveggja spurninga greiningu. Í fyrsta lagi er spurt hvort hin tengdu félög séu 
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í raun að fylgja samningsskilmálunum sín á milli. Í öðru lagi er spurt að því hvort félagið sem 

undirgekkst áhættuna fari með stjórnunarhlutverk yfir áhættunni og hvort það hafi haft 

fjárhagslega getu til þess að undirgangast áhættuna. Ef svarið við spurningunum er nei er 

nauðsynlegt að fara í skref fimm. Sé svarið við spurningunum hins vegar já er unnt að sleppa 

skrefi fimm og fara beint í skref sex.120 

Hér ber að ítreka að ef munur er á milli samningsskilmála og raunverulegrar háttsemi hinna 

tengdu félaga í tengslum við áhættu sem er fjárhagslega veruleg, er litið svo á að raunveruleg 

háttsemi félaganna sé besta sönnun um vilja þeirra til að undirgangast áhættu.121 

Vandasamt getur verið að ákvarða hvort félag, sem hefur undirgengist áhættu, stjórni henni í 

raun. Hentugast er að finna sambærilega áhættu í sambærilegum viðskiptum á milli ótengdra 

félaga. Ef slík áhætta er fundin í ótengdum viðskiptum er hægt að gera ráð fyrir að félag í 

tengdum viðskiptum stjórni áhættunni sem það hefur undirgengist, líkt og félagið í ótengdu 

viðskiptunum. Til þess að finna sambærilega áhættu í sambærilegum ótengdum viðskiptum 

þurfa öll fjárhagsleg einkenni beggja viðskipta að vera sambærileg svo áhættan geti talist vera 

sambærileg. Ef sambærileg áhætta er fundin þarf að ganga úr skugga um að félagið, sem 

undirgekkst sambærilega áhættu í ótengdu viðskiptunum, fari með sambærilega stjórn á áhættu, 

líkt og félagið í tengdu viðskiptunum sem undirgekkst áhættuna. Tilgangurinn með 

samanburðinum er að sýna fram á að sjálfstætt félag, sem undirgekkst sambærilega áhættu í 

ótengdum viðskiptum, stjórni sambærilegum áhættuhlutverkum, líkt og félagið í tengdu 

viðskiptunum.122  

3.2.2.1.5.   Skref 5: Úthlutun á áhættu 

Ef félagið sem undirgekkst áhættuna í tengdu viðskiptunum stjórnar ekki áhættunni eða hefur 

ekki fjárhagslega getu til að undirgangast hana, þá verður að úthluta áhættunni til þess félags 

sem uppfyllir skilyrðin. Ef fleiri en eitt félag stjórna áhættunni og hafa fjárhagslega getu til að 

undirgangast áhættuna, þá skal úthluta áhættunni til þess félags sem hefur mesta stjórn á henni. 

Hin félögin skulu hljóta hæfilega þóknun, sem tekur mið af mikilvægi þeirra 

stjórnunarstarfa.123 

Vert er að hafa í huga að þegar um er að ræða viðskipti með óefnislega eign þá skiptir mestu 

máli að greina hvaða félag undirgengst og stjórnar áhættu í tengslum við þróun, endurbætur, 

                                                
120 OECD, Actions 8-10, 2015 final reports (n. 23) 31; James (n. 112) 16. 
121 OECD, Actions 8-10, 2015 final reports (n. 23) 31–32. 
122 sama heimild 33. 
123 sama heimild. 
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viðhald, verndun eða nýtingu á óefnislegu eigninni. Áherslan á þessi hlutverk, í stað 

eignarhalds á óefnislegri eign, endurspeglast í nokkrum dæmum í viðaukanum sem fylgir 

BEPS nr. 8-10. Dæmi sex í viðaukanum er lýst þannig að tvö tengd félög leggja af stað í 

þróunarverkefni á sameiginlegri óefnislegri eign. Annað félagið á óefnislegu eignina og veitir 

fjármagn fyrir þróun á henni. Hitt félagið stýrir þróunarverkefninu, sinnir allri viðeigandi 

rannsóknarstarfsemi, stjórnar áhættu tengdri þróuninni og ber ábyrgð á því að nýta óefnislegu 

eignina þegar þróuninni er lokið. Fyrir vikið sinnir síðarnefnda félagið öllum hlutverkum í 

tengslum við þróun, endurbætur, viðhald, verndun og nýtingu á óefnislegu eigninni. Þegar 

aðstæður eru þannig á stærsta hlutanum af fyrirhugaðri þóknun að vera úthlutað til þess félags 

sem sér um verðmætasköpun með nauðsynlegum hlutverkum en ekki til félagsins sem fer með 

eignarhald á óefnislegu eigninni.124    

Dæmi: Í skrefi eitt var komist að raun um að ÍF bæri sjálft verulega áhættu vegna 

dreifingarleyfis sem veitt var af íslenskum stjórnvöldum. Aftur á móti þarf að greina hvort ÍF 

hafi öðlast leyfið sökum eigin verðleika eða hvort ÍF hafi fengið leyfið vegna þess að félagið 

sé hluti af fjölþjóðafyrirtæki. Ef hið fyrra á við stjórnar ÍF áhættunni þar sem ÍF fer með öll 

mikilvæg hlutverk í tengslum við leyfið.  

Í skrefi tvö var fenginn sá skilningur að vegna samningsskilmála milli ÍF og TF liggi lagaleg 

áhætta vegna málshöfðana hjá ÍF. Á hinn bóginn kom í ljós eftir hlutverkagreininguna í skrefi 

þrjú að TF stjórnar hinni lagalegu áhættu og hefur jafnframt ráðið TF1, tengt félag, til þess að 

draga úr áhættunni. Því hefur TF tryggt að ÍF sé verndað frá lagalegum áhættum með 

vátryggingasamningi, en ÍF fær þó eingöngu endurgreitt fyrir þær málshöfðanir sem tapast. 

Vegna þessa er hægt að álykta að TF hafi undirgengist og stjórni lagalegri áhættu í tengslum 

við tapaðar málshöfðanir og að hlutverk TF1 sé einungis að draga úr áhættu í tengslum við 

þær. Þess ber þó að geta að ÍF ber áhættu vegna þeirra málshöfðana sem tapast ekki og verður 

þar af leiðandi fyrir alls kyns kostnaði, svo sem lögfræðikostnaði.  

Loks, út frá hlutverkagreiningu í skrefi þrjú, er unnt að álykta að ÍF hafi undirgengist 

viðskiptaáhættu vegna hruns á eftirspurn eða vegna mistaka í markaðssetningu. Ályktunin er 

byggð á þeim grunni að öll ákvarðanataka um markaðssetningu sé tekin af ÍF. Því stjórnar ÍF 

þeirri áhættu. Hvort ÍF hafi fjárhagslega getu til að bera slíka áhættu er á hinn bóginn 
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umdeilanlegt. Það sem einkum ýtir undir þann vafa er sú staðreynd að ÍF fær óskilorðsbundið 

hlutafé frá TF á ársgrundvelli.125 

3.2.2.1.6.   Skref 6: Verðlagning viðskiptanna  

Þegar hér er komið sögu þarf að verðleggja hin afmörkuðu viðskipti í samræmi við aðra 

sambærileikaþætti. Við verðlagninguna þarf að taka með í reikninginn þær fjárhagslegu 

afleiðingar sem hljótast af því að undirgangast áhættu svo og þóknun fyrir að stjórna áhættunni. 

Það félag sem undirgengst áhættu á að fá þóknun sem þykir hæfileg, miðað við það sem búist 

var við. Jafnframt á að greiða áhættulausa þóknun fyrir áhættuminnkandi hlutverk. Vegna 

þessa á skattaðili sem bæði undirgengst áhættu og dregur úr áhættu rétt á meiri þóknun en sá 

skattaðili sem aðeins undirgengst áhættu, eða sá skattaðili sem aðeins sinnir því hlutverki að 

draga úr áhættu.126  

Dæmi: Þegar viðskiptin hafa verið afmörkuð kemur í ljós að um tvenns konar tengd viðskipti 

er um að ræða. Annars vegar viðskipti sem fela í sér dreifingarstarfsemi ÍF fyrir TF og hins 

vegar markaðssetningarhlutverk ÍF í tengslum við óefnislega eign í eigu TF. Hvor tveggja 

viðskiptin þurfa að lúta viðmiði armslengdarreglunnar.  

Ef hægt er að álykta af greiningunni hér að ofan að ÍF hafi fengið dreifingarleyfið á sínum eigin 

verðleikum og án stuðnings frá TF, þá ber ÍF áhættuna af dreifingarleyfinu og óefnislegu 

réttindunum sem leyfinu fylgir. Þess vegna á ÍF rétt á sérstakri þóknun fyrir dreifingarleyfið, 

þar sem hlutverk ÍF er annað en kemur fram í samningsskilmálum milli TF og ÍF. Með öðrum 

orðum er hlutverk ÍF ekki einvörðungu umboðssala fyrir TF heldur jafnframt það að viðhalda 

dreifingarleyfinu. Þóknun fyrir hið síðarnefnda ætti að vera innifalið í þóknuninni sem ÍF fær 

fyrir dreifingarþjónustuna.  

Enn fremur ber að geta þess að þrátt fyrir að ÍF beri ekki neina lagalega áhættu ef málshöfðun 

tapast, þá sér ÍF um að verjast málshöfðunum fyrir hönd TF á Íslandi. ÍF þyrfti að fá greidda 

þóknun fyrir unna lögfræðiþjónustu í tengslum við slíkar málshöfðanir og þyrfti slík þóknun 

að vera í samræmi við armslengdarregluna. 

Ljóst er að ÍF ber meiri áhættu en samningsskilmálar á milli ÍF og TF kveða á um. Í 

samkomulagi milli ÍF og TF kemur fram að ÍF sé dreifingarfélag með takmarkaða áhættu. Aftur 

á móti hefur framangreind greining leitt í ljós að ÍF er berskjaldað fyrir ýmiss konar áhættu. 
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Fyrir þær sakir ætti ÍF að fá hærri þóknanir fyrir það að taka á sig viðskiptaáhættu í tengslum 

við markaðssetningu og fyrir það hlutverk að þróa óefnislegu eignina sem er í eigu TF.   

Áhætta ÍF samkvæmt samningsskilmálum: Áhætta ÍF samkvæmt raunverulegri háttsemi: 

•   Dreifingarfélag með takmarkaða 

áhættu.  

•   ÍF ber áhættu vegna málshöfðana 

sem tapast ekki (lögfræðikostnaður). 

•   ÍF ber áhættu vegna 

dreifingarleyfisins.  

•   ÍF ber áhættu vegna misheppnaðrar 

markaðssetningar eða hruns á 

eftirspurn (og vegna þróunar á 

óefnislegri eign í eigu TF). 

Mynd 1: Útskýring á áhættu 

ÍF átti að vera dreifingarfélag með takmarkaða ábyrgð. Til þess að ná því markmiði þyrfti TF 

að greiða ÍF fastan kostnað ásamt viðeigandi álagi fyrir öll þau hlutverk sem ÍF sinnir í stað 

þess að greiða ÍF þóknun í formi fasts hlutfalls (%) af söluvirðinu. Þóknun í formi fasts 

kostnaðar, ásamt álagi, myndi uppræta viðskiptaáhættu ÍF (þannig að einungis áhætta af 

dreifingarleyfinu væri eftir) og jafnframt myndi slík þóknun veita ÍF hæfilegt endurgjald fyrir 

markaðssetningar- og þróunarhlutverk sitt, sem og útgjöld vegna lögfræðikostnaðar.127 

3.2.3.   Höfnun viðurkenningar á nákvæmlega afmörkuðum viðskiptum  

Höfnun viðurkenningar á nákvæmlega afmörkuðum viðskiptum (e. non-recognition) getur leitt 

til tvísköttunar. Því skal ávallt leita allra leiða til að ákvarða verðlagningu í hinum raunverulegu 

og afmörkuðu viðskiptum í samræmi við armslengdarregluna. Tryggja verður að skattyfirvöld 

hafni ekki viðurkenningum á nákvæmlega afmörkuðum viðskiptum eingöngu vegna þess að 

torvelt sé að ákvarða armslengdarverð í viðskiptum á milli tengdra félaga. Þar sem hægt er að 

sjá sambærilega verðlagningu í sambærilegum viðskiptum á milli ótengdra félaga geta 

skattyfirvöld ekki hafnað því að viðurkenna viðskiptin. Þó skal geta þess að þegar ekki eru til 

staðar sambærileg viðskipti á milli ótengdra aðila, er ekki hægt að gagnálykta að þá skuli hafna 

viðurkenningu á viðskiptum á milli tengdra félaga.128 

                                                
127 Wagh (n. 101). 
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Í fáeinum tilvikum er á hinn bóginn hægt að hafna viðurkenningu á afmörkuðum viðskiptum á 

milli tengdra félaga. Viðskiptin eru þá leyst af hólmi með annars konar viðskiptum, þ.e. með 

endurskipulagningu á viðskiptunum. Slíkt er mögulegt þegar tilhögunin, í tengdu 

viðskiptunum, eru frábrugðin því sem ótengd félög hefðu samþykkt með því að haga sér 

skynsamlega í sambærilegum viðskiptum í sambærilegum kringumstæðum. Með tilhögun er 

skírskotað til að verðlagning sé ekki ásættanleg fyrir bæði félögin, miðað við þeirra sjónarmið 

og aðra raunhæfa valkosti sem í boði eru á þeim tíma sem viðskiptin eiga sér stað.  

Hvort fyrirkomulag viðskiptanna sé byggt á viðskiptalegri skynsemi er því lykilspurning í 

greiningunni. Höfnun viðurkenningar á viðskiptum sem búa yfir viðskiptalegri skynsemi er 

ekki rétt beiting á armslengdarreglunni. Endurskipulagning á lögmætum viðskiptum er 

ósanngjörn auk þess sem hún getur leitt til tvísköttunar ef skattyfirvöld í öðru ríki eru ekki 

sammála því hvort og hvernig viðskiptin eigi að vera endurskipulögð. Endurskipulögðu 

viðskiptin, sem leysa af hólmi upprunalegu viðskiptin, eiga að samræmast staðreyndum hinna 

raunverulegra viðskipta, eins og þau endurspeglast í raunverulegri háttsemi félaganna. Þannig 

eiga endurskipulögðu viðskiptin að ná fram niðurstöðu sem er viðskiptalega skynsamleg og 

gerir báðum samningsaðilum kleift að fá ásættanlegt verð miðað við þann tíma þegar hafist var 

handa við viðskiptin.129 

Nú verður tekið fyrir dæmi um viðskipti á milli tengdra félaga sem eru ekki viðskiptalega 

skynsöm. 

Félagið S1 stýrir rannsóknarstarfsemi til að þróa óefnislegar eignir sem það mun síðan nota til 

að búa til nýjar vörur sem það getur framleitt og selt. S1 samþykkir að framselja ótakmarkaðan 

rétt á öllum óefnislegum eigum sem upp kunna að koma næstu 20 ár gegn eingreiðslu frá S2, 

sem er tengt félag. Þess ber að geta að vörurnar sem eru í þróun eiga sér enga hliðstæðu, 

markaðurinn sem varan á að fara á er enn í mótun og bæði félögin, S1 og S2, eru nýstofnuð. 

Fyrirkomulag viðskiptanna er ekki viðskiptalega skynsamlegt þar sem hvorki S1 né S2 hafa 

áreiðanlegar upplýsingar til þess að ákvarða hvort eingreiðslan endurspegli umrædd verðmæti. 

Það er annars vegar vegna þess að óljóst er hvers konar og hversu margar vörur 

þróunarstarfsemi S1 muni leiða af sér. Hins vegar vegna þess að verðmatið væri að öllum 

líkindum byggt á getgátum. Fyrir þær sakir þyrfti að fara fram endurskipulagning á umræddum 

viðskiptum. Hin endurskipulögðu viðskipti þyrftu að taka mið af sambærileikaþáttum 

viðskiptanna, þar á meðal þyrfti að greina þau hlutverk sem unnin voru, þær eignir sem nýttar 
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voru og þá áhættu sem hafði verið tekin. Slíkar upplýsingar myndu færa hugsanlega 

endurskipulagningu á viðskiptunum nær staðreyndum málsins.130  

Að lokum verður nú reifaður norskur dómur þar sem viðskipti á milli tengdra félaga voru ekki 

viðskiptalega skynsöm fyrir annað félagið. Í september 2007 kvað áfrýjunardómstóll í Noregi 

upp dóm sinn í máli er snerist um milliverðlagningu á óefnislegum eignum, en málið er kennt 

við félagið sjálft sem bar heitið Cytec.131 Cytec Norge AS var fullmótað framleiðslufyrirtæki 

sem breytt var í hollenskt félag vegna skipulagsbreytinga, en breytingin leiddi til töluverðrar 

minnkunar á skattskyldum tekjum félagsins í Noregi. Óefnislegar eignir, líkt og viðskiptavinir, 

tækni, vörumerki og viðskiptavild, voru færð yfir til tengda félagsins, Cytec Industries Europe 

(staðsett í Hollandi), án endurgjalds. Norski dómstóllinn taldi að Cytec Norge AS hefði átt 

töluverð verðmæti í hugverkaréttindum áður en endurskipulagning á félaginu átti sér stað 1999. 

Vegna þessa hefði norska félagið átt að fá armslengdarverð fyrir flutning á þessum 

hugverkaréttindum til hollenska félagsins. Að lokum samþykkti dómstóllinn útreikning 

endurgjalds norskra skattyfirvalda á auknum þóknunum til Cytec Norge AS. Með 

útreikningnum höfðu norsk skattyfirvöld endurskipulagt viðskiptin í samræmi við 

armslengdarregluna.   

3.3.  Breytingar BEPS nr. 8-10 á leiðbeiningum um milliverðlagningu á 

óefnislegum eignum  

Kafli sex í leiðbeiningum OECD um milliverðlagningu fjallar sérstaklega um 

milliverðlagningu á óefnislegum eignum. Með tilkomu BEPS nr. 8-10 hefur kafla sex verið 

skipt út í heild sinni með nýjum og ítarlegri leiðbeiningum um milliverðlagningu á óefnislegum 

eignum. Tilgangur breytinganna er að sníða leiðbeiningarnar sérstaklega til að ákvarða 

armslengdarverð í viðskiptum sem innihalda notkun eða sölu á óefnislegum eignum.132 

Afmörkun á hinum raunverulegu viðskiptum á að vera upphafspunktur í 

milliverðlagsgreiningu í málum er varða notkun eða sölu á óefnislegum eignum. Til þess að 

afmarka viðskiptin þarf að fara fram hlutverka- og sambærileikagreining í samræmi við þátt 

D.1 í kafla eitt í leiðbeiningum OECD um milliverðlagningu.133 Hlutverkagreining á að 

auðkenna hlutverk félaganna, þær eignir sem félögin hafa nýtt og þá áhættu sem hvert félag 

                                                
130 sama heimild 40. 
131 Utv 2007/1440  (Cytec). 
132 OECD, Actions 8-10, 2015 final reports (n. 23) 66. 
133 sama heimild. 
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viðskiptanna hefur undirgengist í tengslum við þróun, endurbætur, viðhald, verndun og nýtingu 

á hinni óefnislegu eign. Þess ber að geta að í milliverðlagsmálum með óefnislegar eignir er 

sérstaklega mikilvægt að hlutverkagreining grundvallist á þekkingu á starfsemi hinna tengdu 

félaga og þekkingu á því hvernig hinar óefnislegu eignir eru notaðar af félögunum til að auka 

eða skapa verðmæti.134 

3.3.1.   Milliverðlagning á óefnislegum eignum 

Í milliverðlagsmálum er varða óefnislegar eignir er mikilvægt að ákvarða hvaða félag eða félög 

innan fjölþjóðafyrirtækis eigi rétt á þóknun út frá nýtingu á óefnislegu eigninni. Enn fremur er 

mikilvægt að ákvarða hvaða félag eða félög báru kostnað, veittu fjármagn eða báru annars 

konar áhættu í tengslum við þróun, endurbætur, viðhald, verndun og nýtingu á hinni óefnislegu 

eign.135  

Skráður eigandi (e. legal owner) óefnislegrar eignar getur átt rétt á þóknun vegna nýtingar á 

eigninni. Á hinn bóginn getur verið að önnur félög innan fjölþjóðafyrirtækisins hafi sinnt 

hlutverkum, nýtt eignir sínar eða undirgengist áhættur sem talið er að hafi stuðlað að 

verðmætasköpun á óefnislegu eigninni.136  

Rétt úthlutun á þóknun fæst með því greiða félögum innan fjölþjóðafyrirtækis fyrir þau störf 

sem þau sinna, þær eignir sem þau nýta og þá áhættu sem hvert og eitt félag gengst undir vegna 

þróunar, endurbóta, viðhalds, verndunar eða nýtingar á hinni óefnislegu eign, samkvæmt BEPS 

nr. 8-10.137 Ætlunin er ekki að flytja tekjur sem verða til við nýtingu óefnislegu eignarinnar frá 

skráða eigandanum. Þess í stað er ætlunin að viðurkenna greiðsluskyldu skráða eigandans til 

hinna félaganna vegna þeirra hlutverka sem hann framkvæmir ekki sjálfur.138 

Milliverðlagsgreining á óefnislegum eignum er yfirleitt erfiðari viðfangs en 

milliverðlagsgreining á vörum eða þjónustu. Vandasamt verk er að úthluta þóknun til réttra 

félaga innan fjölþjóðafyrirtækis þegar kemur að óefnislegum eignum. Eftirfarandi atriði geta 

sérstaklega valdið erfiðleikum:  

1.   Í fyrsta lagi getur verið skortur á sambærilegum viðskiptum með óefnislega eign.  

                                                
134 sama heimild. 
135 sama heimild 73. 
136 sama heimild. 
137 sama heimild 73–74. 
138 Henshall, John, Shapiro, Alan og Reams, Keith, „Intangibles“, The new transfer pricing landscape: A 
practical guide to the BEPS changes. (Deloitte 2015) 18 
<https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-new-transfer-pricing-
landscape-practical-guide-to-beps-changes-secure.pdf> skoðað 13. febrúar 2017. 
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2.   Í öðru lagi getur verið skortur á sambærilegri óefnislegri eign.  

3.   Í þriðja lagi getur verið erfitt að úthluta þóknun til rétts félags þar sem verið geta 

mismunandi óefnislegar eignir innan sama fjölþjóðafyrirtækis sem eru háðar 

eignarhaldi og/eða notkun mismunandi félaga.  

4.   Í fjórða lagi getur það verið annmörkum háð að einangra áhrif einnar óefnislegrar eignar 

á afkomu fjölþjóðafyrirtækis.  

5.   Í fimmta lagi geta mörg félög innan fjölþjóðafyrirtækis sinnt hlutverkum sem tengjast 

þróun, endurbótum, viðhaldi, verndun og nýtingu á hinni óefnislegu eign. Getur það 

verið gert með slíkri samþættingu sem þekkist ekki hjá ótengdum félögum.  

6.   Í sjötta lagi geta framlög félaga innan fjölþjóðafyrirtækis til þróunar á óefnislegri eign 

átt sér stað mörgum árum áður en eignin fer að skila tekjum. 

7.   Í sjöunda lagi geta samningsskilmálar á milli tengdra félaga aðskilið eignarhald, áhættu 

eða fjárfestingar frá mikilvægum hlutverkum, stjórn á áhættu og ákvörðunum tengdum 

fjárfestingum á þann hátt sem ekki þekkist í viðskiptum milli ótengdra félaga. Getur 

það stuðlað að eyðingu skattstofna og tilfærslu hagnaðar.139  

Til þess að milliverðlagsgreina viðskipti sem innihalda óefnislegar eignir þarf að fylgja 

nokkrum fimm skrefa nálgun í samræmi við BEPS nr. 8-10:  

1.   Auðkenna óefnislegu eignina sem notuð eða seld er í viðskiptunum.  

2.   Auðkenna samningsskilmálana með sérstakri áherslu á að auðkenna hinn skráða 

eiganda yfir óefnislegu eigninni.  

3.   Auðkenna félögin sem sinna mikilvægum hlutverkum, nýta eignir eða stjórna áhættu í 

tengslum við þróun, endurbætur, viðhald, verndun og nýtingu á hinni óefnislegu eign 

með hlutverkagreiningu. 

4.   Afmarka hin tengdu viðskipti í tengslum við þróun, endurbætur, viðhald, verndun og 

nýtingu á hinni óefnislegu eign.  

5.   Auðkenna armslengdarverð í viðskiptunum sem er í samræmi við framlag hvers félags 

með tilliti til hlutverka, nýttra eigna eða áhættu.140 

3.3.1.1.   Auðkenna óefnislegu eignina 

Skilgreining á óefnislegri eign í tilgangi milliverðlagsgreiningar er í eðli sínu víð. 

Skilgreiningin er höfð víð til að draga úr líkum á að mikilvægar eignir falli utan 

                                                
139 OECD, Actions 8-10, 2015 final reports (n. 23) 74. 
140 sama heimild 74–75. 
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skilgreiningarinnar.141 Skilgreining á óefnislegri eign í tilgangi milliverðlagningar er þríþætt. Í 

fyrsta lagi eru óefnislegar eignir ekki áþreifanlegar eða fjárhagslegar eignir. Í öðru lagi er hægt 

að eiga eða notfæra sér óefnislegar eignir í atvinnustarfsemi. Í þriðja og síðasta lagi á eigandi 

óefnislegra eigna að fá greitt fyrir notkun eða sölu á þeim í viðskiptum við ótengd félög. Að 

öðru leyti er vísað til kafla 2.2 um óefnislegar eignir hér að ofan.  

3.3.1.2.   Auðkenning samningsskilmála og skráðs eiganda  

Upphafspunkturinn í milliverðlagningu á óefnislegum eignum er að skoða lagaleg réttindi og 

samningsskilmála. Samningsskilmálar geta lýst því hvernig hlutverk, ábyrgð og réttindi 

skiptast á milli hinna tengdu félaga með tilliti til óefnislegu eignarinnar. Samningsskilmálar 

geta jafnframt lýst því hver skuli veita fjármögnun, hver skuli ráðast í rannsóknir og þróun, 

viðhald og verndun á óefnislegu eigninni, þ.á.m. hvaða félag skuli nýta óefnislegu eignina. 

Loks geta samningsskilmálar kveðið á um hvernig úthluta skuli þóknunum og kostnaði á milli 

hinna tengdu félaga og í hvaða formi eða upphæð þóknun skuli vera sem félög eigi að fá fyrir 

þeirra framlag. Aftur á móti getur verið að verð, þóknun eða önnur skilyrði sem innfalin eru í 

slíkum samningsskilmálum séu ekki í samræmi við meginregluna um armslengd eða við 

raunverulega háttsemi félaganna.142 

Þar sem enginn skriflegur samningur er fyrir hendi, eða háttsemi félaganna er frábrugðin 

samningsskilmálum þeirra á milli, verða hin raunverulegu viðskipti að vera rakin til 

raunverulegrar háttsemi félaganna. Því er í viðskiptum tengdra félaga hvatt til þess að félögin 

skrái niður ákvarðanir og áform varðandi úthlutun á verulegum réttindum yfir óefnislegum 

eignum.143 Slík skráning, þar á meðal skriflegir samningar, skal almennt gerð á þeim tíma eða 

áður en tengd félög ganga til viðskipta er varða þróun, endurbætur, viðhald, verndun og nýtingu 

á hinni óefnislegu eign.144 

Þrátt fyrir að auðkenning á skráðum eiganda eða samningsskilmálum sé mikilvægt skref í 

milliverðlagsgreiningu, þá er slík auðkenning aðskilin frá spurningunni um þóknun undir 

armslengdarreglunni. Í milliverðlagsgreiningu veitir eignarhald á óefnislegri eign eitt og sér 

ekki endanlegan rétt til endurgjalds vegna nýtingar fjölþjóðafyrirtækis á óefnislegri eign. 

Endanlegt endurgjald sem skráður eigandi getur átt von á fer eftir þeim hlutverkum sem hann 

hefur sinnt, þeim eignum sem hann hefur nýtt, þeirri áhættu sem hann hefur undirgengist, sem 

                                                
141 Henshall, John, Shapiro, Alan og Reams, Keith (n. 138) 17. 
142 OECD, Actions 8-10, 2015 final reports (n. 23) 75. 
143 sama heimild; Henshall, John, Shapiro, Alan og Reams, Keith (n. 138) 18. 
144 OECD, Actions 8-10, 2015 final reports (n. 23) 75. 
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og framlaga annarra félaga innan fjölþjóðafyrirtækisins.145 Telst þetta til helstu breytinga BEPS 

nr. 8-10 á leiðbeiningum OECD um milliverðlagningu á óefnislegum eignum. Því er nú horfið 

frá hugtakinu um eignarhald og einblínt á það hvaða félög búa til og stuðla að verðmætasköpun 

á óefnislegu eigninni.146  

Til útskýringar er vert að taka dæmi. Ef skráður eigandi óefnislegrar eignar sinnir engum 

hlutverkum, notar engar eignir og tekur ekki á sig neina áhættu, heldur starfar eingöngu í þeim 

tilgangi að vera skráður eigandi óefnislegrar eignar, þá á hann ekki neinn rétt á þeirri ávöxtun 

sem aflað hefur verið af fjölþjóðafyrirtækinu vegna nýtingar á óefnislegu eigninni. Þó gæti 

hugsanlega verið um að ræða áhættulausa þóknun í samræmi við armslengdarregluna fyrir að 

vera skráður eigandi.147  

Framangreint sýnir fram á að til þess að skráður eigandi geti fengið allan þann hagnað sem 

leiðir af óefnislegu eigninni þarf hann að (i) framkvæma öll hlutverk, (ii) leggja til allar eignir 

og (iii) undirgangast alla áhættu í tengslum við þróun, endurbætur, viðhald, verndun og nýtingu 

á hinni óefnislegu eign. Þess ber þó að geta að skráður eigandi getur fengið bæði ótengd og 

tengd félög til að sinna ákveðnum hlutverkum og fengið allan umframhagnað til sín svo 

framarlega sem skráði eigandinn fer með stjórn á starfsemi þeirra félaga sem hann ræður til 

umrædda verka. Þarf hinn skráði eigandi þá einungis að greiða áhættulausa þóknun til þeirra 

félaga sem hann ræður fyrir þau verk sem þau sinna.148  

Þess ber þó að geta að á þeim tíma sem fjölþjóðafyrirtæki taka ákvarðanir er varða óefnislegar 

eignir þá er ekki vitað fyrir víst hver útkoman verður þegar viðskiptin raungerast. Því er 

mikilvægt að greina á milli annars vegar fyrirframgefinnar útkomu (e. ex ante) og hins vegar 

raunverulegrar útkomu (e. ex post). Fyrirframgefin útkoma er sá hagnaður sem 

fjölþjóðafyrirtæki býst við að fá á þeim tíma sem viðskiptin eiga sér stað. Aftur á móti er 

raunveruleg útkoma sá hagnaður (tap) sem fjölþjóðafyrirtæki fékk (varð) í raun fyrir nýtingu á 

óefnislegu eigninni.149 

                                                
145 sama heimild 76. 
146 Ernst & Young, „BEPS Action Points 8-10: Special focus on intangibles“ (Skattavidenskabelig Forening, 1. 
júní 2016) 16 <http://www.skattevidenskab.dk/files/Skattevidenskabelig%20forening%20-
%20BEPS%20with%20focus%20on%208-10.pdf> skoðað 20. febrúar 2017. 
147 OECD, Actions 8-10, 2015 final reports (n. 23) 76. 
148 pwc, „Aligning transfer pricing outcomes with value creation - revised Chapters I, II, VI, and VII of the 
OECD Transfer Pricing Guidelines“ (16. október 2015) 5 <https://news.pwc.be/wp-
content/uploads/2015/10/pwc-aligning-transfer-pricing-outcomes-with-value-creation-2.pdf> skoðað 20. febrúar 
2017. 
149 OECD, Actions 8-10, 2015 final reports (n. 23) 77. 
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Þóknun til félaga fjölþjóðafyrirtækisins, sem tóku þátt í þróun, endurbótum, viðhaldi, verndun 

og nýtingu á hinni óefnislegu eign, er venjulega ákvörðuð á grundvelli fyrirframgefinnar 

útkomu. Með öðrum orðum er þóknunin ákvörðuð á þeim tíma sem viðskiptin áttu sér stað og 

áður en áhættan, sem leiðir af óefnislegu eigninni, raungerist. Aftur á móti getur hin 

raunverulega útkoma verið frábrugðin fyrirframgefnu útkomunni. Þetta veltur á því hvernig 

áhætta tengd óefnislegu eigninni eða annars konar áhætta, sem tengd eru viðskiptunum, spilast 

út. Þegar svo er ástatt munu hin raunverulegu og afmörkuðu viðskipti leiða í ljós hvaða félag 

innan fjölþjóðafyrirtækisins gekkst undir þá áhættu sem leidd var af óefnislegu eigninni, þ.e. 

hvaða félag muni þurfa að bera afleiðingarnar þegar þær raungerast.150 

Nú verður tekið fyrir dæmi sem útskýrir annars vegar hvernig greiðslum á fyrirhugaðri útkomu 

er háttað þegar raunveruleg útkoma raungerist og hins vegar hvernig áhættulaus þóknun fer 

fram. Félag A ræður tengt félag B til að sinna rannsókn og þróun á óefnislegri eign. A greiðir 

B fastan kostnað ásamt álagningu, burtséð frá því hvort hagnaður verður af óefnislegu eigninni 

eða ekki, samkvæmt samningsskilmálum. Því ber A alla áhættu sem af samningnum leiðir, 

ásamt því að stjórna starfsemi B. Gert er ráð fyrir því í dæminu að samningsskilmálar séu í 

samræmi við raunverulega háttsemi félaganna. Á þeim tíma sem félögin ganga til viðskipta er 

fyrirhugaður hagnaður áætlaður 100 og af því skulu 60 renna til B fyrir störf sín og 40 renna 

til A fyrir þau hlutverk sem það sinnir og þá áhættu sem félagið undirgengst. Þremur árum 

seinna er raunverulegur hagnaður 150 vegna ófyrirsjáanlegra markaðstækifæra. Því er 

munurinn á fyrirhuguðum og raunverulegum hagnaði 50 og rennur sá munur til þess félags 

sem axlaði ábyrgðina. Því myndi B fá greitt 60 og A 90. Ef aftur á móti raunverulegur hagnaður 

hefði verið 50 þá þarf A að axla slíkt tap. Þar af leiðandi fengi B eftir sem áður 60 en A þyrfti 

að bera tap að fjárhæð 10. Í báðum tilvikum er þóknun til B rétt þar sem félagið ber ekki neina 

áhættu heldur fær B einungis áhættulausa þóknun.151  

3.3.1.3.   Auðkenning á unnum hlutverkum, nýttum eignum og áhættu 

Í leit að armslengdarverði skal líta til framlaga allra tengdu félaganna í viðskiptunum sem 

skapað hafa verðmæti í óefnislegu eigninni. Meginreglan um armslengd krefst þess að öll þau 

félög sem hafa sinnt hlutverkum, nýtt eignir (fjármagn) eða gengist undir áhættu í tengslum 

við þróun, endurbætur, viðhald, verndun og nýtingu á hinni óefnislegu eign skuli fá viðeigandi 

                                                
150 sama heimild. 
151 Committe of Experts on International Cooperation in Tax Matters, „Update of the United Nations Practical 
Manual on Transfer Pricing for Developing Countries: Transfer Pricing Consideration on Intangible Property.“ 
(United Nations 14. október 2016) 24 <http://www.un.org/esa/ffd/wp-
content/uploads/2016/10/12STM_CRP2_Att6_Intangibles.pdf> skoðað 1. apríl 2017. 
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þóknun. Því er nauðsynlegt að ákvarða í fyrsta lagi hvaða félög sinntu og stjórnuðu þróun, 

endurbótum, viðhaldi, verndun og nýtingu á óefnislegu eigninni. Í öðru lagi þarf að ákvarða 

hvaða félög veittu fjármagn eða nýttu eignir. Í þriðja lagi þarf að ákvarða hvaða félög gengust 

undir áhættu í tengslum við óefnislegu eignina.152 Eftirfarandi mynd útskýrir þetta nánar.  

 

Félög sem stýra eða sinna hlutverkum tengdum óefnislegu eigninni, þ.e. 

þróa, efla, viðhalda, vernda og nýta eignina. 

 

  

Félög sem nýta eignir eða veita fjármögnun tengda óefnislegu eigninni 

og ofangreindum hlutverkum.  

 

  

Félög sem stýra áhættu og hafa fjárhagslega getu til að undirgangast 

áhættu tengda ofangreindum hlutverkum. 

 

Mynd 2: Hlutverk, eignir og áhætta 

3.3.1.3.1.   Framkvæmd og stjórnun á hlutverkum 

Ekki er nauðsynlegt að skráður eigandi framkvæmi sjálfur öll þau hlutverk sem tengjast þróun, 

endurbótum, viðhaldi, verndun og nýtingu á hinni óefnislegu eign til að eiga rétt á ávöxtun af 

óefnislegu eigninni sem unnin er af fjölþjóðafyrirtækinu. Í viðskiptum á milli ótengdra félaga 

er stundum ráðinn þriðji aðili til að sinna tilteknum hlutverkum. Því getur skráður eigandi 

óefnislegrar eignar innan fjölþjóðafyrirtækis ráðið ótengt eða tengt félag til að sinna 

hlutverkum sem tengjast þróun, endurbótum, viðhaldi, verndun og nýtingu á hinni óefnislegu 

eign. Hvort sem ráðið er tengt eða ótengt félag til þess að sinna hlutverkum sem þessum, á það 

félag rétt á þóknun í samræmi við armslengdarregluna fyrir þau hlutverk sem það sinnir. Til 

þess að ákvarða armslengdarverðið fyrir hlutverkin skal í fyrsta lagi taka mið af sambærilegum 

viðskiptum á milli ótengdra aðila. Í öðru lagi mikilvægi þess hlutverks sem tengda félagið 

vinnur þegar kemur að verðmætasköpun og í þriðja lagi skal meta þá raunhæfu valkosti sem í 

boði voru.153 

                                                
152 OECD, Actions 8-10, 2015 final reports (n. 23) 77. 
153 sama heimild 79. 
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Í viðskiptum á milli ótengdra félaga er því yfirleitt þannig farið að þegar þriðji aðili er ráðinn 

til þess að sinna ákveðnum hlutverkum fer skráði eigandinn með stjórnun yfir þeim 

hlutverkum. Aftur á móti, vegna eðlis sambandsins á milli tengdra félaga í viðskiptum innan 

fjölþjóðafyrirtækis, er það oft þannig að félagið sem er ráðið til að sinna ákveðnu hlutverki 

lýtur stjórnun annars félags innan fjölþjóðafyrirtækisins sem er ekki skráður eigandi. Þegar 

aðstæður eru þannig verður skráði eigandinn jafnframt að greiða þóknun, í samræmi við 

armslengdarregluna, til þess félags sem sinnir slíku stjórnunarhlutverki. Í þessu samhengi er 

mikilvægt að hafa í huga að ef skráður eigandi óefnislegrar eignar stjórnar hvorki né 

framkvæmir hlutverk í tengslum við þróun, endurbætur, viðhald, verndun og nýtingu á hinni 

óefnislegu eign á hann ekki rétt á þeim ávinningi sem hlýst af þessum hlutverkum. Því getur 

það verið þannig að tengdu félögin, önnur en skráði eigandinn, geti átt rétt á allri þeirri þóknun 

sem hlýst af nýtingu óefnislegu eignarinnar. Skráður eigandi óefnislegrar eignar á einungis rétt 

á armslengdarþóknun fyrir þau hlutverk sem hann sannanlega framkvæmir eða stjórnar, þær 

eignir sem hann sannanlega notar eða fyrir þá áhættu sem hann sannanlega undirgengst.154  

Í BEPS nr. 8-10 kemur fram að þegar ákvarða þarf þóknun fyrir unnin hlutverk beri að hafa í 

huga ákveðin hlutverk sem eru sérstaklega mikilvæg. Þessi hlutverk fela yfirleitt í sér 

þýðingarmikil framlög til óefnislegra eigna. Listinn er ekki tæmandi heldur er hann settur fram 

til útskýringar, en listinn er eftirfarandi:  

•   Hönnun og eftirlit með rannsóknum og markaðssetningu. 

•   Stefnumótun og forgangsröðun, þar á meðal að ákvarða framgang frumrannsókna (e. 

blue-sky research).   

•   Stjórnun á stefnumarkandi ákvörðunum varðandi þróun á óefnislegri eign. 

•   Stjórnun og eftirlit með fjárveitingum.  

•   Mikilvægar ákvarðanir sem snerta varnir og verndun á óefnislegum eignum.  

•   Stöðugt gæðaeftirlit yfir aðgerðum sem framkvæmdar eru af ótengdum eða tengdum 

félögum, sem kunna að hafa veruleg áhrif á verðmæti óefnislegu eignarinnar.155 

3.3.1.3.2.   Nýting á eignum (veitt fjármagn) 

Félög innan fjölþjóðafyrirtækis, sem nýta eignir vegna þróunar, endurbóta, viðhalds, verndunar 

og nýtingar á hinni óefnislegu eign, eiga rétt á þóknun í samræmi við armslengdarregluna. 

Slíkar eignir geta verið óefnislegar eignir sem notaðar eru í rannsóknar-, þróunar eða 

                                                
154 sama heimild. 
155 sama heimild 80; Henshall, John, Shapiro, Alan og Reams, Keith (n. 138) 18. 
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markaðssetningarskyni, áþreifanlegar eignir eða fjármagn. Eitt félag innan fjölþjóðafyrirtækis 

getur fjármagnað þróun, endurbætur, viðhald, verndun og nýtingu á hinni óefnislegu eign á 

meðan annað félag sinnir öllum mikilvægum hlutverkum. Það skal tekið skýrt fram að félag 

sem veitir fjármögnun en sinnir engum mikilvægum hlutverkum í verðmætasköpuninni á ekki 

rétt á sömu þóknun og sambærilegt félag sem veitir fjármögnun og fer með stjórnun á 

hlutverkum eða áhættu í tengslum við fjármögnunina. Eðli og upphæð þóknunar til félags sem 

einungis ber kostnað af óefnislegri eign skal vera ákvarðað á grundvelli staðreynda og slík 

þóknun á að vera í samræmi við sambærilega fjármögnun í viðskiptum á milli ótengdra félaga 

ef hægt er að auðkenna slík viðskipti.156 

Að fjármagna og að taka á sig áhættu fer yfirleitt saman í þeim skilningi að 

fjármögnunarfélagið tekur á sig þá áhættu að tapa fjármagni. Líkt og farið hefur verið yfir í 

kafla 3.2.2.1.1 þá er fyrsta skrefið í áhættugreiningarferlinu að auðkenna hinar fjárhagslegu 

mikilvægu áhættur af nákvæmni. Þegar auðkenna þarf áhættu í tengslum við fjármögnun er 

mikilvægt að gera greinarmun á milli annars vegar fjárhagslegrar áhættu, sem er tengd 

fjármögnuninni, og hins vegar rekstraráhættu, sem er tengd starfseminni sem fjármagnið er 

notað í.157 Þegar félag veitir fjármögnun og stjórnar fjárhagslegu áhættunni án þess að 

undirgangast eða stjórna neinni annarri áhættu, þá á félagið einungis rétt á þóknun fyrir 

fjárhagslegu áhættuna. Slík þóknun getur verið byggð á þeim fjármagnskostnaði sem félagið 

varð fyrir eða byggð á fjárfestingu sem hefur sambærileg fjárhagsleg einkenni.158 

Til þess að stjórna þeirri fjárhagslegu áhættu sem af fjármögnun leiðir þarf 

fjármögnunarfélagið að uppfylla skilyrði um stjórnunarhlutverk. Því þarf fjármögnunarfélagið 

í fyrsta lagi að vera með ákvörðunarvald varðandi það hvort tækifæri sem fela í sér áhættu 

verði nýtt eður ei. Í öðru lagi þarf fjármögnunarfélagið jafnframt að hafa getu til að bregðast 

við áhættu tengdri slíkum tækifærum. Í þriðja lagi verður fjármögnunarfélagið að sinna því 

hlutverki að draga úr fjárhagslegri áhættu sinni frá degi til dags. Félagið getur þó ráðið annað 

félag til að sinna áhættuminnkandi hlutverki en þá verður fjármögnunarfélagið að hafa stjórn á 

þeirri starfsemi, líkt og fjallað var um í kafla 3.2.2.1.3. Fjármögnunarfélag sem stjórnar ekki 

fjárhagslegri áhættu á einungis rétt á áhættulausri þóknun.159 

                                                
156 OECD, Actions 8-10, 2015 final reports (n. 23) 81. 
157 Til dæmis áhætta í tengslum við þróun á nýrri óefnislegri eign 
158 OECD, Actions 8-10, 2015 final reports (n. 23) 81; Henshall, John, Shapiro, Alan og Reams, Keith (n. 138) 
18. 
159 OECD, Actions 8-10, 2015 final reports (n. 23) 82; Henshall, John, Shapiro, Alan og Reams, Keith (n. 138) 
19. 
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3.3.1.3.3.   Að undirgangast áhættu 

Sérstakar tegundir af áhættu hafa mikla þýðingu þegar kemur að hlutverkagreiningu í tengslum 

við viðskipti sem innihalda óefnislegar eignir. Þessar áhættur eru eftirfarandi: 

1.   Áhætta tengd þróun á óefnislegri eign. Þar á meðal sú áhætta sem fylgir 

kostnaðarsömum rannsóknum, þróunum eða markaðssetningu, ef þær misheppnast.  

2.   Áhætta tengd því að vara verði úreld. Þar á meðal sá möguleiki að tækniframfarir hjá 

samkeppnisaðila muni hafa slæm áhrif á verðmæti óefnislegu eignarinnar.  

3.   Áhætta tengd lagabrotum þriðja aðila. Þar á meðal sú áhætta að verja óefnislegu 

eignina eða verjast gegn kröfum annarra, en slíkt getur verið tímafrekt, dýrt og 

árangurslaust.  

4.   Áhætta tengd ábyrgð á óefnislegu eigninni. Þar á meðal sambærileg áhætta í tengslum 

við vörur og þjónustu sem byggja á óefnislegri eign.  

5.   Áhætta tengd nýtingu á óefnislegu eigninni. Þar á meðal óvissan um hvort það verði 

ávöxtun af óefnislegu eigninni.160  

Mikilvægt er að auðkenna það félag eða þau félög sem undirgangast áhættu í tengslum við 

þróun, endurbætur, viðhald, verndun og nýtingu á hinni óefnislegu eign til þess að ákvarða 

verðlagningu í tengdum viðskiptum. Það að staðfesta hvaða félag hefur undirgengist áhættu 

mun leiða í ljós hvaða félag ber ábyrgð á þeim afleiðingum þegar áhættan raungerist. Til þess 

að komast að því hvaða félag hefur undirgengist áhættu og ber ábyrgð á afleiðingum hennar 

þarf að fara í gegnum áhættugreiningarferlið eins og farið var yfir í kafla 3.2.2.1 hér fyrir ofan. 

Þegar félag heldur því fram að það eigi rétt á ávöxtun óefnislegrar eignar vegna þess að það 

hafi undirgengist ákveðna áhættu þá er mikilvægt að tryggja að félagið beri í raun og veru 

ábyrgð þegar áhættan raungerist. Ef í ljós kemur að annað tengt félag ber ábyrgð á áhættunni, 

en ekki það félag sem upprunalega undirgekkst áhættuna, þá verður að breyta því með 

milliverðlagsaðlögun og úthluta kostnaði/þóknun til þess félags sem í raun bar áhættuna.161 

                                                
160 OECD, Actions 8-10, 2015 final reports (n. 23) 82. 
161 sama heimild 83. 
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3.3.1.4.   Afmarka hin tengdu viðskipti og ákvarða armslengdarverð 

Þegar hér er komið við sögu ættu að vera komnar greinargóðar upplýsingar um 

samningsskilmála hinna tengdu félaga og hver sé hin raunverulega háttsemi þeirra. 

Upplýsingarnar ættu að sýna fram á hver sé hinn skráði eigandi og hvaða félag framkvæmir 

mikilvæg hlutverk, hvaða félag nýtir eignir og hvaða félag undirgengst áhættu í tengslum við 

óefnislegu eignina. Þar af leiðandi eru komin nákvæmlega afmörkuð viðskipti þar sem einungis 

á eftir að ákvarða verðlagningu og önnur skilyrði, en það er gert samkvæmt köflum I-III í 

leiðbeiningum OECD um milliverðlagningu. Til að útskýra á einfaldan hátt hvernig 

armslengdarverð er ákvarðað í samræmi við unnin hlutverk, veitt fjármagn og áhættu má líta 

til eftirfarandi myndar162 en þar er orðið IP (e. intangible properties) notað í staðinn fyrir 

óefnislegar eignir. 

Mynd 3: Dæmi um hvernig armslengdarverð er ákvarðað 

3.3.1.5.   Raunhæf dæmi um notkun ofangreindra reglna 

Fimm skrefa nálgunin er beitt í ýmsum ólíkum aðstæðum sem fela í sér þróun, endurbætur, 

viðhald, verndun eða nýtingu á óefnislegri eign. Lykilatriði er að muna að tengt félag á rétt á 

                                                
162 Haraldur I. Birgisson, „Deloitte: Milliverðlagning - það sem koma skal“ (Námskeið, 10. desember 2015) 36. 
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þóknun sem er í samræmi við armslengdarregluna fyrir þau hlutverk sem félagið sinnir, þær 

eignir sem félagið nýtir og þá áhættu sem félagið undirgengst.163  

Mikilvægt er að skoða tvennt þegar meta skal hvort tengt félag, sem sinnir hlutverkum eða 

undirgengst áhættu í tengslum við þróun, endurbætur, viðhald, verndun eða nýtingu á hinni 

óefnislegu eign, hafi fengið þóknun í samræmi við armslengdarregluna. Í fyrsta lagi þarf að 

líta til umfangs og eðlis starfseminnar sem tengda félagið tekur á sig og í annan stað þarf að 

líta til forms og fjárhæðar á þeirri þóknun sem félagið fær. Því er mikilvægt að auðkenna 

sambærileg viðskipti á milli ótengdra félaga í því skyni að bera viðskiptin saman. Í ótengdum 

viðskiptum þarf því að líta til umfangs og eðlis starfseminnar, forms og fjárhæðar á þóknun og 

væntanlegrar sköpunar verðmæta í óefnislegu eigninni.164 Nú verður sýnt hvernig þessum 

reglum er beitt í ýmsum ólíkum aðstæðum.  

Dreifingarsamkomulag: Með milliverðlagsgreiningu er metið hvort dreifingarfélag eigi aðeins 

að hljóta þóknun fyrir kynningu og dreifingarþjónustu eða hvort félagið eigi jafnframt að fá 

þóknun fyrir þróun og aukningu á verðmæti vörumerkis hins félagsins. Í fyrsta lagi gæti 

dreifingarfélagið átt kost á því að hljóta ávinning af þeim hlutverkum, nýttum eignum eða 

áhættu sem það undirgengst ef það er með langtímasamning við skráða eigandann sem veitir 

því einkarétt á dreifingu á vörumerktu vörunum. Í slíkum aðstæðum hafa aðgerðir 

dreifingaraðilans eflt verðmæti hans eigin óefnislegu eignar, aðallega á dreifingarréttinum. Því 

ætti þóknun dreifingarfélagsins að vera sambærileg þeirri þóknun sem ótengt félag hefði fengið 

í sambærilegum aðstæðum. Í öðru lagi geta aðstæður verið þannig að þau hlutverk, þær eignir 

og sú áhætta sem dreifingarfélagið undirgengst séu töluvert meiri og skapi töluvert meiri 

verðmæti en hægt er að auðkenna í ótengdum viðskiptum. Í slíkum aðstæðum þyrfti ótengt 

félag að fá greidda aukalega þóknun frá skráða eigandanum. Slík þóknun þyrfti að vera í formi 

hærri dreifingarhagnaðar, lækkunar á vörumerkisgjaldi eða hlutar í hagnaði sem tengist þróun 

og aukningu á verðmæti vörumerkisins. Slík þóknun myndi bæta dreifingarfélaginu upp unnin 

hlutverk, nýttar eignir og áhættu, sem og að veita því ágóða af væntanlegri 

verðmætissköpun.165  

Samkomulag um rannsóknir og þróun: Kostnaður, auk hóflegrar álagningar, endurspeglar ekki 

armslengdarverð fyrir framlag rannsóknarfélagsins í öllum tilvikum. Sem dæmi þar sem slíkt 

á við má nefna félag sem býr yfir einstakri færni eða reynslu sem skiptir máli fyrir umsamda 

                                                
163 OECD, Actions 8-10, 2015 final reports (n. 23) 85. 
164 sama heimild. 
165 sama heimild 85–86; pwc (n. 148) 7. 
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rannsókn. Eða félag sem undirgengst ákveðna áhættu, eða notar sína eigin óefnislegu eign eða 

er stjórnað af öðrum aðila en skráðum eiganda óefnislegu eignarinnar.166 

Notkun á nafni fyrirtækis: Engin þóknun á að vera greidd fyrir einfalda viðurkenningu á 

hópaðild eða fyrir notkun á nafni fyrirtækis til þess að endurspegla hópaðild. Ef á hinn bóginn 

notkun á nafni fyrirtækis eða vörumerkis veitir fjárhagslegan ávinning til viðtakanda ætti 

þóknun að eiga sér stað í samræmi við armslengdarregluna. Þóknun getur enn fremur átt sér 

stað ef viðtakandi eykur fjárhagslegt verðmæti nafnsins, nema þá á eigandi nafnsins að veita 

viðtakandanum þóknun fyrir þann fjárhagslega ávinning sem hann hefur skapað.167    

Hér er einnig vert að reifa nýlegan dóm frá Bandaríkjunum í máli Medtronic Inc. & 

Consolidated Subsidiaries gegn Internal Revenue Commissioner, sem kveðinn var upp þann 9. 

júní 2016.168 Bandarísk skattyfirvöld (IRS) fóru þess á leit að hækka þóknanir sem dótturfélag 

Medtronic í Puerto Rico (MPR) átti að greiða til Medtronic US (MUS). Skattadómstóll 

Bandaríkjanna hafnaði milliverðlagsaðferð IRS vegna þess að dómstóllinn taldi 

milliverðlagsaðferð þeirra vera tilviljunarkennda, óútreiknanlega og ósanngjarna. Dómstóllinn 

samþykkti milliverðlagsaðferð MUS með smávægilegum breytingum.  

Starfsemi MUS og dótturfélaga þess felst í að þróa og selja lækningabúnað um gjörvallan heim. 

MUS var móðurfélag MPR, en málið snerist um þóknanir sem MPR greiddi til MUS fyrir 

notkun tiltekinna óefnislegra eigna sem MPR notaði í framleiðslu á eftirlitsskyldum 

lækningabúnaði. MPR bar ábyrgð á að framleiða lækningabúnað, þar með talið að framkvæma 

prófanir, dauðhreinsanir og gæðaeftirlit. MPR var með leyfi frá heilbrigðisyfirvöldum. MPR 

var jafnframt með verkfræðinga og aðra sérhæfða og þjálfaða starfsmenn í vinnu hjá sér, en 

framleiðsluferlið var talið flókið og tímafrekt. Enn fremur þurfti sérhæfða starfsmenn til að 

ljúka vinnu á einhverjum tækjum vegna þess að ekki var unnt að ljúka við það á sjálfvirkan 

hátt. MPR bar markaðsáhættu vegna þessara vara og þeirra helsta áhersla var á gæði vörunnar 

því varan var grædd í sjúklinga og gallar á vörunni gætu mögulega leitt til dauðsfalla.  

Árin 2005-2006 greiddi MPR þóknanir til MUS vegna leyfa fyrir notkun á óefnislegum eignum 

sem voru nauðsynlegar til að framleiða lækningabúnaðinn. MUS ákvarðaði armslengdarverðið 

á grundvelli samanburðaraðferðarinnar. IRS töldu að MUS hefði fremur átt að beita 

                                                
166 Organisation for Economic Co-operation and Development, Aligning transfer pricing outcomes with value 
creation, actions 8-10, 2015 final reports (n. 12) 86–87; pwc (n. 101) 8. 
167 OECD, Actions 8-10, 2015 final reports (n. 23) 87; pwc (n. 148) 8. 
168 US Tax Court, Medtronic Inc. & Consolidated Subsidiaries gegn Commissioner, 9. júní 2016 í máli nr. 2016-
112. 
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samanburðarhagnaðaraðferðinni (e. comparable profit method). Skattyfirvöld ákvörðuðu að 

hagnaður MPR hefði verið umfram armslengdarverð og því gerðu þau verulegar aðlaganir og 

hækkuðu þóknanir sem MPR greiddi til MUS vegna leyfanna. 

IRS ályktuðu að: (i) aðgerðir MPR væru ekki eins flóknar og þær sem MUS framkvæmdi og 

að hægt hefði verið að fá ótengt félag til að framleiða umræddar vörur og (ii) að framleiðsluferli 

MPR teldist ekki vera óefnisleg eign (sem hefði getað réttlætt að meiri verðmæti færu til MPR). 

IRS notuðu samanburðarhagnaðaraðferðina til að ákvarða virði „venjubundinna“ hlutverka 

sem þeir töldu að MPR framkvæmdi og úthlutuðu síðan afgangi af hagnaðarins til MUS.  

Dómstóllinn taldi að IRS hefðu virt að vettugi mikilvægi gæðaeftirlita. Dómstóllinn gagnrýndi 

hvernig IRS hefði dregið úr hlutverki MPR niður í það að einungis „setja saman hluti.“ Að auki 

vakti milliverðlagsaðferð IRS tæknilegum áhyggjum hjá dómstólnum. Dómstóllin gagnrýndi 

að þegar IRS hefðu verið búnir að ákvarða þóknun til MPR þá hafi afganginum verið úthlutað 

til MUS án þess að ákvarða armslengdarverð í ýmsum öðrum innbyrðis viðskiptum. 

Dómstóllinn taldi að með notkun á aðferð IRS væri óeðlilega litlum hagnaði úthlutað til MPR. 

Dómstóllinn hafnaði því milliverðlagsaðferð IRS því hún væri tilviljanakennd, óútreiknanleg 

og ósanngjörn. Dómstóllinn samþykkti samanburðaraðferð MUS sem mest viðeigandi 

aðferðina með smávægilegum breytingum þó.  

Það sem er áhugaverðast í dómnum er umfjöllunin um hlutverk og áhættu sem MPR sinnti og 

gekkst undir. Medtronic tókst að sýna fram á að MPR sinnti afar flóknu og mikilvægu hlutverki 

fyrir fjölþjóðafyrirtækið í heild sinni en þessu hlutverki fylgdi veruleg markaðsáhætta. Áhættan 

fólst í því að gallar á vörunni sem MPR framleiddi gætu leitt til dauðsfalla, sem myndu hafa 

verulegar afleiðingar í för með sér fyrir rekstur MPR og Medtronic í heild sinni.  

3.3.2.   Viðskipti sem innihalda flutning eða notkun á óefnislegum eignum 

Ásamt því að auðkenna með nákvæmni óefnislegu eignina og eiganda slíkrar eignar er 

jafnframt nauðsynlegt að auðkenna form hinna tengdu viðskipta við upphaf 

milliverðlagsgreiningar. Í tveimur almennum tegundum viðskipta eiga sér stað greining og 

athugun á óefnislegum eignum sem skipta máli fyrir milliverðlagsgreiningu. Annars vegar 

viðskipti sem innihalda flutning á óefnislegum eignum eða réttindum í þeim og hins vegar 

viðskipti sem innihalda notkun á óefnislegum eignum með sölu á vörum eða þjónustu.169 Nú 

verður fjallað um báðar tegundir viðskiptanna í sitt hvoru lagi.   

                                                
169 OECD, Actions 8-10, 2015 final reports (n. 23) 88. 
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3.3.2.1.   Flutningur á óefnislegri eign eða réttindi í henni 

Í tengdum viðskiptum er nauðsynlegt að auðkenna með nákvæmni eðli óefnislegu eignarinnar 

og þeirra réttinda sem henni fylgja. Í því felst að auðkenna takmarkanir sem fylgja réttindunum 

og umfang réttindanna sem eru flutt. Takmarkanir á leyfum og sambærilegum samningum um 

notkun á óefnislegri eign hefur verulega þýðingu í milliverðlagsgreiningu. Fyrir vikið er 

mikilvægt að auðkenna eðli réttindanna sem flytjast með óefnislegu eigninni til þess að ákvarða 

hvort framsalshafi hafi fengið rétt til að nota yfirfærðu óefnislegu eignina í þeim tilgangi að 

ráðast í frekari rannsóknar- og þróunarstarfsemi. Takmarkanir geta haft áhrif á verðmæti 

réttindanna sem flutt eru og á samanburðarhæfi tveggja viðskipta sem fela að öðru leyti í sér 

sambærilegar óefnislegar eignir.170 

Í viðskiptum sem innihalda flutning af samsettum óefnislegum eignum koma iðulega upp tvö 

vandamál. Fyrra vandamálið fjallar um gagnvirkni á milli óefnislegra eigna og þær 

fjárhagslegu afleiðingar sem leiða af gagnvirkninni. Sumar óefnislegar eignir eru verðmætari í 

samsetningu við aðrar óefnislegar eignir heldur en ef þær yrðu metnar hver í sínu lagi. Vegna 

þessa er mikilvægt að auðkenna lagalega og fjárhagslega gagnvirkni á milli samsettu 

óefnislegu eignanna. Sem dæmi eru lyf iðulega samsett úr þremur eða fleiri óefnislegum 

eignum. Í fyrsta lagi getur innihaldsefni lyfja verið verndað af einu eða fleiri einkaleyfum. Í 

öðru lagi hafa lyf oftast gengið í gegnum rannsóknarferli og í þriðja lagi þurfa lyf oftast að vera 

samþykkt af stjórnvöldum sem veita aðgang að lyfinu á tilteknum landfræðilegum markaði. Í 

fjórða lagi kann lyfið að vera markaðssett undir sérstöku vörumerki. Samsettar geta óefnislegu 

eignirnar verið afar verðmætar. Með aðgreiningu getur verðmæti þeirra á hinn bóginn hrapað. 

Vegna þessa er gagnvirkni á milli samsettra óefnislegra eigna mikilvæg þegar framkvæma þarf 

milliverðlagsgreiningu.171  

Seinna vandamálið snýst um að tryggja að allar þær óefnislegu eignir sem fluttar eru séu 

auðkenndar. Aðstæður geta verið þær að óefnislegar eignir séu svo samtvinnaðar að ekki sé 

mögulegt að flytja eina án þess að flytja aðra. Í slíkum aðstæðum er mikilvægt að auðkenna 

allar þær óefnislegu eignir sem gerðar eru aðgengilegar til framsalshafa, en til þess að auðkenna 

þær þarf að beita kafla D.1 í BEPS nr. 8-10.172 

                                                
170 sama heimild 88–89. 
171 sama heimild 89. 
172 sama heimild 90. 
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Aðstæður geta jafnframt verið þannig að óefnislegar eignir eða réttindi í þeim geti verið fluttar 

í samsetningu við efnislegar eignir eða í samsetningu við þjónustu. Í slíkum aðstæðum er 

mikilvægt að ákvarða hvort óefnislegar eignir hafi í raun og veru verið fluttar í viðskiptunum. 

Enn fremur er mikilvægt að allar þær óefnislegu eignir sem fluttar eru í viðskiptunum séu 

auðkenndar og tekið tillit til þeirra í milliverðlagsgreiningu. Stundum getur verið mögulegt að 

aðskilja viðskiptin með efnislegu vöruna eða þjónustuna frá flutningnum á óefnislegu eigninni 

eða réttindum í henni í þeim tilgangi að framkvæma milliverðlagsgreiningu. Í slíkum aðstæðum 

þarf að sundurliða kostnaðinn fyrir hvern þátt viðskiptanna fyrir sig til að staðfesta að 

viðskiptin séu í samræmi við armslengdarregluna. Í öðrum aðstæðum er ekki hægt að aðskilja 

efnislegu vöruna eða þjónustuna frá óefnislegu eigninni. Í málum sem þessum er hægt að reiða 

sig á sambærileg viðskipti á milli ótengdra félaga til að ákvarða hvort viðskiptin eiga að vera 

samsett eða sundurliðuð.173 

Hvað varðar val á milliverðlagsaðferð þá þarf að leggja áherslu á að afmörkun viðskiptanna, 

sem hluta af vöru eða þjónustu eða flutning á óefnislegum eignum eða samsetningu af hvoru 

tveggja, stjórnar ekki endilega hvaða milliverðlagsaðferð skuli notast við. Sem dæmi er 

kostnaðarálagsaðferðin ekki ætíð viðeigandi fyrir öll þjónustuviðskipti og þarf ekki endilega 

ávallt að styðjast við flókið verðmat eða beitingu á hagnaðarskiptingaraðferðinni í viðskiptum 

með óefnislega eign. Staðreyndir hvers máls fyrir sig og niðurstöður úr hlutverkagreiningu 

munu sýna fram á með hvaða hætti viðskiptin eru lögð saman, afmörkuð, milliverðlagsgreind, 

sem og hvaða milliverðlagsaðferð er mest viðeigandi í hverju máli fyrir sig. Endanlegt 

markmið er, líkt og oft áður, að auðkenna verðlagningu og önnur skilyrði sem yrðu ákvörðuð 

í sambærilegum viðskiptum milli ótengdra aðila.174  

Raunverulegt dæmi þar sem hægt var að styðjast við sambærileg viðskipti með óefnislegar 

eignir milli ótengdra aðila er mál Veritas fyrir bandaríska skattadómstólnum,175 en slíkt er 

sjaldgæft þegar kemur að óefnislegum eignum. 

Starfsemi Veritas Software (VS) var að þróa, framleiða, markaðssetja og selja hugbúnað. VS 

úthlutaði öllum þáverandi sölusamningum til dótturfélags síns, sem var nýstofnað á þeim tíma, 

en það var Veritas Ireland (VI). Á sama tíma gerðu VS og VI bæði rannsóknar- og 

þróunarsamning, sem og leyfissamning um tækni. Á grundvelli leyfissamningsins var VI 

                                                
173 sama heimild. 
174 sama heimild 91. 
175 US Tax Court, Veritas Software Corporation & Subsidiaries, Symantec Corporation gegn Commissioner of 
Internal Revenue, 10. desember 2009 í máli nr. 133 T.C. 14 (2009). 
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veittur réttur til að nota ákveðnar óefnislegar eignir í eigu VS, þar á meðal vörumerki, vöruheiti 

og þjónustumerki VS. Í skiptum samþykkti VI að greiða þóknanir og fyrirframgreiðslu til VS. 

Síðar greiddi VI eingreiðslu upp á 118 milljónir dollara til VS. Álitaefnið snérist um hvort 

eingreiðslan væri í samræmi við armslengdarregluna, en bandarísk skattyfirvöld (IRS) töldu 

svo ekki vera.  

VS beitti samanburðaraðferðinni til að sýna fram á að eingreiðslan væri í samræmi við 

armslengdarregluna. Bent var á sambærilega samninga VS við ótengd félög. IRS færðu rök 

fyrir því að þar væri um að ræða óefnislegar eignir sem væru verulega frábrugðnar frá hinum 

tengdu viðskiptum. Dómstóllinn var ósammála og ályktaði að meira en 90 samningar VS við 

ótengd félög væru sambærilegir viðskiptum VS og VI.  

Þegar dómstóllinn fjallaði um sambærileika viðskiptanna benti hann á eftirfarandi: (1) VI og 

ótengdu félögin tóku að sér svipaða starfsemi fyrir hönd VS og beittu sambærilegum 

auðlindum í tengslum við starfsemina, (2) enginn marktækur munur var á samningsskilmálum, 

(3) VI og ótengdu félögin báru sambærilega áhættu og (4) enginn marktækur munur var á 

eignum eða þjónustu sem veitt voru í samningunum.  

Vegna þessa samþykkti dómstóllinn að samanburðaraðferðin sem VS lagði fram væri mest 

viðeigandi milliverðlagsaðferðin í þessu máli. Að lokum taldi dómstóllinn að 

samanburðaraðferð VS hefði sýnt fram á að eingreiðslan hefði verið í samræmi við 

armslengdarregluna. 

Að lokum er vert að nefna að þann 23. mars 2017 kvað bandaríski skattadómstóllinn upp dóm 

í máli Amazon gegn IRS176, en málaferlin hófust árið 2012. Bæði málsatvik og dómsniðurstaða 

voru sambærileg því sem átti sér stað í máli Veritas.  

Málsatvik voru í stuttu máli þau að Amazon US (AUS) stofnaði dótturfélag í Lúxemborg árið 

2005 og var dótturfélaginu ætlað að sinna starfsemi Amazon í Evrópu. Samkvæmt 

samkomulagi þeirra á milli áttu þrjár gerðir af óefnislegum eignum að flytjast frá AUS til 

dótturfélagsins: í fyrsta lagi hugbúnaður og tækni, í öðru lagi markaðslegar eignir (vörumerki, 

lén, viðskiptamannaskrár og fleira) og í þriðja lagi annars konar óefnislegar eignir. Í staðinn 

átti dótturfélagið annars vegar að greiða AUS 254 milljónir bandarískra dollara í innborgun 

                                                
176 US Tax Court, Amazon.com, INC. & Subsidiaries gegn Commissioner of Internal Revenue, 23. mars 2017 í 
máli nr. 2017/148. 
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sem átti að dreifast á sjö ár og hins vegar árlega ákveðnar greiðslur vegna þróunarkostnaðar á 

óefnislegu eignunum. 

Við mat á verðlagningu óefnislegu eignanna beitti AUS samanburðaraðferðinni og gerði AUS 

ráð fyrir sjö ára nýtingartíma á allar yfirfærðu óefnislegu eignirnar. IRS taldi að verðlagning 

innborgunarinnar hefði ekki verið í samræmi við armslengdarregluna og taldi að innborgun 

dótturfélagsins til AUS hefði átt að nema 3,5 milljarða Bandaríkjadala. Við verðlagninguna 

beitti IRS áætlaðri núvirtri sjóðstreymisgreiningu (e. discounted cash flow analysis) og gerði 

ráð fyrir ævarandi nýtingartíma á yfirfærðu óefnislegu eignunum.  

Bandaríski skattadómstóllinn var sammála milliverðlagsaðferðinni sem AUS beitti og hafnaði 

því milliverðlagsaðferð IRS. Dómstóllinn taldi að milliverðlagsaðferð IRS væri 

tilviljanakennd, óútreiknanleg og ósanngjörn. Dómstóllinn benti sérstaklega á að 

milliverðlagsaðferð IRS hefði verið sambærileg þeirri sem beitt var í máli Veritas, en henni 

hafði dómstóllinn hafnað árið 2016.  

3.3.2.2.   Notkun á óefnislegri eign með sölu á vörum eða þjónustu 

Óefnislegar eignir geta verið nýttar í tengslum við tengd viðskipti í aðstæðum ef enginn 

flutningur á þeim á sér stað. Sem dæmi geta félög notað óefnislegar eignir í tengdum 

viðskiptum í tengslum við framleiðslu á vöru sem seld er til tengds félags, í tengslum við 

markaðssetningu á vöru sem keypt er af tengdu félagi eða í tengslum við þjónustustarfsemi af 

hálfu tengds félags. Eðli þessara viðskipta skal tilgreina með skýrum hætti og eiga allar 

viðeigandi óefnislegar eignir, sem notaðar eru af báðum félögum í tengslum við tengdu 

viðskiptin, að vera auðkenndar. Jafnframt þarf að taka tillit til þeirra í samanburðargreiningu 

og í vali og beitingu af mest viðeigandi milliverðlagsaðferðinni fyrir viðskiptin.177 

Þörfina fyrir að nota óefnislega eign í tengdum viðskiptum sem inniheldur sölu á vöru er hægt 

að lýsa á eftirfarandi hátt. Bifreiðaframleiðandi notar verðmætt einkaleyfi við framleiðslu 

bifreiða sem hann síðan selur til tengdra dreifingarfélaga. Einkaleyfið stuðlar verulega að 

verðmæti bifreiðanna. Verðmætið sem einkaleyfið stuðlar að þarf að vera auðkennt. Jafnframt 

þarf að taka tillit til einkaleyfisins í vali á milliverðlagsaðferð og í samanburðargreiningu í 

viðskiptum frá bifreiðaframleiðandanum til tengdra dreifingarfélaga. Tengdu 

dreifingarfélögin, sem kaupa bifreiðarnar, eignast ekki rétt á einkaleyfi bifreiðaframleiðandans. 

                                                
177 OECD, Actions 8-10, 2015 final reports (n. 23) 91. 
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Einkaleyfið er eingöngu notað í framleiðslunni og getur það haft áhrif á endanlegt verðmæti 

bifreiðanna en einkaleyfið sjálft mun ekki yfirfærast.178 

3.3.3.   Matsaðferðir til að ákvarða armslengdarverð 

Þegar búið er að auðkenna óefnislegu eignina, skráðan eiganda og þau félög sem stuðla að 

verðmætasköpun í óefnislegu eigninni þá er hægt að finna armslengdarverð í viðskiptunum. 

Beita á meginreglum kafla I-III í leiðbeiningum OECD um milliverðlagningu til að ákvarða 

armslengdarverð í viðskiptum með óefnislegar eignir. Þó getur verið erfitt að beita umræddum 

meginreglum í viðskiptum með óefnislegar eignir. Ástæðan er sú að margar óefnislegar eignir 

hafa sérstaka eiginleika sem flækja leitina að sambærilegum eignum og/eða viðskiptum og í 

sumum tilvikum er erfitt að ákvarða verðlagninguna á þeim tíma sem viðskiptin eiga sér stað. 

Örðugt getur reynst að komast að raun um samanburðarhæfi, val á milliverðlagsaðferð og 

ákvörðun á armslengdarverði í viðskiptum þegar kemur að notkun og sölu á óefnislegum 

eignum.179  

Samkvæmt BEPS nr. 8-10 er hagnaðarskiptingaraðferðin yfirleitt mest viðeigandi aðferðin til 

að verðmeta óefnislegar eignir. Í BEPS nr. 8-10 kemur jafnframt fram að erfitt sé að finna 

sambærilegar óefnislegar eignir og/eða viðskipti og því er oft ekki hægt að beita 

samanburðaraðferðinni.180 

Þess ber jafnframt að geta að í BEPS nr. 8-10 er lögð áhersla á að sambærileikagreining í 

viðskiptum með óefnislegar eignir verði að taka mið af öðrum raunhæfum valkostum sem í 

boði eru fyrir hvert félag sem á hlut í viðskiptunum. Þannig eru einhliða 

sambærileikagreiningar ófullnægjandi.181 Sem dæmi myndi seljandi á óefnislegri eign ekki 

samþykkja verð sem er óhagstæðara en annar raunhæfur valkostur sem í boði er eingöngu 

vegna þess að hið tengda félag, kaupandann, vantaði fjármagn til að kaupa eignina. Á sama 

hátt er ekki hægt að gera þær kröfur að kaupandinn samþykki verð sem gerir honum ókleift að 

búast við hagnaði með notkun á réttindum í óefnislegu eigninni. Slík útkoma yrði óhagstæðari 

fyrir kaupandann en annar raunhæfur valkostur sem í boði er, sem er að taka ekki þátt í 

viðskiptunum yfirhöfuð.182  

                                                
178 sama heimild 92. 
179 sama heimild. 
180 Henshall, John, Shapiro, Alan og Reams, Keith (n. 138) 19. 
181 OECD, Actions 8-10, 2015 final reports (n. 23) 93; Henshall, John, Shapiro, Alan og Reams, Keith (n. 138) 
19; pwc (n. 148) 6. 
182 OECD, Actions 8-10, 2015 final reports (n. 23) 93; Henshall, John, Shapiro, Alan og Reams, Keith (n. 138) 
19. 
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3.3.3.1.   Sambærileikagreining 

Í sambærileikagreiningu er varðar óefnislegar eignir er mikilvægt að líta til þeirra sérstöku 

eiginleika sem fylgja hverri og einni óefnislegri eign. Nú verður farið yfir þá sérstöku eiginleika 

sem eru mikilvægir í sambærileikagreiningu á óefnislegum eignum. 

•   Einkaréttur. Sumar óefnislegar eignir veita skráða eigandanum þann rétt að banna 

öðrum að nota eignina. Því er einkaréttur, þ.e. hvort nýr eigandi óefnislegrar eignar geti 

bannað öðrum að nota hana eða ekki, mikilvægur þáttur í sambærileikagreiningu.  

•   Umfang og tímalengd lagalegrar verndar. Vernd samkvæmt lögum á óefnislegri eign 

getur komið í veg fyrir að samkeppnisaðilar komist inn á ákveðinn markað. Því getur 

umfang og tímalengd slíkrar verndar verið mikilvægur þáttur í sambærileikagreiningu.  

•   Landfræðilegt umfang. Alþjóðleg veiting réttinda í óefnislegri eign getur verið meira 

virði en veiting réttinda sem takmörkuð er við eitt eða nokkur lönd.  

•   Nýtingartími. Margar óefnislegar eignir hafa takmarkaðan nýtingartíma. Eðli og 

tímalengd verndar, tæknilegar framfarir í iðnaði og þróun nýrra og endurbættra vara 

getur haft áhrif á nýtingartíma óefnislegrar eignar. Yfirleitt er óefnisleg eign með lengri 

nýtingartíma verðmætari en aðrar. 

•   Stig þróunar. Oft eru óefnislegar eignir seldar í tengdum viðskiptum áður en sýnt hefur 

verið fram á að þær hafi markaðslega þýðingu. Þær óefnislegu eignir sem hafa þegar 

sýnt fram á markaðslega þýðingu eru verðmætari en hinar. 

•   Réttindi til endurbóta, endurskoðunar og uppfærslna. Án þróunar og endurbóta á 

óefnislegri eign geta vörur, sem verndaðar eru af óefnislegri eign, orðið úreltar eða 

ósamkeppnishæfar á tiltölulega stuttum tíma. Þannig getur aðgangur að uppfærslum og 

endurbótum skorið úr um hvort líftími óefnislegu eignarinnar verði stuttur eða langur.  

•   Væntingar til framtíðartekna. Gæti misræmis milli fyrirhugaðra tekna fyrir tvær 

óefnislegar eignir, getur reynst erfitt að sýna fram á að þær séu sambærilegar. Í 

sambærileikagreiningu verður að taka mið af sérhverjum þætti sem hefur áhrif á 

fyrirhugaðar tekjur í tengdum viðskiptum er varða óefnislegar eignir.183 

Vegna strangra krafna samanburðaraðferðarinnar, sem byggjast á fimm sambærileikaþáttum, 

getur verið erfitt að finna sambærilegar óefnislegar eignir og/eða viðskipti. Verður því ekki 

                                                
183 OECD, Actions 8-10, 2015 final reports (n. 23) 94–96. 
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farið í nánari útskýringu á samanburðaraðferðinni. Áhersla verður heldur lögð á 

hagnaðarskiptingaraðferðir en þær virðast njóta hylli hjá OECD, ef marka má BEPS nr. 8-10.  

3.3.3.1.1.   Hagnaðarskiptingaraðferðir 

Nýjar leiðbeiningar um hagnaðarskiptingaraðferðir voru gefnar út í október 2015, með útgáfu 

BEPS nr. 8-10, en tekið var fram að leiðbeiningarnar væru enn í þróun. Þann 4. júlí 2016 gaf 

OECD út endurskoðaðar leiðbeiningar um hagnaðarskiptingaraðferðina,184 auk athugasemda 

frá viðeigandi fyrirtækjum.185 Athugasemdir hafa borist og er búist við endanlegum 

leiðbeiningum um hagnaðarskiptingaraðferðina á þessu ári (2017).  

Samkvæmt hagsmunaaðilum var brýn nauðsyn á endurskoðun á leiðbeiningum um 

hagnaðarskiptingaraðferðir. Ástæðan er sú að leiðbeiningar OECD um milliverðlagningu frá 

2010 leiddu iðulega til þess að félög hunsuðu hagnaðarskiptingaraðferðir eða völdu þær sem 

mest viðeigandi milliverðlagsaðferð í þeim tilvikum þegar þær voru það ekki. Markmið hinna 

endurskoðuðu leiðbeininga er að mæta þessum þörfum.186 Loks er að finna í endurskoðuðu 

leiðbeiningunum, ólíkt því sem áður var, fyrirframgefnar aðstæður þar sem 

hagnaðarskiptingaraðferðirnar eru taldar vera mest viðeigandi milliverðlagsaðferðir og í hvaða 

aðstæðum þær eru það ekki.187 

Líkt og nefnt var í kafla 2.1.3.4 hér að ofan snýst hagnaðarskiptingaraðferðin um að skipta 

sameiginlegum hagnaði (tapi) úr viðskiptum tengdra félaga til félaganna, líkt og ótengd félög 

máttu vænta þess að hafa fengið í sambærilegum viðskiptum. Endurskoðuðu leiðbeiningarnar 

kveða á um tvær aðferðir. Annars vegar að (i) sameina og skipta upp fyrirhuguðum hagnaði 

(tapi) og hins vegar að (ii) sameina og skipta upp raunverulegum hagnaði (tapi). Óháð því hvor 

aðferðin er notuð þá verður að skipta hagnaðinum upp fyrirfram með þeim upplýsingum sem 

eru til staðar eða með þeim upplýsingum sem eru sanngjarnlega fyrirsjáanlegar þegar 

viðskiptin fóru fram. Til að samræmast armslengdarreglunni er þetta nauðsynlegt. Ástæðan er 

sú að ótengd félög myndu einungis gangast undir samkomulag um að skipta hagnaði, áður en 

                                                
184 OECD, „BEPS Action 8-10: Revised Guidance on Profit Splits“ (Organisation for Economic Co-Operation 
and Development 4. júlí 2016) <https://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/BEPS-discussion-draft-on-the-
revised-guidance-on-profit-splits.pdf> skoðað 15. mars 2017. 
185 OECD, „Comments received on public discussion draft: BEPS Action 8-10. Revised Guidance on Profit 
Splits Part I“ (Organisation for Economic Co-Operation and Development 8. september 2016) 
<http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/Comments-on-discussion-draft-beps-action-8-10-revised-guidance-
on-profit-splitsP1.pdf> skoðað 16. mars 2017. 
186 Sagar Wagh og Parekh, Paresh, „OECD’s Revised Guidance on Profit Split Method: A Beginning of New 
Era for Profit Split Method“ (2016) 1 Global Taxation 548, 555. 
187 sama heimild 549. 
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hagnaðurinn verður að veruleika, þ.e. á grundvelli fyrirhugaðrar verðmætasköpunar vegna 

þeirra framlaga.188 

Aðferðin um að sameina og skipta fyrirhuguðum hagnaði felur í sér að skipta upp hagnaði, sem 

myndast vegna tengdra viðskipta, í hlutfalli við þau framlög sem hin tengdu félög stuðla að í 

viðskiptunum. Verðlagning fyrir framlag tengdra félaga er því ákvörðuð fyrirfram.189 Tökum 

dæmi um félag K og félag L sem eru tengd félög innan fjölþjóðafyrirtækis sem stundar sölu á 

förðunarvörum. K býr yfir einstakri verkkunnáttu á uppskrift vegna framleiðslu á hrukkukremi. 

L býr yfir formúlu sem dregur bæði úr framleiðslutíma og kostnaði í tengslum við framleiðslu 

á umræddu hrukkukremi. K veitir L uppskrift sína og L notar síðan uppskriftina og formúluna 

til að framleiða kremið. L á einnig vörumerki sem það hefur þróað á nokkrum árum með sölu 

á vörum undir merkinu. L veitir K leyfi til að nota vörumerkið í ríki K til að selja vörur þar. Í 

þessu dæmi er unnt að velja hagnaðarskiptingaraðferðina til þess að komast að réttri 

verðlagningu fyrir framlag óefnislegra eigna í eigu K og L. Til að reikna út fyrirhugaðan 

hagnað þarf að fara fram mat. Matsaðferðin sem ber heitið áætluð núvirt sjóðstreymisgreining 

er iðulega notuð til að sameina og skipta fyrirhuguðum hagnaði. Hagnaðinum sem fæst út úr 

matinu er síðan skipt upp með notkun á tilteknum hagnaðarskiptingarþáttum. Slíkir þættir 

standa fyrir hvert framlag sem hin tengdu félög stuðluðu að í viðskiptunum.190  

Gagnrýnt hefur verið að í endurskoðuðu leiðbeiningunum séu ekki veittar fullnægjandi 

leiðbeiningar um þær aðstæður þar sem hagnaðarskiptingaraðferðin á fyrirhuguðum hagnaði 

getur verið valin mest viðeigandi aðferðin. Í leiðbeiningunum er aðeins fjallað um að 

aðferðinni sé unnt að beita í tilvikum óefnislegra eigna sem erfitt reynist að verðmeta.191 

Til þess að aðferðin um að sameina og skipta upp raunverulegum hagnaði verði talin mest 

viðeigandi milliverðlagsaðferðin þá verða að vera til staðar sérstök viðskiptaleg tengsl milli 

tengdra félaga í viðskiptum. Fyrir vikið þarf að framkvæma hlutverkagreiningu til að sýna fram 

á sérstök viðskiptaleg tengsl. Sérstök viðskiptatengsl eru fyrir hendi þegar félög í viðskiptum 

deila sömu efnahagslega verulegu áhættu eða gangast undir aðskildar en nána áhættu í 

                                                
188 OECD, „BEPS Action 8-10: Revised Guidance on Profit Splits“ (n. 184) 3; pwc, „Release of BEPS 
discussion draft: Revised guidance on profit splits“ (20. júlí 2016) 3 
<https://www.pwc.com/gx/en/tax/newsletters/pricing-knowledge-network/assets/pwc-TP-OECD-profit-split-
guidance.pdf> skoðað 15. mars 2017; Lobb, Alison, Dodwell, Bill og Shipley, Lisa, „OECD Tax Alert: 
Discussion draft issued on revised guidance on profit splits“ (Deloitte 8. júlí 2016) 
<https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-alert-oecd-8-july-2016-profit-
splits.pdf> skoðað 15. mars 2017. 
189 OECD, „BEPS Action 8-10: Revised Guidance on Profit Splits“ (n. 184) 3. 
190 Wagh og Parekh, Paresh (n. 186) 550. 
191 sama heimild 551. 
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tengslum við viðskiptin og eiga þar af leiðandi að deila með sér hagnaði (tapi) af 

viðskiptunum.192 Ástæða þessa skilyrðis er sú að ef eitt félag í tengdum viðskiptum 

framkvæmir einungis almenn hlutverk, en ber enga áhættu þegar viðskiptin raungerast, þá getur 

beiting hagnaðarskiptingaraðferðarinnar leitt til þess að veruleg áhætta framseljist til félags 

sem hvorki axlaði slíka áhættu né stjórnaði henni og slíkt yrði óviðunandi.  

Tökum dæmi um samning varðandi rannsókn og þróun á milli félags S og félags T. T 

framkvæmir rannsóknar- og þróunarþjónustu sem byggist á leiðbeiningum frá S. S greiðir T 

fyrir þjónustuna á kostnaðarálagsgrundvelli. Allar helstu ákvarðanir í tengslum við rannsókn 

og þróun eru teknar af S. S ber jafnframt allan kostnað ef rannsóknar- og þróunarstarfsemin 

ber ekki ávöxt og þar af leiðandi ber S áhættu í tengslum við þau störf. Í þessu máli yrði beiting 

hagnaðarskiptingaraðferðarinnar á raunverulegum hagnaði ekki viðeigandi þar sem einungis 

eitt félag að viðskiptunum ber hinar efnahagslega verulegu áhættu.193  

Þar sem félög deila sérstökum viðskiptatengslum er beiting hagnaðarskiptingaraðferðarinnar á 

raunverulegum hagnaði eingöngu notuð í (i) virkilega samþættum aðgerðum af félögum 

viðskiptanna eða (ii) þegar nokkur félög leggja fram, hvert og eitt, einstakt og dýrmætt framlag 

í viðskiptunum. Í viðskiptum tengdra félaga og innan fjölþjóðafyrirtækis eiga sér yfirleitt stað 

einhvers konar samþættar aðgerðir. Á hinn bóginn er skilyrði fyrir beitingu 

hagnaðarskiptingaraðferðarinnar á raunverulegum hagnaði það að um sé að ræða virkilega 

samþættar aðgerðir. Það þýðir að þau hlutverk sem eitt félag framkvæmir, þær eignir sem það 

nýtir og þær áhættur sem það undirgengst er svo samtengt hlutverkum, nýttum eignum eða 

áhættum annars félags að ekki er unnt að meta það sérstaklega. Beiting 

hagnaðarskiptingaraðferðarinnar á raunverulegum hagnaði er jafnframt mest viðeigandi í 

aðstæðum þar sem nokkur félög að viðskiptum leggja fram, hvert og eitt, einstakt og dýrmætt 

framlag í viðskiptunum. Einstök og dýrmæt framlög eiga sér stað í þeim tilvikum þegar ekki 

er hægt að finna sambærileg framlög í sambærilegum viðskiptum hjá ótengdum félögum og ef 

hlutverk þeirra í viðskiptunum er lykilþáttur í raunverulegum eða hugsanlegum efnahagslegum 

ávinningi.194 Eftirfarandi skýringarmynd sýnir á einfaldan hátt í hvaða aðstæðum 

hagnaðarskiptingaraðferðin á raunverulegum hagnaði er mest viðeigandi. 

                                                
192 OECD, „BEPS Action 8-10: Revised Guidance on Profit Splits“ (n. 184) 8; pwc (n. 188) 1; Lobb, Alison, 
Dodwell, Bill og Shipley, Lisa (n. 188). 
193 Wagh og Parekh, Paresh (n. 186) 552. 
194 OECD, „BEPS Action 8-10: Revised Guidance on Profit Splits“ (n. 184) 9–10; pwc (n. 188) 2; Lobb, Alison, 
Dodwell, Bill og Shipley, Lisa (n. 188). 
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Mynd 4: Hagnaðarskiptingaraðferðin á raunverulegum hagnaði 

Til nánari útskýringar skal tekið dæmi. Félag X og félag Y eru tengd félög innan 

fjölþjóðafyrirtækis sem sér um framleiðslu og sölu á matvælum. X er ábyrgt fyrir því að rækta 

krydd og annars konar mat fyrir framleiðsluna. Við ræktunina notar X háþróaða 

landbúnaðartækni sem félagið hefur þróað í mörg ár. Matvælin hafa því óvenju hátt 

geymsluþol, betra bragð og gæðin eru meiri miðað við það sem er í boði á markaðnum. Y sér 

um að þróa uppskriftir og sér um framleiðslu á matvælunum sem það fær frá X.  

Sú áhætta sem félögin undirgengust gerði ekki ráð fyrir ófyrirsjáanlegri áhættu líkt og hækkun 

á kostnaði vegna takmarka frá stjórnvöldum. Gerum ráð fyrir að stjórnvöld í ríki X hafi frestað 

starfsemi X í þrjá mánuði vegna skorts á eftirfylgni við tiltekna öryggisstaðla. Vegna þessa 

þurfti X að fá aðkeypta þjónustu og kostnaðurinn hærri en ella. Y bar jafnframt kostnað, en 

félagið tók annars vegar að sér að framkvæma gæðamat á athafnasvæðum X til að samræmast 

öryggisstöðlum í ríki X og hins vegar til að koma í veg fyrir neikvæða umfjöllun. Kostnaður á 

gæðamatinu var að hluta til endurgreiddur af X til Y. Viðbótarkostnaðurinn sem félögin þurftu 

að bera hafði áhrif á hin tengdu viðskipti. Beiting hagnaðarskiptingaraðferðarinnar á 

raunverulegum hagnaði er háð því skilyrði að tengd félög deili áhrifum sem stafar af óvæntum 

áhættum eftir að viðskiptin hafa verið raunverulega afmörkuð. Í þessum viðskiptum hefur 

greining leitt í ljós að áhætta sem stafar af öryggisstöðlum sé borin sameiginlega af X og Y. Á 

hinn bóginn er áhætta sem stafar af markaðssetningu einungis borin af Y og stafi áhættan  af 

framleiðslu er hún einungis borin af X. Af þessum sökum þarf skipting á raunverulegum 

hagnaði að taka óvænta áhættu með í reikninginn í endanlegri niðurstöðu á hagnaði.195  

Eftirfarandi tafla útskýrir muninn á hagnaðarskiptingaraðferðunum með einfaldari hætti.  

 

 

                                                
195 Wagh og Parekh, Paresh (n. 186) 551. 
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Skipta fyrirhuguðum hagnaði Skipta raunverulegum hagnaði 

•   Grundvallast á fyrirhugaðri útkomu sem 

stafar af framlögum félaganna. 

•   Beitt til að verðmeta óefnislegar eignir 

sem erfitt er að verðmeta.  

•   Fyrirhugaður hagnaður metinn með 

verðmatsaðferðum. 

•   Engin þörf fyrir verulega samþætta 

starfsemi né áhættu sem aðilar deila sín 

á milli.  

•   Grundvallast á raunverulegum hagnaði 

af viðskiptum loknum á milli tengdu 

félaganna.  

•   Beitt í málum þar sem tengd félög deila 

áhættu og þar sem starfsemi þeirra er 

verulega samþætt eða þar sem félögin 

leggja öll fram dýrmæt og einstök 

framlög í viðskiptunum.  

•   Skipting hagnaðar ræðst af 

fyrirframgefnum upplýsingum.  

Mynd 5: Munurinn á hagnaðarskiptingaraðferðunum 

Í endurskoðuðu leiðbeiningunum er einnig kynnt til sögunnar hugtakið virðiskeðjugreining (e. 

value chain analysis). Virðiskeðjugreining auðkennir þær aðstæður þegar beita á 

hagnaðarskiptingaraðferð. Virðiskeðjugreining á jafnframt að auðkenna hvar og hvernig 

verðmæti eru sköpuð í viðskiptum með því að:  

•   Skoða fjárhagslega veruleg hlutverk, eignir og áhættu.  

•   Skoða hvaða félag eða félög sinna hlutverkum, nýta eignir og undirgangast áhættu 

•   Skoða hvort og hvernig hlutverkin, eignirnar og áhættan sem félögin gangast undir, séu 

háð hvert öðru eða á annan hátt samtengd. 

•   Skoða hvernig fjárhagslegar kringumstæður geta skapað tækifæri til að fanga hagnað 

umfram það sem markaðurinn myndi annars leyfa.  

•   Skoða hvort verðmætasköpunin sé sjálfbær.  

Samkvæmt OECD er virðiskeðjugreining verkfæri sem á að hjálpa til við að afmarka hin 

raunverulegu viðskipti og til að ákvarða hversu mikil samþætting er til staðar í viðskiptunum, 

sem að endingu gæti ákvarðað hvort hagnaðarskiptingaraðferðin sé mest viðeigandi 

milliverðlagsaðferðin.196 

Virðiskeðjugreiningin á að vera víðtæk greining á aðstæðum félaganna. Hún á að veita 

gagnlega innsýn inn í eftirfarandi:  

                                                
196 OECD, „BEPS Action 8-10: Revised Guidance on Profit Splits“ (n. 184) 11–12; pwc (n. 188) 2–3; Lobb, 
Alison, Dodwell, Bill og Shipley, Lisa (n. 188). 
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•   Lykilþætti verðmæta í viðskiptunum, þar á meðal hvernig tengd félög aðgreina sig á 

markaði.  

•   Eðli framlaga hlutverka, eigna og áhættu, þar á meðal hvaða framlög eru einstök og 

verðmæt.  

•   Hvaða félög geta verndað og varðveitt verðmæti með því að framkvæma mikilvæg 

hlutverk í tengslum við þróun, endurbætur, viðhald, verndun og nýtingu á óefnislegu 

eigninni.  

•   Hvaða félög undirgangast fjárhagslega verulega áhættu eða fara með stjórn á 

fjárhagslega mikilvægri áhættu í tengslum við verðmætasköpun.  

•   Hvernig félög starfa í virðiskeðjunni og deila hlutverkum og eignum í samþættingu.197  

Að lokum veita endurskoðuðu leiðbeiningarnar leiðsögn um hvernig skuli beita 

hagnaðarskiptingaraðferðum. Markmiðið með hagnaðarskiptingaraðferðum er að áætla 

skiptingu á hagnaði, líkt og ef viðskiptin hefðu verið á milli ótengdra félaga. Þetta er gert með 

því að (i) afmarka hin raunverlegu viðskipti þegar kemur að hlutverkum, eignum og áhættu, 

(ii) auðkenna hagnaðinn sem þarf að skipta og (iii) auðkenna þá þætti sem ótengd félög hefðu 

samþykkt fyrirfram ef þau hefðu áhrif á skiptinguna. Tvær algengar nálganir eru notaðar til að 

skipta upp hagnaðinum. Annars vegar framlagagreining (e. contribution analysis) en þar er 

samanlögðum hagnaði skipt á milli viðeigandi félaga á grundvelli sanngjarnrar áætlunar á 

hagnaði sem ótengd félög hefðu gert ráð fyrir að fá. Ef til staðar eru gögn úr sambærilegum 

viðskiptum þá ætti að nota þau í framlagagreiningunni. Hins vegar afgangsgreining (e. residual 

analysis) en þar er samanlögðum hagnaði skipt í tvo flokka: (i) hverju viðeigandi félagi er 

úthlutuð armslengdarþóknun fyrir venjubundin framlög sem hægt er að meta beint og (ii) öllum 

afgangshagnaði (tap) er úthlutað til viðeigandi félaga á grundvelli hlutfallslegra 

verðmætaframlaga félaganna.198  

3.3.4.   Óefnislegar eignir sem erfitt er að verðmeta  

Kaflanum um óefnislegar eignir, sem erfitt er að verðmeta í BEPS nr. 8-10, er ætlað það 

hlutverk að takast á við það ójafnræði sem ríkir milli skattyfirvalda og félaga hvað upplýsingar 

snertir. Skattyfirvöld skortir iðulega aðgang að upplýsingum og þurfa því oft að reiða sig á 

sérfræðiþekkingu eða innsýn félaganna. Þá eru skattyfirvöld oft á tíðum ófær um að greina 

                                                
197 OECD, „BEPS Action 8-10: Revised Guidance on Profit Splits“ (n. 184) 12; pwc (n. 188) 3. 
198 OECD, „BEPS Action 8-10: Revised Guidance on Profit Splits“ (n. 184) 13–14; Lobb, Alison, Dodwell, Bill 
og Shipley, Lisa (n. 188). 
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hvort efnislegur munur á fyrirhugaðri útkomu og raunverulegri útkomu stafar af ófyrirséðri 

þróun eða rangri milliverðlagningu.199  

Með kaflanum veitir OECD nálgun sem getur gagnast annars vegar skattyfirvöldum til að 

ákvarða í hvaða aðstæðum félög hafa verðlagt viðskipti sín í samræmi við armslengdarregluna. 

Hins vegar hvort félög hafi framkvæmt hæfilegt mat á fyrirsjáanlegri þróun eða atburðum sem 

skipta máli við mat á óefnislegum eignum sem erfitt er að verðmeta og í hvaða aðstæðum svo 

er ekki. Samkvæmt nálguninni eiga raunverulegar útkomur að veita óbeina sönnun um tilvist 

óvissuþátta á þeim tíma sem viðskiptin áttu sér stað. Með öðrum orðum á nálgunin að veita 

óbeina sönnun um annars vegar hvort félag hafi tekið nægjanlegt tillit til fyrirsjáanlegrar 

þróunar eða atburða á þeim tíma sem viðskiptin áttu sér stað og hins vegar hvort 

upplýsingarnar, sem fengust úr fyrirhugaðri útkomunni og lögðu grunn að verðlagningunni á 

óefnislegu eigninni, hafi verið áreiðanlegar.200 Nálgun þessi er í samræmi við bandarískar 

reglur.201 

Óefnislegar eignir sem erfitt er að verðmeta eru skilgreindar sem óefnislegar eignir þar sem 

enginn áreiðanlegur samanburður er fyrir hendi og áætlanir eða aðrar ályktanir um virði eru 

háðar verulegri óvissu. Þetta gerir það að verkum að erfitt er að spá fyrir um árangur óefnislegu 

eignarinnar á þeim tíma sem viðskiptin eiga sér stað. Óefnislegar eignir sem falla undir þennan 

flokk geta verið þær sem:  

•   Eru aðeins þróaðar að hluta til þegar þær eru seldar/færðar milli aðila.  

•   Ekki er gert ráð fyrir að verði nýttar í viðskiptalegum tilgangi fyrr en þó nokkrum árum 

eftir söluna/færsluna.  

•   Eru einar og sér ekki óefnislegar eignir sem erfitt er að verðmeta, heldur eru tengdar 

þróun annarra óefnislegra eigna sem erfitt er að verðmeta.  

•   Sem falla undir skilgreininguna á óefnislegri eign sem erfitt er að verðleggja og er seld 

til tengds félags gegn eingreiðslu. 

•   Eru annaðhvort notaðar í tengslum við eða þróaðar samkvæmt 

kostnaðarframlagssamningi.202 

                                                
199 Sajeev Sidher og Richard Schmidtke, „The new transfer pricing landscape. A practical guide to the BEPS 
changes: Hard-to-value intangibles“ (Deloitte nóvember 2015) 1 
<https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/Tax/us-tax-beps-changes-transfer-pricing-
hard-to-value-intangibles.pdf> skoðað 10. mars 2017. 
200 OECD, Actions 8-10, 2015 final reports (n. 23) 109–110. 
201 Sidher og Schmidtke (n. 199) 1; Andrus og Oosterhuis (n. 92) 79. 
202 OECD, Actions 8-10, 2015 final reports (n. 23) 110. 
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Eins og nefnt var í upphafi kaflans skapast upplýsingaójafnræði milli skattyfirvalda og 

skattgreiðanda þegar kemur að óefnislegum eignum sem erfitt er að verðmeta. Vegna þessa 

getur í fyrsta lagi reynst erfitt fyrir skattyfirvöld að framkvæma áhættumat í tilgangi 

milliverðlagningar. Í öðru lagi að meta áreiðanleika upplýsinganna sem skattgreiðendur 

grundvölluðu verðlagninguna á og í þriðja lagi að meta hvort óefnislegu eignirnar eða réttindi 

í slíkum eignum hafi verið seldar á undirverði eða yfirverði í samanburði við armslengdarverð. 

Skattyfirvöld geta það í raun ekki fyrr en að raunverulegar útkomur koma fram mörgum árum 

eftir söluna. Þegar aðstæður eru þannig, og félag getur ekki sýnt fram á að verðlagning hafi 

verið byggð á ítarlegri greiningu, þá verður verðlagningin við skoðun skattyfirvalda 

(raunveruleg útkoma) lögð til grundvallar þeim verðákvörðunum sem teknar voru í upphafi 

(fyrirhuguð útkoma).203 

Þegar skattyfirvöld þurfa að meta verðlagningu byggða á fyrirhugaðri útkomu þá geta þau með 

öðrum orðum notað raunverulega útkomu til að reikna út rétta verðlagningu sem er í samræmi 

við armslengdarregluna og sem ótengd félög hefðu gert sín á milli á þeim tíma sem viðskiptin 

áttu sér stað. Engu að síður, þrátt fyrir ágæti þessarar nálgunar, þá hlýtur að vera hægt að beita 

öðrum ráðstöfunum sem væru betur til þess fallnar að koma í veg fyrir upplýsingaójafnræðið 

á milli skattyfirvalda og skattgreiðanda. Krafa um að fjölþjóðafyrirtæki þurfi að vera meira 

gegnsæ með upplýsingar sínar á rauntíma viðskiptanna er meðal annars góð tillaga.204 Telja 

má að slíkt úrræði sé þegar komið með útgáfu BEPS nr. 13, sem fjallað verður um í kafla 4.2 

hér að neðan.  

Undantekningar eru þó til staðar vegna nýrrar nálgunar OECD og ekki er unnt að beita 

nálguninni ef einhver af þessum undantekningum á við. Undantekningarnar eru eftirfarandi:  

•   Lögð eru fram gögn um fyrirhugaðar útkomur og raunverulegar útkomur sem veita 

trúverðuga skýringu á því af hverju ekki var gert ráð fyrir tilteknum frávikum sem 

höfðu áhrif á verðlagninguna.  

•   Tilfærsla hinna óefnislegu eigna á milli félaga, þar með talin verðlagning þeirra, er gerð 

á grundvelli tvíhliða- eða marghliðasamnings um bindandi ákvörðun verðs (e. 

advanced pricing arrangement).  

                                                
203 sama heimild 110–111. 
204 pwc (n. 148) 9. 
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•   Munur á áætlunum í upphafi og niðurstöðum leiðir til mismunar á endurgjaldi sem er 

lægra en 20%.205 

3.4.  Innleiðing Norðurlanda á BEPS nr. 8-10  

Í Danmörku munu breytingar samkvæmt BEPS nr. 8-10 koma til framkvæmda afturvirkt á 

þeim grundvelli að breytingarnar séu nánari skýring á núverandi leiðbeiningum OECD um 

milliverðlagningu. Í Noregi hafa reglur um milliverðlagningu yfirleitt fylgt leiðbeiningum 

OECD um milliverðlagningu og allar þær breytingar sem eiga sér stað á leiðbeiningunum eru 

tafarlaust innleiddar í norskri löggjöf. Í Svíþjóð er því haldið fram að ekki þurfi að gera neinar 

breytingar á sænsku lögunum, þar sem sænsk skattyfirvöld fylgi leiðbeiningum OECD um 

milliverðlagningu. Því er haldið fram í Svíþjóð að hægt sé að beita breyttu leiðbeiningunum, 

bæði afturvirkt og framvirkt, en óvíst er hvort sænsk skattyfirvöld muni beita BEPS nr. 8-10 

afturvirkt. Milliverðlagsreglur á Ísland hafa ekki verið uppfærðar frá því að lokaútgáfa BEPS 

var gefin út. Seinustu breytingarnar á milliverðlagsreglum tóku gildi 1. janúar 2014 en þá var 

3.-5. mgr. 57. gr. tsl bætt inn,206 að undanskildum breytingum er snéru að skjölun og ríki-fyrir-

ríki skýrslum.  

 

 

 

 
  

                                                
205 OECD, Actions 8-10, 2015 final reports (n. 23) 111. 
206 „BEPS Country Scorecards: Base Erosion and Profit Shifting“ (Deloitte, desember 2016) 
<https://www2.deloitte.com/tr/en/pages/tax/articles/beps-country-scorecards.html> skoðað 11. apríl 2017. 
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4.  Skjölun 

4.1.  Reglur um skjölun á Íslandi  

Með breytingarlögum nr. 142/2013 var ákvæði um skjölun sett inn í tsl. í fyrsta sinn. 

Hagsmunaaðilar og skattyfirvöld höfðu lengi óskað eftir skýrari lagareglum á þessu sviði. 

Umrætt ákvæði 5. mgr. 57. gr. tsl. var bætt inn eftir útgáfu skýrslu starfshóps á vegum fjármála- 

og efnahagsráðuneytisins um milliverðlagningu og er ákvæðið að miklu leyti byggt á tillögum 

starfshópsins.  

Samkvæmt 5. mgr. 57. gr. tsl. er lögaðili skjölunarskyldur ef rekstrartekjur eða heildareignir 

eru yfir einum milljarði kr. í upphafi eða við lok reikningsárs, vegna viðskipta við tengda aðila. 

Skjölunarskylda felur annars vegar í sér skráningu og hins vegar varðveislu á ákveðnum 

gögnum í sjö ár frá lokum reikningsárs. Undantekning er þó gerð, en lögaðilar verða ekki 

skjölunarskyldir vegna viðskipta á milli tengdra aðila þegar bæði eða öll félögin að 

viðskiptunum eru heimilisföst hérlendis. Þessi undantekning var þó ekki í upphaflega 

ákvæðinu en meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar þótti rík ástæða til að breyta því. Í 

nefndaráliti meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar kom eftirfarandi fram:  

Skilningur meirihlutans er að milliverðlagningarreglur séu skattasniðgöngureglur sem 
hafi það meginmarkmið að bregðast við óeðlilegri verðlagningu í viðskiptum tengdra 
aðila milli landa en hvati til slíkrar verðlagningar getur skapast vegna ólíkra 
skattareglna í ríkjum. Þannig geta tengdir lögaðilar séð sér hag í því að verðleggja 
viðskipti sín á milli þannig að hagnaður innan samsteypu verði til þar sem 
skattaumhverfi er hagstætt. Aðstaðan er önnur þegar viðskipti milli tengdra aðila eiga 
sér einungis stað innan sama ríkis. Í slíkum tilvikum skapast ekki sami hvati til þess að 
færa til hagnað með óeðlilegri verðlagningu enda eru lögaðilar hérlendis að jafnaði 
skattlagðir með sama hætti.207 

Þrátt fyrir að skjölunarskylda gildi ekki í viðskiptum á milli tengdra lögaðila innanlands verður 

að hafa í huga að um slík viðskipti gilda almennar reglur 3. mgr. 57. gr. tsl., þ.e. að verðlagning 

milli tengdra lögaðila verður að vera í samræmi við armslengdarregluna.208    

4.1.1.   Reglugerð um skjölun og milliverðlagningu í viðskiptum tengdra aðila 

Þann 16. desember 2014 tók reglugerð nr. 1180/2014 gildi og fjallar hún um skjölun og 

milliverðlagningu í viðskiptum tengdra aðila. Samkvæmt 1. gr. reglugerðarinnar gildir hún um 

tengda lögaðila í viðskiptum samkvæmt 3.-5. mgr. 57. gr. tsl. Í 2. gr. reglugerðarinnar er 

skjölun lýst sem eftirfarandi:   

                                                
207 Alþt, 2014-2015, A-deild, þskj. 1039 - 356 mál. 
208 sama heimild. 
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Skjölun felur í sér upplýsingaöflun, skráningu upplýsinga og varðveislu gagna með það 
að markmiði að skjölunarskyldur aðili geti sýnt fram á og rökstutt að verðákvörðun og 
skilmálar í viðskiptum við tengda aðila séu í samræmi við armslengdarregluna. 

Enn fremur kemur fram í 3. gr. reglugerðar nr. 1180/2014 að skjölun beri að haga í samræmi 

við meginreglur reglugerðarinnar og þær meginreglur sem finna má í leiðbeiningarreglum 

OECD um milliverðlagningu, líkt og þær eru á hverjum tíma. Ekki er ljóst hvaða gildi tilvísun 

í leiðbeiningarreglur OECD muni hafa. Þýðir þetta að allar síðari breytingar á leiðbeiningum 

OECD öðlist sjálfkrafa gildi hér? Hægt er að nefna BEPS nr. 13 sem dæmi um síðari breytingar. 

Hvergi er þó sjáanleg tilvísun í aðalskýrslur (e. master file) eða staðarskýrslur (e. local file) í 

reglugerð nr. 1180/2014. Því má velta fyrir sér hvaða gildi tilvísun í leiðbeiningareglur OECD 

hafi í raun.  

Í 2. mgr. 3. gr. reglugerðar nr. 1180/2014 segir að skjölun skuli innihalda nauðsynlegar 

upplýsingar og gögn sem sýna fram á að verð í viðskiptum tengdra aðila sé í samræmi við 

armslengdarregluna. Magn og innihald upplýsinga og gagna sem varðveita ber skal taka mið 

af eðli og umfangi viðskipta og vera þannig framsett að þau tryggi sem best aðgengi 

skattyfirvalda í þeim tilgangi að ganga úr skugga um að verð sé í samræmi við 

armslengdarregluna.  

Samkvæmt 8. gr. reglugerðar nr. 1180/2014 þurfa að fylgja með upplýsingar um óefnislegar 

eignir í skjölun. Ákvæðið hljóðar svo:  

Skjölunarskyldur aðili skal lýsa óefnislegum eignum innan samstæðu sem hafa áhrif á 
skjölunarskyld viðskipti. Í lýsingunni skulu koma fram upplýsingar um eignarhald, 
notkun, þróun og viðhald á hinum óefnislegum eignum. Í lýsingunni skal einnig veita 
upplýsingar um líklegt endursöluverð og núvirði væntra framtíðartekna þeirra.“ 
(Leturbr. höf.). 

Það sem vekur athygli í þessari grein er seinasta setningin. Þar segir að veita þurfi upplýsingar 

um líklegt endursöluverð og núvirði væntra framtíðatekna óefnislegu eignanna. Hvað þýðir 

þetta orðalag og hvernig á að reikna þetta út? Er þetta raunhæf krafa þegar öllu er á botninn 

hvolft?  

Ein aðferð til að reikna út líklegt endursöluverð, sé líklegt samanburðarverð ekki fyrir hendi, 

er að núvirða væntar framtíðartekjur af eigninni. Það er hægt að gera með því að beita 

virðisrýrnunarprófi, en með virðisrýrnunarprófi er athugað hvort eignin standi undir bókfærðu 

verði.209 Þrátt fyrir þetta er mörgu ósvarað. Það sem stendur eftir er til dæmis hvaða 

reikningsaðferð skuli nota þegar fyrirtæki gjaldfæra allan kostnað en ekki eignfæra? Að svo 

                                                
209 Aðalsteinn Hákonarson, starfsmaður Ríkisskattstjóra, viðtal (Reykjavík 29. mars 2017). 
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stöddu er ekkert svar við þeirri spurningu og sýnir það fram á að 3. málsliður greinarinnar sé 

ekki eins skýr og vera ber.   

Þess ber að geta að fyrirmynd af reglugerðinni er norsk að hluta og að hluta til tilbúningur 

íslenska löggjafans.210 Í sambærilegri reglugerð í Noregi er svipað ákvæði um upplýsingagjöf 

á óefnislegum eignum. Þar segir að félög þurfi að veita ákveðnar upplýsingar er varða 

óefnislegar eignir sem eru mikilvægar við mat á tengdum viðskiptum. Lýsing þessi skal 

upplýsa um eignarhald, notkun, þróun og viðhald á óefnislegum eignum.211 Af þessu er ljóst 

að í norska ákvæðinu er ekki finna sambærilegt orðalag um að félög þurfi að veita upplýsingar 

um líklegt endursöluverð og núvirði væntra framtíðartekna. Því virðist þriðji og síðasti 

málsliður 8. gr. reglugerðar nr. 1180/2014 vera séríslenskt orðalag. Ekki hefur ekki reynt á 

þetta ákvæði að neinu leyti síðan það var innleitt212 og því verður tíminn að leiða í ljós hvaða 

kröfur ríkisskattstjóri gerir til félaga þegar þau verða að upplýsa um líklegt endursöluverð og 

núvirði væntra framtíðartekna óefnislegra eigna. Hvað sem öðru líður virðist vera óljóst á 

þessari stundu hvernig félög eiga að meta þetta eða hvort það sé yfirleitt raunhæf krafa. 

Mögulega var ætlun löggjafans að hafa ákvæðið rúmt til þess að útiloka ekki nein gögn um 

óefnislegar eignir frá skjölun. Þess ber þó að geta að markmið BEPS nr. 13 er að efla gagnsæi 

í skjölunarreglum en 3. ml. 8. gr. reglugerðar nr. 1180/2014 virðist fara gegn því markmiði. 

Velta má því uppi hvort skattyfirvöld hafi algert frjálsræði yfir því hvaða upplýsingum þau 

óska eftir samkvæmt ákvæðinu. Ef svo er getur verið að ákvæðið sé of íþyngjandi fyrir félög, 

þ.e. hvort kostnaður félaga við að afla þessara upplýsinga vegi upp ávinning skattyfirvalda af 

að fá upplýsingarnar.  

4.1.2.   Reglur um ríki-fyrir-ríki skýrslur á Íslandi 

Þann 12. maí 2016 undirritaði Ísland samkomulag á vegum OECD um skipti á ríki-fyrir-ríki 

skýrslum sem fjalla um starfsemi fjölþjóðlegra fyrirtækjasamstæða. Alls hafa 57 ríki skrifað 

undir samkomulagið, sem ber heitið „Marghliða samkomulag um skipti á ríki-fyrir-ríki 

skýrslum“ (e. Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-

Country Reports).213 Tilgangur ríki-fyrir-ríki skýrslna er að auðvelda skattyfirvöldum að 

ákvarða skatta fjölþjóðafyrirtækja, meðal annars með því að gera þeim kleift að greina 

                                                
210 sama heimild. 
211 Grein 8-11-9 í forskrift til skatteforvaltningsloven (skatteforvaltningsforskriften) sjá viðauka 1. 
212 Aðalsteinn Hákonarson, starfsmaður Ríkisskattstjóra, viðtal (Reykjavík 29. mars 2017). 
213 „Signatories of the Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country 
Reports (Cbc MCAA) and signing dates“ (OECD, 26. janúar 2017) <https://www.oecd.org/tax/beps/CbC-
MCAA-Signatories.pdf> skoðað 9. apríl 2017. 
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milliverðlagningu innan samstæðna.214 Þeim ríkjum sem eru aðilar að fyrrnefndu samkomulagi 

við OECD og hafa lögfest ákvæði um ríki-fyrir-ríki skýrslu er gert að skiptast á slíkum 

skýrslum, bæði sjálfvirkt, með tvíhliða samningum og upplýsingaskiptasamningum (e. tax 

information exchange agreements). Á samkomulag þetta rætur sínar að rekja til BEPS nr. 13.215 

Skyldan til að skila þessum skýrslum nær til fjölþjóðafyrirtækja sem hafa meira en 100 

milljarða kr. í tekjur. Meginreglan er sú að skyldan hvíli á móðurfélagi heildarsamstæðunnar. 

Á því eru þó gerðar þær undantekningar. Íslenskt félag skal skila ríki-fyrir-ríki skýrslu ef 

móðurfélagið er erlent og því ekki skylt að skila inn slíkri skýrslu eða ef íslensk stjórnvöld hafa 

ekki sjálfkrafa aðgang að henni á grundvelli upplýsingasamnings við heimilisfestaríki 

móðurfélagsins.216  

Með breytingarlögum nr. 112/2016 kom ákvæði inn í tsl. sem fjallar um ríki-fyrir-ríki skýrslur 

um skattskil, sbr. 91. gr. a. tsl. Í 1. mgr. ákvæðisins er skyldum móðurfélagsins lýst, en 

málsgreinin hljóðar svo:  

Skattaðili skv. 2. gr. sem er móðurfélag heildarsamstæðu, sbr. lög um ársreikninga, sem 
er með heimilisfesti í fleiri ríkjum skal fyrir lok hvers almanaksárs að loknu reikningsári 
skila ríkisskattstjóra skýrslu með upplýsingum um tekjur og skatta í þeim ríkjum þar 
sem félög innan heildarsamstæðunnar eiga heimilisfesti (ríki-fyrir-ríki skýrsla um 
skattskil). Skýrslan skal einnig innihalda lýsingu á atvinnustarfsemi 
heildarsamstæðunnar í hverju ríki, auk upplýsinga um hvert samstæðufélaga og þá 
efnahagslegu starfsemi sem félögin hafa með höndum. Skyldan til að skila ríki-fyrir-
ríki skýrslu um skattskil gildir ekki ef tekjur heildarsamstæðunnar á síðasta reikningsári 
voru lægri en 100 milljarðar kr. 

Reglugerð um skil á ríki-fyrir-ríki skýrslu tók gildi 1. janúar 2017 en hún er nr. 1166/2016. Í 

ríki-fyrir-ríki skýrslu skal gera grein fyrir tekjum, sköttum og efnahagslegri starfsemi 

heildarsamstæðunnar í þeim ríkjum þar sem félög innan hennar hafa skattalega heimilisfesti, 

sbr. 3. mgr. 1. gr. reglugerðar nr. 1166/2016.  

Í 4. gr. reglugerðar nr. 1166/2016 er tilgreint ítarlegra hvaða upplýsingar eiga að vera í ríki-

fyrir-ríki skýrslu. Skýrslunni ber að innihalda tekjur hvers samstæðufélags innan 

heildarsamstæðunnar, hagnað/tap fyrir tekjuskatt, áfallinn tekjuskatt á yfirstandandi 

rekstrarári, greiddan tekjuskatt, skráð hlutafé, óráðstafað eigið fé, fjölda starfsmanna, ásamt 

upplýsingum um efnislegar eignir aðrar en handbært fé. Þá skal einnig koma fram í hvaða ríki 

                                                
214 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 1774 - 787 mál. 
215 „Reglugerðir um frádrátt frá tekjum erlendra sérfræðinga, fasta starfsstöð og skil á ríki-fyrir-ríki skýrslum“ 
(Fjármála- og efnahagsráðuneytið) <https://www.fjarmalaraduneyti.is/frettir/reglugerdir-um-fradratt-fra-
tekjum-erlendra-serfraedinga-fasta-starfsstod-og-skil-a-riki-fyrir-riki-skyrslum-1> skoðað 6. mars 2017. 
216 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 1774 - 787 mál. 
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hvert og eitt samstæðufélaganna hefur heimilisfesti og hver sé aðalstarfsemi (e. main business 

activites) hvers félags. Samkvæmt BEPS nr. 13 er með tilgreiningu á aðalstarfsemi meðal 

annars átt við rannsóknir og þróun, eignarhald eða stjórnun á óefnislegum eignum, framleiðslu, 

sölu, markaðssetningu eða dreifingu og fleira.217 OECD leggur til að notað sé sérstakt eyðublað 

sem snýst eingöngu um að tilgreina aðalstarfsemi tengdra félaga sem á að fylgja með ríki-fyrir-

ríki skýrslu en uppskrift að slíku eyðublaði er hægt að nálgast í BEPS nr. 13.218 Fjármála- og 

efnahagsráðuneytið hefur útbúið slíkt eyðublað en RSK á eftir að birta, það má þó finna í 

viðauka nr. 2 hér að neðan. 

Loks þarf að fylla út ríki-fyrir-ríki eyðublað, samkvæmt í 5. gr. reglugerðar nr. 1166/2016. Í 6. 

gr. sömu reglugerðar segir að við útfyllingu eyðublaðsins skuli farið eftir sérstökum 

leiðbeiningum ríkisskattstjóra sem byggja á viðauka III og IV við 5. kafla leiðbeiningarreglna 

OECD um milliverðlagningu.219  

Lítil sem engin reynsla er komin á reglugerðina þar sem hún tók gildi þann 1. janúar 2017 og 

á þessum tíma hefur ríkisskattstjóra ekki borist nein ríki-fyrir-ríki skýrsla.220 Því mun tíminn 

leiða í ljós hvernig framkvæmdin á reglugerðinni gangi fyrir sig hérlendis. 

4.2.  Leiðbeiningar OECD um skjölun 

Orðalagi kafla fimm í leiðbeiningum OECD um milliverðlagningu hefur verið eytt í heild sinni 

og í þess stað er að finna nýtt orðalag BEPS nr. 13. Fyrrum orðalag kafla fimm innihélt hvorki 

lista yfir þau skjöl sem eru nauðsynleg þegar framkvæma þarf skjölun né veitti fyrra orðalagið 

skýrar leiðbeiningar varðandi orsakasambandið á milli ferils skjölunar, viðurlaga og 

sönnunarbyrðar. BEPS nr. 13 á að leiðbeina skattyfirvöldum hvaða skjöl skuli fá hjá félögum 

í tengslum við fyrirspurnir um milliverðlagningu eða áhættumat. Að lokum veitir BEPS nr. 13 

leiðbeiningar til félaga sem fela í sér að þau vita hvaða skjöl eru gagnleg og nauðsynleg til að 

sýna fram á að viðskipti þeirra séu í samræmi við armslengdarregluna og þar af leiðandi til 

þess fallin að leysa milliverðlagsdeilur og greiða fyrir skattrannsóknum.221 Rauði þráðurinn í 

BEPS nr. 13 er því gagnsæi.  

                                                
217 OECD (ritstj.), Transfer pricing documentation and country-by-country reporting, action 13, 2015 final 
report (OECD Publishing 2015) 35. 
218 sama heimild 30. 
219 Eyðublaðið og leiðbeiningar til að fylla út eyðublaðið er hægt að nálgast hér: 
https://www.rsk.is/media/rsk04/rsk_0428_2017.is.pdf  
220 Aðalsteinn Hákonarson, starfsmaður Ríkisskattstjóra, viðtal (Reykjavík 29. mars 2017). 
221 OECD, Action 13, 2015 final report (n. 217) 11. 
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Samkvæmt OECD er samræmd og skilvirk innleiðing á reglum um skjölun, svo og reglum um 

ríki-fyrir-ríki skýrslur, nauðsynlegt. Þess vegna samþykktu ríkin sem tóku þátt í OECD/G20 

BEPS verkefninu helstu þætti innleiðingar á skjölun og ríki-fyrir-ríki skýrslum. Samkomulag 

þetta gerir þær kröfur að fjölþjóðafyrirtæki afhendi aðalskýrslu og staðarskýrslu beint til 

skattyfirvalda í viðkomandi landi. Ríki-fyrir-ríki skýrslur skal leggja fram í skattalögsögu 

móðurfélagsins, sem skal síðan deila til viðeigandi lögsagnarumdæma með sjálfvirkri 

upplýsingamiðlun í gegnum meðal annars samning um gagnkvæma stjórnsýsluaðstoð í 

skattamálum (e. Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters), tvíhliða 

skattasamning eða með skattaupplýsingaskiptasamningi.222  

Samkvæmt BEPS nr. 13 eru markmið með skjölun þrenns konar. Þau eru:  

1.   Að tryggja að félög taki nægilegt mið af kröfum um milliverðlagningu. Með öðrum 

orðum að félög gefi upp í skattframtali sínu verð og önnur skilyrði í tengdum 

viðskiptum, sem og þær tekjur sem myndast í slíkum viðskiptum. 

2.   Að veita skattyfirvöldum nauðsynlegar upplýsingar til að framkvæma vel upplýsta 

milliverðlagsáhættugreiningu.  

3.   Að veita skattyfirvöldum nothæfar upplýsingar svo þau geta framkvæmt ítarlega 

skoðun á framkvæmd milliverðlagningar meðal fyrirtækja innan þeirra lögsögu. Þó 

getur verið nauðsynlegt að óska eftir viðbótarupplýsingum eftir því sem skoðuninni 

vindur fram.223 

4.2.1.   Þriggja skrefa nálgun á skjölun 

BEPS nr. 13 felur í sér kröfu um að fjölþjóðafyrirtæki veiti allar viðeigandi upplýsingar til 

skattyfirvalda um úthlutun tekna þeirra á heimsvísu, atvinnustarfsemi og hvar skattar eru 

greiddir. Þriggja skrefa nálgun var því sköpuð til þess að mæta þessari þróun. 

1.   Í fyrsta lagi þurfa fjölþjóðafyrirtæki að veita skattyfirvöldum upplýsingar um viðskipti 

þeirra á heimsvísu og um milliverðlagningu í aðalskýrslu. Skýrslan á að vera opið fyrir 

öllum viðeigandi skattyfirvöldum.  

2.   Í öðru lagi þurfa fjölþjóðafyrirtæki að veita ítarlegar upplýsingar um milliverðlagningu 

einstakra viðskipta í skýrslu sem kallast staðarskýrsla, sérstaklega til hvers og eins 

viðeigandi ríkis.  

                                                
222 sama heimild 10. 
223 sama heimild 12. 
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3.   Í þriðja lagi þurfa stór fjölþjóðafyrirtæki að skila inn ríki-fyrir-ríki skýrslu árlega og til 

allrar lögsögu þar sem þau stunda viðskipti. Í ríki-fyrir-ríki skýrslu þarf að tilgreina 

fjárhæð tekna, hagnað fyrir tekjuskatt, greiddan og áfallinn tekjuskatt. Jafnframt þarf 

að tilgreina skráð hlutafé, óráðstafað eigið fé, fjölda starfsmanna, ásamt upplýsingum 

um efnislegar eignir í hverri lögsögu. Að lokum þurfa fjölþjóðafyrirtæki að tilgreina 

hvert félag innan fjölþjóðafyrirtækisins sem fer með atvinnustarfsemi í ákveðinni 

lögsögu og að veita upplýsingar um aðalstarfsemi hvers félags.224 

4.2.1.1.   Aðalskýrsla 

Aðalskýrsla skal innihalda yfirlit af viðskiptum fjölþjóðafyrirtækisins. Þar ber að tilgreina 

upplýsingar um eðli atvinnurekstrarins á heimsvísu, upplýsingar um milliverðlagningarstefnu 

fyrirtækisins og upplýsingar um úthlutun tekna á heimsvísu í því skyni að aðstoða skattyfirvöld 

við að meta áhættu í tengslum við milliverðlagningu. Aðalskýrsla á ekki að veita tæmandi lista 

yfir allar eignir og starfsemi fjölþjóðafyrirtækis. Heldur á hún að innihalda lista yfir mikilvæga 

samninga, óefnislegar eignir og viðskipti. Skattgreiðendur eiga að nota skynsamlega og 

viðskiptalega dómgreind þegar ákvarða þarf hversu ítarlegar upplýsingar þeir eiga að veita. 

Góð þumalfingurregla er sú að upplýsingar séu mikilvægar ef það hefði áhrif á áreiðanleika 

milliverðlagsgreiningar ef þeim yrði sleppt.225 

Upplýsingum sem teljast nauðsynlegar í aðalskýrslu er hægt að skipta í fimm flokka. Þeir eru 

eftirfarandi:  

1.   Upplýsingar um stjórnskipulag fjölþjóðafyrirtækisins. 

2.   Lýsing á starfsemi fjölþjóðafyrirtækisins.  

3.   Óefnislegar eignir í eigu fjölþjóðafyrirtækisins. 

4.   Fjármögnun innan fjölþjóðafyrirtækisins. 

5.   Fjárhags- og skattastaða fjölþjóðafyrirtækisins.226  

Þær upplýsingar sem þurfa að koma fram um óefnislegar eignir eru eftirfarandi:  

-   Almenn lýsing á stefnu fjölþjóðafyrirtækisins á þróun, eignarhaldi og nýtingu á 

óefnislegum eignum, þar á meðal hvar rannsóknar- og þróunarstarfsemi fer fram og 

hvar henni er stjórnað.  

                                                
224 sama heimild 9. 
225 sama heimild 14–15. 
226 sama heimild 15. 
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-   Listi yfir óefnislegar eignir í eigu fjölþjóðafyrirtækisins sem eru mikilvægar í tilgangi 

milliverðlagningar og tilgreina verður í listanum hvaða félög eiga óefnislegu eignirnar 

í raun. 

-   Listi yfir mikilvægt samkomulag með tengdu félögunum í tengslum við óefnislegar 

eignir, þar á meðal alla kostnaðarframlagssamninga og helstu rannsóknar-  og 

leyfissamninga.  

-   Almenn lýsing á milliverðlagsstefnu fjölþjóðafyrirtækisins í tengslum við rannsóknir 

og þróun á óefnislegum eignum.  

-   Almenn lýsing á öllum mikilvægum flutningum á óefnislegum eignum á meðal tengdu 

félaganna á tilteknu reikningsári, þar á meðal skulu koma fram þau félög, ríki og þær 

þóknanir sem um var að ræða.227 

Ljóst er að BEPS nr. 13 útskýrir nákvæmlega hvaða upplýsingar um óefnislegar eignir þurfi að 

koma fram. Því er innleiðing á aðalskýrslu afar mikilvæg þegar kemur að óefnislegum eignum. 

Aðalskýrsla gerir ríkar og ítarlegar kröfur um þær upplýsingar sem félögum ber að skila um 

óefnislegar eignir. Án aðalskýrslu er hugsanlegt að skattyfirvöld missi af mikilvægum 

upplýsingum um óefnislegar eignir sem setji skattyfirvöld í þá stöðu að vera ekki nægilega 

upplýst. Því er eðlilegt að velta vöngum yfir því af hverju Ísland hefur ekki innleitt reglur um 

aðalskýrslu. Mögulegar afleiðingar gætu verið að íslensk skattyfirvöld séu hugsanlega að fara 

á mis við mikilvægar upplýsingar um óefnislegar eignir.  

4.2.1.2.   Staðarskýrsla 

Staðarskýrsla á að veita ítarlegar upplýsingar í tengslum við sérstök viðskipti innan 

fjölþjóðafyrirtækisins. Upplýsingar í staðarskýrslu eiga annars vegar að þjóna þeim tilgangi að 

vera viðauki við aðalskýrsluna og hins vegar að hjálpa til við að mæta þeim markmiðum sem 

tryggja að félag fari eftir armslengdarreglunni í viðskiptum sem hafa áhrif á sérstaka lögsögu. 

Staðarskýrsla inniheldur upplýsingar sem skipta máli í milliverðlagsgreiningu í tengslum við 

viðskipti félags, sem er staðsett í sama ríki og staðarskýrslan, við tengd félög í öðrum ríkjum. 

Upplýsingar staðarskýrslna eiga að innihalda viðeigandi fjárhagsupplýsingar í tengslum við 

ákveðin viðskipti, upplýsingar um samanburðargreiningu og upplýsingar um val og notkun á 

mest viðeigandi milliverðlagsaðferð.228  

                                                
227 sama heimild 25–26. 
228 sama heimild 15. 
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4.2.1.3.   Ríki-fyrir-ríki skýrslur 

Ríki-fyrir-ríki skýrsla á að innihalda samanlagða skattalögsögu allra félaga innan 

fjölþjóðafyrirtækis. Í skýrslunni eiga að vera almennar upplýsingar er varða úthlutun tekna á 

heimsvísu, í hvaða ríkjum skattur er greiddur og leiðarvísir um staðsetningu allrar 

atvinnustarfsemi og skattalögsögu þar sem umrætt fjölþjóðafyrirtæki starfar. Ríki-fyrir-ríki 

skýrslur eiga að vera gagnlegar í erfiðum milliverðlags áhættumötum. Vert er að geta þess að 

upplýsingar sem fengnar eru úr ríki-fyrir-ríki skýrslu eru ekki ein og sér fullnægjandi sönnun 

á því að verð sé eða sé ekki í samræmi við armslengdarregluna.229   

4.2.2.   Eru leiðbeiningar OECD um skjölun íþyngjandi fyrir félög?  

Í BEPS nr. 13 er er fjallað um möguleg íþyngjandi vandamál sem félög geta þurft að glíma við 

í tengslum við skjölun. Eftirfarandi listi er ekki tæmandi.  

1.   Skjölun samtímis verðlagningu: Félög þurfa að ákvarða verðlagningu í samræmi við 

armslengdarregluna á þeim tíma sem viðskiptin eiga sér stað.  

2.   Tímarammi: Tímarammi skjölunar er mismunandi eftir ríkjum. Sum ríki krefjast þess 

að skjölun sé lokið þegar skattframtali er skilað inn. Önnur ríki krefjast skjölunar þegar 

úttekt hefst. Tímaramminn er jafnframt ólíkur eftir ríkjum þegar skattyfirvöld krefjast 

viðbótar upplýsinga. Mismunur á tímaramma ríkja um skjölun getur valdið félögum 

erfiðleikum til að meta á hvaða tíma þau eigi að skila inn skjölun.  

3.   Umfang upplýsinga: Þess ber að gæta að kostnaður og aðrar byrðar sem fylgja skjölun 

séu í réttu hlutfalli við umfang viðskipta. Nokkur ríki hafa innleitt undantekningu í 

þeirra skjölunarreglum sem undanskilja lítil og meðalstór félög frá skjölunarreglum eða 

að minnsta kosti takmarka þær upplýsingar sem þau félög þurfa að veita.  

4.   Varðveisla gagna: Félög eiga ekki að vera skyldug til að varðveita gögn umfram 

hæfilegan frest í samræmi við kröfur landslaga hjá annaðhvort móðurfélagi eða 

dótturfélagi sem um ræðir. Skattyfirvöld skulu hafa það í huga að erfitt getur verið fyrir 

félög að hafa upp á skjölum vegna fyrri ára. Fyrir vikið eiga skattyfirvöld að takmarka 

slíkar beiðnir þegar þau hafa góða ástæðu til að rannsaka viðskipti. 

5.   Tíðni þess að uppfæra skjölun: Mælt er með því að milliverðlagsskjölun sé reglulega 

uppfærð í því skyni að ákvarða hvort hlutverka- og fjárhagsgreiningar séu enn 

nákvæmar og viðeigandi. Mælt er með því að ríki-fyrir-ríki skýrslur, aðalskýrslur og 

                                                
229 sama heimild 16. 
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staðarskýrslur séu uppfærðar árlega. Til þess að einfalda þá byrði þá mega skattyfirvöld 

ákvarða að leit í gagnagrunnum að sambærilegum viðskiptum, sem eiga að fylgja með 

í staðarskýrslu, fari fram á þriggja ára fresti.  

6.   Tungumál: Nauðsyn þess að skila skjölun á tungumáli þess lands þar sem skila á inn 

skjölun getur verið flókið ferli og því fylgja ákveðnar byrðar. Byrðarnar lýsa sér í 

verulegum tíma og kostnaði í að þýða skjöl. Ríki eru hvött til að leyfa 

milliverðlagsskjölun á algengum tungumálum, til dæmis ensku. Ef skattyfirvöld telja 

að þýðing á skjali sé nauðsynleg þá skulu þau sérstaklega óska eftir þýðingu á tilteknu 

skjali og veita nægan tíma til þess.  

7.   Sektir: Mörg ríki hafa innleitt sektarákvæði í því skyni að sekta félög sem skila ekki inn 

fullnægjandi skjölun eða skila ekki alls engri skjölun. 

8.   Trúnaður: Skattyfirvöld skulu framkvæma ráðstafanir til að tryggja að trúnaðarskjöl 

verði ekki gerð opinber.230 

                                                
230 sama heimild 16–19. 
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4.2.3.   Innleiðing á þriggja skrefa nálgun OECD 

Myndin231 hér að neðan er frá 14. apríl 2017 og sýnir hún hvaða lönd hafa uppfyllt þriggja 

skrefa nálgun OECD, hvaða lönd hafa einungis uppfyllt brot af nálguninni og hvaða lönd hafa 

ekki uppfyllt þriggja skrefa nálgunina á neinn hátt. 

Mynd 6: Innleiðing á BEPS nr. 13 á heimsvísu 

Myndin sýnir að Ísland hefur einungis uppfyllt brot af þriggja skrefa nálgun OECD, samkvæmt 

BEPS nr. 13. Líkt og Noregur hefur Ísland einungis innleitt ákvæði um ríki-fyrir-ríki skýrslur 

en enn eiga þessi ríki eftir að innleiða ákvæði um aðalskýrslu og staðarskýrslu. Á myndinni 

sést jafnframt að Danmörk, Svíþjóð og Finnland hafa öll uppfyllt þriggja skrefa nálgun OECD 

um skjölun, ásamt fleiri ríkjum.  

                                                
231 KPMG, „BEPS Action 13: Country Implementation Summary“ (KPMG 14. apríl 2017) 2 
<http://www.kpmg-institutes.com/content/dam/kpmg/taxwatch/pdf/2017/beps-action-13-country-
implementation-summary.pdf> skoðað 22. apríl 2017. 
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5.  Milliverðlags- og skjölunarreglur á Norðurlöndunum 

5.1.   Danmörk 

Í dönskum lögum er armslengdarregluna að finna í 2. gr. laga um mat á tekjuskatti.232 Danskar 

reglur um ríki-fyrir-ríki skýrslur tóku gildi frá og með 1. janúar 2016. Stjórnvaldsfyrirmæli frá 

4. maí 2016 innleiddu skilyrði um að dönsk félög þyrftu jafnframt að undirbúa aðal- og 

staðarskýrslu,233 en sú innleiðing tók gildi þann 1. janúar 2017.234 Því hefur Danmörk uppfyllt 

og innleitt þriggja skrefa nálgunina samkvæmt BEPS nr. 13. 

Í reglugerð um skjölun vegna verðlagningar í tengdum viðskiptum235 er fjallað um aðal- og 

staðarskýrslu. Í 3. mgr. 4. gr. reglugerðarinnar er fjallað um þær upplýsingar sem þarf að veita 

um óefnislegar eignir í aðalskýrslu. Það sem þarf að fylgja með er í fyrsta lagi almenn lýsing á 

stefnu fjölþjóðafyrirtækisins á þróun, eignarhaldi og nýtingu á óefnislegum eignum, þar á 

meðal hvar rannsóknar- og þróunarstarfsemi fer fram og hvar henni er stjórnað. Í öðru lagi þarf 

að fylgja með listi yfir óefnislegar eignir í eigu fjölþjóðafyrirtækisins sem eru mikilvægar í 

tilgangi milliverðlagningar og tilgreina verður í listanum hvaða félög í raun eiga þessar 

óefnislegu eignir. Í þriðja lagi þarf að fylgja með listi yfir mikilvægt samkomulag á meðal 

tengdu félaganna í tengslum við óefnislegar eignir, þar á meðal skulu koma fram allir 

kostnaðarframlagssamningar, svo og helstu rannsóknar- og leyfissamningar. Í fjórða lagi þarf 

að fylgja með almenn lýsing á milliverðlagsstefnu fjölþjóðafyrirtækisins í tengslum við 

rannsóknir og þróun á óefnislegum eignum. Í fimmta og síðasta lagi þarf að fylgja með almenn 

lýsing á öllum mikilvægum flutningum á óefnislegum eignum á meðal tengdu félaganna á 

tilteknu reikningsári, þar á meðal skulu koma fram þau félög, ríki og þær þóknanir sem um var 

að ræða. Er ákvæði þetta í samræmi við leiðbeiningar OECD, líkt og þær koma fram í BEPS 

nr. 13, sbr. það sem kom fram í kafla 4.2.1.1 hér að ofan. 

Samkvæmt 2. málslið 5. gr. sömu reglugerðar þarf félag að tilkynna í staðarskýrslu hvort það 

hafi tekið þátt í eða haft áhrif á flutning á óefnislegri eign á reikningsárinu. Jafnframt kemur 

fram í 1. málslið 2. mgr. 5. gr. að félag þurfi að láta fylgja með lýsingu á tengdum viðskiptum 

                                                
232 Lovbekendtgørelse 2016-09-01 nr. 1162 om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven).  
233 „Denmark finalizes implementation of OECD three-tiered approach to transfer pricing documentation: 
Global Transfer Pricing Alert 2016-2017“ (Deloitte 11. maí 2016) 
<https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-global-transfer-pricing-alert-
16-017-11-may-2016.pdf> skoðað 20. mars 2017. 
234 Pless, Pernille, „The Danish Transfer Pricing Rules“ (BDO Denmark, 13. janúar 2017) 
<https://www.bdo.dk/en-gb/insights/tax-and-vat/the-danish-transfer-pricing-rules> skoðað 20. mars 2017. 
235 Bekendtgørelse 2016-04-28 nr. 401 om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner.  
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ef félagið hefur tekið þátt í kaupum eða sölu á óefnislegri eign. Þessar kröfur er ekki að finna í 

BEPS nr. 13 og því virðist sem Danir geri enn meiri kröfur þegar kemur að óefnislegum 

eignum. 

Reglur um ríki-fyrir-ríki skýrslur er að finna í 10.-16. mgr. 3B. gr. danskra laga um skattaeftirlit 

og í reglugerð um ríki-fyrir-ríki skýrslur.236 Í 3. mgr. 4. gr. reglugerðarinnar segir að 

móðurfélag þurfi að skrá aðalstarfsemi hvers tengds félags og neðst í dönsku reglugerðinni 

fylgir eyðublað þar sem aðalstarfsemi er skilgreind í samræmi við BEPS nr. 13.  

Vert er að minnast á að Danir voru fyrsta Norðurlandaþjóðin sem innleiddi skjölunarskyldu á 

sínum tíma, en það gerðu þeir árið 1999.237 Í ljósi þeirrar reynslu sem Danir búa yfir er við 

hæfi að skoða hvernig málsmeðferð skjölunar fer fram í Danmörku, en hefðbundna 

málsmeðferð í Danmörku má sjá á eftirfarandi mynd.238 

Mynd 7: Málsmeðferð skjölunar í Danmörku 

Myndin sýnir málsmeðferð sem Danir hafa þróað á síðustu 18 árum. Áhugavert er að skoða 

þær úrlausnaraðferðir sem fyrirtækjum standa til boða, en þær eru töluvert fleiri en hérlendis. 

Hægt er að fara með milliverðlagsmál fyrir yfirskattanefnd, dómstóla, í gegnum gagnkvæmt 

samkomulag, í gerðardóm í gegnum tvísköttunarsamning eða í gerðardóm í gegnum 

gerðardómssáttmála Evrópubandsins.  

Á síðustu árum hafa dönsk skattyfirvöld endurheimt háar upphæðir í formi skatta með beitingu 

á milliverðlagsreglum. Tölfræði frá skattyfirvöldum í Danmörku sýnir að á árunum 2008-2014 

                                                
236 Bekendtgørelse 2016-08-27 nr. 1133 om land for land-rapportering.  
237 Ásta Kristjánsdóttir (n. 79). 
238 Haraldur I. Birgisson (n. 162) 18. 
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endurákvörðuðu þau skatta í 369 tilvikum á grundvelli milliverðlagsreglna og með því 

hækkuðu þau skattstofna um 95 milljónir danskar krónur (eða rúmar 1.700 milljón kr.). Á þessu 

tímabili urðu dönsk skattyfirvöld ágengari með hverju ári sem leið og það sést best með 

samanburði á árunum 2008 og 2014. Árið 2008 var endurákvarðað í 27 málum og hækkaði það 

skattstofna um 8 milljónir danskra króna. Árið 2014 var endurákvarðað í þrisvar sinnum fleiri 

málum, þ.e. í 79 málum, og hækkaði það skattstofna um 20 milljónir danskra króna.239 

Eftirfarandi mynd240 sýnir tölfræðina frá 2009-2015:  

Mynd 8: Tölfræði danskra skattyfirvalda á árunum 2009-2015 

Áhugavert er að skoða tölfræðina vegna ársins 2015. Á því ári hélt stigmögnun fyrri ára ekki 

áfram heldur féll hún niður og var skattstofninn einungis hækkaður um 5,9 milljónir danskra 

króna, sem er fjórðungur frá því árinu á undan. Skattyfirvöld í Danmörku telja þessa tölu þó 

vera nær raunveruleikanum og því sem koma skal á næstum árum í Danmörku, en eins og sést 

á myndinni er árið 2015 í samræmi við árin 2010 og 2011. Skattyfirvöld í Danmörku telja 

ástæðuna fyrir verulegum hækkunum á skattstofnum á árunum 2012-2014 vera þá að á þeim 

árum hafi verið lokið við mörg mál er vörðuðu óefnislegar eignir. Slík mál innihalda sölu á 

framtíðartekjum og fyrir vikið eru upphæðirnar hærri en ella.241 

Þess ber að geta að virkilega áhugaverð fréttatilkynning barst frá danska skattaráðherranum í 

maí 2016. Þar viðurkenndi hann að afgreiðslutími milliverðlagsmála í Danmörku væri of 

langur og íþyngjandi fyrir aðila máls. Ráðherrann lýsti því yfir að hann vildi sjá skilvirkari 

                                                
239 Skatteministeriet/Ministry of Taxation, „Virksomheders skattepligtige indkomst forhøjet med over 20 
milliarder i 2014.“ (Skatteministeriet/Ministry of Taxation 11. mars 2015) 
<http://www.skm.dk/media/1185460/aktuelle-skattetal_transfer-pricing_110315.pdf> skoðað 23. mars 2017. 
240 Skatteministeriet/Ministry of Taxation, „Virksomheders skattepligtige indkomst forhøjet med 5,9 milliarder i 
2015“ (Skatteministeriet/Ministry of Taxation 2. maí 2016) <http://www.skm.dk/media/1340763/aktuelle-
skattetal_transfer-pricing_020516.pdf> skoðað 23. mars 2017. 
241 sama heimild. 
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nálgun og lagði hann til sáttamiðlun sem hugsanlega lausn. Milliverðlagsmál dragast oft á 

langinn, sem getur verið töluverð áskorun fyrir skattyfirvöld og ekki minni áskorun fyrir 

félögin sem um ræðir. Karsten Lauritzen, skattaráðherra, sagði eftirfarandi um ástandið:  

Í hagkerfum heimsins er mikilvægt að skattyfirvöld hafi stjórn á því að milliverðlagning 
sé ekki notuð til þess að flytja skattskyldar tekjur til annarra ríkja. Á hinn bóginn þarf 
skatteftirlit að fara fram eins snurðulaust og mögulegt er, þannig að fyrirtæki geti fyrst 
og fremst lagt áherslu á að skapa hagvöxt og atvinnu. Þess vegna þarf frekari framfarir 
í meðhöndlun skattyfirvalda í milliverðlagsmálum og þannig að tryggja að mál séu ekki 
óþarflega langvinn.  

Vísaði ráðherrann jafnframt til þess árangurs sem hafði náðst í Bretlandi með svokölluðum 

„aðferðum við úrlausn ágreinings án aðkomu dómstóla“ (e. alternative dispute resolution – 

ADR). Sú málsmeðferðarleið er tæki sem stjórnvöld og félög geta nýtt til að takast á án þess 

að þurfa að fara með deilumálin fyrir dómstóla. Þannig væri fenginn þriðji aðili, annaðhvort 

erlendur eða innlendur, í stað langra málsmeðferða fyrir dómstólum til að aðstoða málsaðila 

við að ná farsælli lausn á málinu. Danski skattaráðherrann kvað dönsk skattyfirvöld hafa áhuga 

á að reyna svipað málsmeðferðarúrræði og yrðu innlendir þriðju aðilar fyrir valinu fyrst í 

stað.242  

5.2.  Noregur 

Í 1. gr. 13. kafla í lögum um skatta á auð og tekjur243 er fjallað um armslengdarregluna. Í lögum 

um skattaeftirlit er síðan fjallað um skjölun í 11. og 12. gr. 8. kafla,244 en reglur um 

skjölunarskyldu tóku gildi í Noregi árið 2008.245 Í kafla 8-11, í reglugerð um skattaeftirlit, er 

fjallað ítarlega um milliverðlagningu og skjölun.246  

Í 9. gr. reglugerðar um skatteftirlit er fjallað um óefnislegar eignir en þar segir að 

skjölunarskyldur aðili þurfi að veita ákveðna lýsingu á óefnislegum eignum samstæðunnar sem 

eru mikilvægar í mati á tengdum viðskiptum. Þá þarf einnig að upplýsa um eignarhald á 

óefnislegri eign, sem og hvaða félag nýtir, þróar og viðheldur óefnislegu eigninni. Þrátt fyrir 

að vera fyrirmynd að íslensku reglugerðinni er ekki að finna sambærilegt orðalag og í seinasta 

málslið 8. gr. reglugerðar nr. 1180/2014, þ.e. um skyldu um að veita upplýsingar um líklegt 

endursöluverð og núvirði væntra framtíðatekna óefnislegu eignanna.  

                                                
242 „Skatteminister: Virksomheder skal hurtigere ud af skattetvister om transfer pricing“ (Skatteministeriet, maí 
2016) <http://www.skm.dk/aktuelt/presse/pressemeddelelser/2016/maj/skatteminister-virksomheder-skal-
hurtigere-ud-af-skattetvister-om-transfer-pricing> skoðað 27. mars 2017. 
243 Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven). 
244 Lov om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven). 
245 Ásta Kristjánsdóttir (n. 79). 
246 Forskrift til skatteforvaltningsloven (skatteforvaltningsforskriften). 
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Líkt og í Danmörku hefur orðið mikil vakning í milliverðlagsmálum í Noregi. Til marks um 

það þá endurákvörðuðu norsk skattyfirvöld í 69 málum á árunum 2011-2013. Þessar 

endurákvarðanir skiluðu 4.789 milljónum norskra króna í hækkaðan skattstofn.247 Jafnframt 

hafa skattyfirvöld í Noregi verið iðin við að höfða mál gegn fyrirtækjum hvað varðar 

milliverðlagningu. Hægt er að nefna mál skattyfirvalda gegn Cytec, sem fjallað var um í kafla 

3.2.3. Jafnframt er hægt að benda á Dynea málið248 og Telecomputing málið249 en þrátt fyrir 

að norsku skattyfirvöldin hafi tapað tveimur síðastnefndu málunum sýnir þetta fram á hversu 

ágeng norsk skattyfirvöld í raun og veru eru.  

5.3.  Svíþjóð 

Sænsku armslengdarregluna er að finna í 19. gr. 14. kafla tekjuskattslaganna.250 Reglur um 

skjölun má finna í 15. og 16. gr. 39. kafla laga um meðferð skatta251, en skjölunarskylda tók 

fyrst gildi árið 2007 í Svíþjóð.252 Lítil og meðalstór félög eru ekki skjölunarskyld samkvæmt 

sænskum lögum, sbr. 16. gr. 39. kafla laga um meðferð skatta. Þó þurfa viðskipti þeirra að vera 

í samræmi við armslengdarregluna. Minniháttar viðskipti eru jafnframt undanskilin 

skjölunarskyldu, samkvæmt ofangreindri lagagrein.253 

Það sem þykir áhugavert er að þrátt fyrir ofangreindar undantekningar hefur sænski löggjafinn 

ákveðið að öll viðskipti sem innihalda óefnislegar eignir skuli vera skjölunarskyld.254 Ástæðan 

að baki þessu er sú að sænski löggjafinn telur að óefnislegar eignir séu einkar mikilvægar þegar 

kemur að framleiðslu á hagnaði. Vegna þessa eiga viðskipti með óefnislegar eignir ávallt að 

vera skjölunarskyld viðskipti, þrátt fyrir að viðskiptin falli að öðru leyti innan 

undantekninganna um lítil eða meðalstór fyrirtæki eða minniháttar viðskipti. Á hinn bóginn er 

gerður sá fyrirvari við regluna að ef óefnislegu eignirnar í viðskiptunum eru verulega 

minniháttar þá sé félag ekki skjölunarskylt.255  

                                                
247 Ásta Kristjánsdóttir (n. 79). 
248 Utv 2009/977 (Dynea). 
249 Utv 2009/1485 (Telecomputing). 
250 Inkomstskattelag nr. 1999:1229 
251 Skatteförfarandelagen nr. 2011:1244.  
252 Anderson, Magdalena og Gustafson, Lena, „Dokumentation vid internprissättning och land-för-land-
rapportering på skatteområdet“ (Finansdepartementet 19. október 2016) 28 
<http://www.regeringen.se/contentassets/823a9b77c9bd41d9bcabcf26668bc10d/dokumentation-vid-
internprissattning-och-land-for-land-rapportering-pa-skatteomradet> skoðað 4. apríl 2017. 
253 sama heimild 41. 
254 3. mgr. 16. c. gr. í skatteförfarandelagen nr. 2011:1244, sjá orðalag í viðauka 1.  
255 Anderson, Magdalena og Gustafson, Lena (n. 252) 45. 
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Að lokum undirrituðu sænsk stjórnvöld marghliða samning á vegum OECD um ríki-fyrir-ríki 

skýrslur þann 27. janúar 2016 og um skipti á slíkum skýrslum. Ákvæði um ríki-fyrir-ríki 

skýrslur í Svíþjóð er að finna í kafla 33. a. í lögum um meðferð skatta.256  

  

                                                
256 Skatteförfarandelagen nr. 2011:1244 
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6.  Samantekt 

Framlag OECD til alþjóðlegs skattaréttar hefur verið verulegt í gegnum árin. Nýjasta framlag 

OECD til alþjóðlegs skattaréttar er BEPS. Markmið OECD með BEPS er einkum tvíþætt. 

Annars vegar að útrýma skattasniðgöngu á milli landamæra og hins vegar að samræma 

skattareglur í innanlandsrétti aðildarríkja sinna. Nú verður gerð samantekt á helstu 

efnisinntökum ritgerðarinnar, ásamt vel völdum lokaorðum. 

6.1.   BEPS nr. 8-10 

Helsta breyting BEPS á beitingu armslengdarreglunnar er nýtt áhættugreiningarferli. 

Áhættugreiningarferlið á að auðvelda skattyfirvöldum að auðkenna hvaða félag í tengdum 

viðskiptum undirgangist og stjórni áhættu.  

Hvað varðar milliverðlagningu á óefnislegum eignum þá leit ný skilgreining á óefnislegum 

eignum dagsins ljós. Áður hafði í raun ekki verið til eiginleg skilgreining á óefnislegri eign í 

tengslum við milliverðlagningu. Uppleggið var að hafa skilgreininguna víða til að draga úr 

líkum á að mikilvægar eignir féllu utan skilgreiningarinnar. Skilgreiningin á óefnislegri eign 

er þríþætt. Í fyrsta lagi eru óefnislegar eignir hvorki áþreifanlegar né fjárhagslegar eignir. Í 

öðru lagi er hægt að eiga eða notfæra sér óefnislegar eignir í atvinnustarfsemi og í þriðja lagi á 

eigandi óefnislegrar eignar að fá greitt fyrir notkun eða sölu á þeim í viðskiptum við ótengd 

félög. 

Enn fremur skiptist milliverðlagsgreining á óefnislegri eign niður í nokkur þrep. Í fyrsta lagi 

þarf að auðkenna óefnislegu eignina. Í öðru lagi þarf að skoða samningsskilmálana. Í þriðja 

lagi þarf að auðkenna félögin sem sinna mikilvægum hlutverkum, nýta eignir eða 

undirgangast/stjórna áhættu. Í fjórða lagi þarf að afmarka hin tengdu viðskipti og í fimmta lagi 

þarf að ákvarða armslengdarverð í samræmi við framlag hvers félags.  

Ein af umtöluðustu breytingum BEPS nr. 8-10 er að aðlaga skuli milliverðlagsútkomu til þeirra 

félaga sem sköpuðu eða juku við verðmætasköpun á óefnislegri eign. Eignarhald á óefnislegri 

eign veitir eitt og sér ekki rétt til endurgjalds vegna nýtingar fjölþjóðafyrirtækis á óefnislegri 

eign. Verðmætasköpun í óefnislegri eign er mæld eftir því hvaða félög sinntu mikilvægum 

hlutverkum, nýttu eignir eða undirgengust áhættu í tengslum við þróun, endurbætur, viðhald, 

verndun og nýtingu á óefnislegu eigninni. 

Hagnaðarskiptingaraðferðunum hefur verið gert hærra undir höfði á kostnað 

samanburðaraðferðarinnar. Markmið endurskoðuðu leiðbeininganna var að betrumbæta og 
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skýra framkvæmd hagnaðarskiptingaraðferðanna, meðal annars með því að gefa 

fyrirframgefnar aðstæður þar sem hagnaðarskiptingaraðferðirnar eru taldar vera mest 

viðeigandi milliverðlagsaðferðin. Hagnaðarskiptingaraðferðirnar eru tvenns konar. Annars 

vegar aðferðin um að sameina og skipta upp fyrirhugðum hagnaði og hins vegar raunverulegum 

hagnaði.  

Í fyrri aðferðinni er beitt verðmatsaðferðum til að meta fyrirhugaðan hagnað og er aðferðinni 

aðallega beitt til að verðmeta óefnislegar eignir sem erfitt er að verðmeta. Seinni aðferðinni er 

beitt í málum þar sem tengd félög deila verulegri áhættu og þar sem starfsemi félaganna er 

verulega samþætt eða þar sem öll félögin inna af hendi dýrmæt og einstök framlög í 

viðskiptunum. Það sem aðferðirnar eiga aftur á móti sameiginlegt er að skipting hagnaðar 

ræðst, í báðum tilvikum, af fyrirfram gefnum upplýsingum. 

Að lokum veitir BEPS nr. 8-10 leiðbeiningar um óefnislegar eignir sem erfitt er að verðmeta. 

Þær eru skilgreindar þannig að enginn áreiðanlegur samanburður er til og áætlanir eða aðrar 

ályktanir um virði eru háðar verulegri óvissu, sem gerir það að verkum að erfitt er að spá fyrir 

um árangur óefnislegu eignarinnar á þeim tíma sem viðskiptin eiga sér stað. Markmið 

leiðbeininganna er að takast á við upplýsingaójafnræði sem ríkir á milli skattyfirvalda og félaga 

þegar kemur að þessum eignum. Sú nálgun sem OECD mælir með til þess að verðmeta þessar 

eignir snýst um að skattyfirvöld geti nýtt sér raunverulega útkomu til að finna rétta 

verðlagningu. 

6.2.   BEPS nr. 13 

Með útgáfu BEPS nr. 13 voru leiðbeiningar skjölunar gerðar skýrari og ítarlegri. Fyrri 

leiðbeiningar tilgreindu ekki sérstaklega þau skjöl sem félög þurftu að skila inn til 

skattyfirvalda. Í BEPS nr. 13 var þetta lagfært, ásamt fleiri ágöllum, auk þess sem tilgreint var 

sérstaklega hver markmið skjölunar væru. Markmiðin eru aðallega að tryggja að félög uppfylli 

kröfur skjölunar og að skattyfirvöld fái nauðsynlegar og nothæfar upplýsingar. Rauði þráðurinn 

í BEPS nr. 13 er aukið gagnsæi.  

BEPS nr. 13 kynnti jafnframt til sögunnar þrjár gerðir af skjölun, þ.e. aðalskýrslu, staðarskýrslu 

og ríki-fyrir-ríki skýrslur. Aðalskýrsla skal innihalda yfirlit af viðskiptum 

fjölþjóðafyrirtækisins á heimsvísu og á hún meðal annars að innihalda mikilvæga samninga, 

óefnislegar eignir og viðskipti. Á hinn bóginn á að veita ítarlegar upplýsingar í tengslum við 

sérstök viðskipti innan fjölþjóðafyrirtækis í staðarskýrslu, en staðarskýrsla á að vera eins konar 

viðauki við aðalskýrsluna. Í ríki-fyrir-ríki skýrslu skal veita upplýsingar um samanlagða 
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skattalögsögu allra félaga innan fjölþjóðafyrirtækis. Þar skulu vera almennar upplýsingar um 

úthlutun tekna fjölþjóðafyrirtækisins á heimsvísu, í hvaða ríkjum skattur er greiddur, svo og 

leiðarvísir um staðsetningu allrar atvinnustarfsemi og skattalögsögu þar sem umrætt 

fjölþjóðafyrirtæki starfar.   

6.3.   Ísland og Norðurlöndin  

Á Íslandi, í Danmörku, Svíþjóð og Noregi er alls staðar að finna almenna milliverðlagsreglu 

sem byggir á armslengdarreglunni, reglur um skjölun og reglur um ríki-fyrir-ríki skýrslur. 

Hvað BEPS 8-10 áhrærir munu þær breytingar koma til framkvæmda afturvirkt í Danmörku. Í 

Noregi eru breytingar á leiðbeiningum OECD um milliverðlagningu yfirleitt innleiddar 

tafarlaust í lög. Í Svíþjóð er því haldið fram að ekki þurfi að innleiða BEPS nr. 8-10 sérstaklega 

vegna þess að leiðbeiningunum sé ávallt fylgt þar í landi. Ekki liggur ljóst fyrir hver staðan er 

á Íslandi þegar kemur að BEPS nr. 8-10. Þess ber jafnframt að geta að Ísland og Noregur hafa 

ekki innleitt reglur um aðalskýrslu og staðarskýrslu, ólíkt Danmörku og Svíþjóð. Slíkt er 

óheppilegst vegna þess að samkvæmt OECD kveða leiðbeiningar um aðalskýrslu á um 

tilgreiningu á þeim upplýsingum sem félög þurfa að veita um óefnislegar eignir.  

Við yfirferð á regluverki hérlendis, samanborið við regluverk á hinum Norðurlöndunum, kom 

í ljós ein séríslensk regla. Í 3. ml. 8. gr. reglugerðar nr. 1180/2014 segir að við skjölun þurfi 

skjölunarskyld félög að veita upplýsingar um líklegt endursöluverð og núvirði væntra 

framtíðartekna óefnislegra eigna. Norska reglugerðin um skattaeftirlit257 er fyrirmyndin að 

reglugerðinni, en þar er þó ekki að finna sambærilegt orðalag. Það sem þykir athugavert við 

umrætt orðalag er að upplýsingar um hvað þessi málsliður táknar eða hvernig reikna skuli þetta 

út er hvergi að finna. Veldur það ákveðinni réttaróvissu og hægt er að færa rök fyrir því að 

erfitt sé fyrir félög að reikna út líklegt endursöluverð og núvirði væntra framtíðartekna 

óefnislegrar eignar þar sem engar upplýsingar séu aðgengilegar um hvernig fullnægja skuli 

þessari kröfu. Þó hefur verið bent á að hægt sé að beita virðisrýrnunarprófi. Mögulega var ætlun 

löggjafans að hafa ákvæðið rúmt til þess að útiloka ekki nein gögn um óefnislegar eignir frá 

skjölun. Önnur möguleg skýring er að íslenski löggjafinn hafi talið það hagstæðara að hafa 

opið og rúmt ákvæði í stað þess að tilgreina nákvæmlega þær upplýsingar sem félögum ber að 

veita um óefnislegar eignir, líkt og OECD gerir kröfur um með aðalskýrslu, sbr. BEPS nr. 13. 

                                                
257 Forskrift til skatteforvaltningsloven (skatteforvaltningsforskriften). 
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Spurningin er þá hvort ákvæðið sé hreinlega of íþyngjandi þar sem skattyfirvöld geti í raun 

óskað eftir hvaða upplýsingum sem er þegar kemur að óefnislegum eignum.  

Milliverðlagning á óefnislegum eignum er yfirleitt vandasamari en milliverðlagning á 

efnislegum vörum eða þjónustu sökum þess að erfitt er að verðmeta óefnislegar eignir. Í 

Svíþjóð eru þessi vandkvæði viðurkennd. Fyrir þær sakir eru öll viðskipti milli tengdra félaga 

með óefnislegar eignir skjölunarskyld. Er þetta gert þrátt fyrir tilvist undantekninga um að lítil 

og meðalstór fyrirtæki, sem og minniháttar viðskipti, séu undanþegin skjölunarskyldu. 

Enn fremur hefur orðið veruleg vakning í milliverðlagsmálum í Danmörku og í Noregi. 

Skattyfirvöld í Danmörku og Noregi hafa leiðrétt milliverðlagningu í viðskiptum tengdra 

félaga og hafa þau endurheimt háar upphæðir í formi skatta. Tölfræðin talar sínu máli en á 

grundvelli milliverðlagsreglna endurákvörðuðu dönsk skattyfirvöld skatta í 369 tilvikum á 

árunum 2008-2014 og hækkuðu skattstofna sína um 95 milljónir danskra króna. Á árunum 

2011-2013 endurákvörðuðu norsk skattyfirvöld skatta í 69 málum og hækkuðu þau skattstofna 

sína um 4.789 milljónir norskra króna. Dönsk skattyfirvöld hafa meðal annars gefið það út að 

ástæðan fyrir verulega hækkuðum skattstofnum á árunum 2012-2014 hafi verið 

milliverðlagsmál er innihéldu óefnislegar eignir. Því miður hefur sambærileg vakning enn ekki 

átt sér stað hjá íslenskum skattyfirvöldum. Fyrir vikið er eðlilegt að velta vöngum yfir þeim 

fjárhæðum sem skattyfirvöld hérlendis hafa mögulega misst af.  

Að lokum er vert að nefna hversu takmörkuð málsmeðferðarúrræði eru í boði hérlendis fyrir 

milliverðlagsmál, miðað við úrræðin sem fyrir hendi eru í Danmörku, Svíþjóð og í Noregi. 

Sem aðildarríki Evrópusambandsins hafa Danmörk og Svíþjóð aðgang að gerðardómssáttmála 

Evrópusambandsins. Sáttmálinn veitir bindandi gerðardómsmeðferð til þess að aflétta 

tvísköttun. Enn fremur eru APA samningar heimilaðir í Danmörku og Svíþjóð en slíkir 

samningar eru verulega hagnýtir þegar kemur að milliverðlagningu á óefnislegum eignum. 

Jafnframt er í BEPS nr. 14 fjallað um skyldubundna gerðardómsmeðferð með bindandi 

áhrifum, en heimild fyrir henni er að finna í b. lið 25. gr. samningsfyrirmyndar OECD.258 

Noregur og Svíþjóð eru hluti af þeim 20 ríkjum sem hafa lýst yfir vilja til að ganga að slíku 

úrræði en ríkin hafa tilgreint að þau muni heimila gerðardómsmeðferðinni að taka á 

milliverðlagsmálum í því skyni að útrýma tvísköttun. Úrræðið er í þróun sem partur af 

aðgerðaráætlun OECD nr. 15 um marghliða sáttmála. Að lokum hefur danski skattaráðherrann 

                                                
258 OECD, Model tax convention on income and on capital (n. 26). 
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opnað á umræðu um sáttamiðlun sem valkost til þess að takast á við milliverðlagsmál, en slíkt 

úrræði hefur meðal annars reynst vel í Bretlandi.  

6.4.   Lokaorð 

Aðgerðaáætlun OECD, BEPS, er mikilvægt skref í samræmingu á reglum alþjóðlegs 

skattaréttar á heimsvísu. Samræmt og skilvirkt regluverk um milliverðlagningu á óefnislegum 

eignum og skjölun er ein af grunnforsendum þess að koma í veg fyrir eyðingu skattstofna og 

tilfærslu hagnaðar. Vegna þessa er brýn nauðsyn að aðildarríki OECD mæti þeim kröfum sem 

gerðar eru í BEPS svo tilgangur þess nái fram að ganga. Eins og staðan er í dag eru regluverk 

og framkvæmd á Íslandi stutt á veg komin til þess að mæta þessum kröfum. Vegferðin er þó 

samt sem áður hafin.  

Milliverðlags- og skjölunarreglum, svo og framkvæmd þeirra á Íslandi, er mörgum árum, 

jafnvel áratugum, á eftir hinum Norðurlöndunum. Sem dæmi um það var skjölunarskylda fyrst 

innleidd í lög hérlendis árið 2014, heilum 15 árum á eftir Danmörku, sjö árum á eftir Svíþjóð 

og sex árum á eftir Noregi. Fyrir utan innleiðingu á reglum um ríki-fyrir-ríki skýrslur hefur 

Ísland ekki uppfært lög sín eða reglugerðir að neinu leyti eftir lokaútgáfu BEPS.  

Nokkrar breytingar á lögum hérlendis geta haft jákvæð áhrif hvað snertir milliverðlagningu á 

óefnislegum eignum og skjölun slíkra viðskipta. Þar ber fyrst að nefna að það verður skýra 3. 

ml. 8. gr. reglugerðar nr. 1180/2014 betur þannig að félög viti hvaða upplýsingar þau þurfa að 

veita. Helsta markmið BEPS nr. 13 var að auka á gagnsæi, en ákvæði þetta er fallið til þess að 

ganga gegn því markmiði. Tillaga um að skýra ákvæðið betur er fólgin í því að hafa það í 

samræmi við 3. mgr. 4. gr. dönsku reglugerðarinnar um skjölun vegna verðlagningar í tengdum 

viðskiptum,259 en það ákvæði er í samræmi við BEPS nr. 13.260 Jafnframt er vert að íhuga 

sambærilegt ákvæði og er til staðar í Svíþjóð þar sem öll viðskipti með óefnislegar eignir eru 

háðar skjölunarskyldu.261 Loks þarf að fara fram heildarendurskoðun á milliverðlagsreglum 

hérlendis með tillit til BEPS nr. 8-10.  

Að lokum hafa dönsk og norsk skattyfirvöld sýnt fram á mörg tækifæri til þess að endurheimta 

fjárhæðir í formi skatta með beitingu milliverðlagsreglna. Undirritaður er í engri aðstöðu til að 

gagnrýna íslensk skattyfirvöld eða stjórnvöld en þrátt fyrir það verður ekki komist hjá því að 

íhuga í hverju munurinn á framkvæmd hérlendis miðað við Danmörku og Noreg er fólginn? 

                                                
259 Bekendtgørelse 2016-04-28 nr. 401 om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner. 
260 Sjá viðauka nr. 3 
261 3. mgr. 16. c. gr. í skatteförfarandelagen nr. 2011:1244 
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Af hverju tekst íslenskum skattyfirvöldum ekki að endurheimta fjárhæðir, líkt og þau dönsku 

og norsku í gegnum milliverðlagsreglur? Ein möguleg útskýring er að íbúafjöldi hérlendis er 

töluvert minni en á hinum Norðurlöndunum. Því geta verkefni af þessari stærðargráðu tekið 

lengri tíma á Íslandi miðað við hin Norðurlöndin. Á hinn bóginn höfum við góða fyrirmynd í 

regluverki og framkvæmd á milliverðlags- og skjölunarreglum í Danmörku. Slíkt getum við 

og ættum við að nýta okkur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 86 

Viðauki 1  

Í þennan viðauka verður dæmið úr undirköflum 3.2.2.1 (3.2.2.1.1 – 3.2.2.1.6) birt í heild sinni 

til hægðarauka. 

Íslenskt félag (hér eftir ÍF) er dreifingaraðili á lyfjavörum. ÍF kaupir vörur af tengdu félagi (hér 

eftir TF) sem er staðsett erlendis. Samkvæmt samningsskilmálum ÍF og TF, sinnir ÍF starfi 

dreifingaraðila með takmarkaða áhættu. Í starfi sínu selur ÍF vörurnar til fyrirtækja á grundvelli 

fyrirframákveðins samkomulags milli TF og umræddra fyrirtækja.  

Samkvæmt samningsskilmálum milli ÍF og TF er hlutverk ÍF takmarkað við að taka á móti 

vörum, hafa samband við fyrirtækin og afhenda vörurnar til þeirra. Fyrir þetta fær ÍF þóknun 

sem er fast hlutfall (%) af söluvirðinu. Við síðari athugun kemur þó í ljós að ÍF er að berjast 

gegn málshöfðunum fyrir dómstólum hérlendis vegna einnar vöru sem það dreifir fyrir TF. 

Enn fremur hefur ÍF eytt töluverðum fjárhæðum í markaðssetningu, auglýsingar og kynningu 

á vörumerki TF á íslenskum markaði. Engin aukaþóknun er greidd frá TF til ÍF fyrir það að 

verjast málshöfðunum né vegna útlagðs kostnaðar er stafar af markaðssetningarhlutverki og 

áhættu sem þessum hlutverkum fylgja.  

Í þessu máli þarf að skoða hvort úthlutun á áhættu, samkvæmt samningsskilmálum, sé í 

samræmi við raunverulega háttsemi félaganna. Svo virðist sem ÍF beri meiri áhættu en um var 

samið. ÍF virðist bera áhættu varðandi málshöfðanir, markaðssetningu og vegna mistaka í 

viðskiptum (hér er verið að vísa til að þóknun til ÍF myndi skerðast ef markaðssetning sem ÍF 

sinnir bæri ekki árangur). Samkvæmt þessu virðist þóknun ÍF vera í ósamræmi við þá áhættu 

sem félagið ber. 

Gefum okkur að ÍF hafi fengið dreifingarleyfi sem veitt var af stjórnvöldum og er ÍF eina 

félagið á markaði hérlendis með dreifingarleyfið. Því er ákveðin rekstraráhætta á að leyfið 

verði afturkallað af stjórnvöldum, en slíkt myndi vafalaust hafa slæm áhrif á rekstur 

fjölþjóðafyrirtækisins á Íslandi. Vegna þessa verður að taka tillit til eignarhalds á 

dreifingarleyfinu og samsvarandi áhættu þegar framkvæmd er hlutverkagreining. 

Nú verður gert ráð fyrir í dæminu hér að ofan að samningsskilmálar milli ÍF og TF kveði á um 

að allar málshöfðanir sem verði í tengslum við lyfjavörurnar á íslensku yfirráðasvæði skuli 

vera á ábyrgð ÍF. Slíkt gæfi til kynna að áhættan af málshöfðunum sé hjá ÍF og er það ekki í 

samræmi við að ÍF sé dreifingarfélag sem ber takmarkaða áhættu. Aftur á móti getur annað 

komið í ljós þegar skoðuð er raunveruleg háttsemi félaganna í skrefi þrjú.  
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TF tekur flestar ákvarðanir að því varðar þá áhættu sem þarf að bera í viðskiptum við ÍF. TF 

ber meðal annars allan kostnað af því þegar vörum er skilað til ÍF vegna skemmda í flutningum 

og vegna frávika frá gæðastöðlum og álíka. Aftur á móti ber TF ekki kostnað á tekjutapi ÍF ef 

eftirspurn á lyfjavörunum hrakar á íslenskum markaði.  

Hlutverkagreining leiðir jafnframt í ljós að TF hefur gert vátryggingarsamning við annað félag 

innan samstæðunnar, þ.e. við TF1. TF1 er tryggingafélag sem á að tryggja alla lagalegu áhættu 

samstæðunnar. Samningsskilmálar vátryggingarsamningsins kveða á um að félag innan 

samstæðunnar eigi að fá greiddar bætur ef það tapar málshöfðun í sínu heimalandi. Engar bætur 

verða endurheimtar af TF frá öðrum félögum innan samstæðunnar vegna þessa 

vátryggingasamnings.  

Ofangreind greining sýnir að ÍF ber enga lagalega áhættu ef félagið tapar málshöfðun þar sem 

TF hefur ráðið TF1 til þess að draga úr slíkri áhættu. TF1 fer því með það hlutverk að draga úr 

áhættu með því að vátryggja lagalega áhættu. Samningur á milli TF og TF1 kveður jafnframt 

á um að áhætta tryggð af TF1 skuli vera endurtryggð hjá öðru tryggingafélagi, samkvæmt 

leiðbeiningum TF. Þannig er ljóst að TF stjórnar áhættunni, á meðan TF1 sinnir því hlutverki 

að draga úr áhættunni. 

Að framangreindu virtu er ljóst að ÍF ber áhættu af mistökum í markaðssetningu á 

lyfjavörunum. ÍF verður fyrir verulegum útgjöldum vegna markaðssetningar, en ÍF fær engar 

frekari þóknanir frá TF vegna hennar. Jafnframt verður ÍF fyrir kostnaði fyrir það að verjast 

málshöfðunum fyrir hönd TF. ÍF er rekið með tapi vegna útgjalda í markaðssetningu sem það 

hefur tekið á sig. Í því skyni að halda ÍF starfandi greiðir TF óskilorðsbundið hlutafé til ÍF á 

ársgrundvelli. 

Þess ber jafnframt að geta að vörumerkið sem ÍF markaðssetur og auglýsir er í eigu TF. Því er 

ljóst að ÍF er að markaðssetja og þróa óefnislega eign í eigu TF. 

Í skrefi eitt var komist að raun um að ÍF beri sjálft verulega áhættu vegna dreifingarleyfis sem 

veitt var af íslenskum stjórnvöldum. Aftur á móti þarf að greina hvort ÍF hafi öðlast leyfið á 

sínum verðleikum eða hvort ÍF hafi fengið leyfið sökum þess að félagið sé hluti af 

fjölþjóðafyrirtæki. Ef hið fyrra á við stjórnar ÍF áhættunni þar sem ÍF fer með öll mikilvæg 

hlutverk í tengslum við leyfið.  

Í skrefi tvö var fenginn sá skilningur að vegna samningsskilmála milli ÍF og TF lægi lagaleg 

áhætta hjá ÍF vegna málshöfðana. Eftir hlutverkagreininguna í skrefi þrjú kom hins vegar í ljós 

að TF stjórnar hinni lagalegu áhættu og hefur jafnframt ráðið TF1, tengt félag, til þess að draga 
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úr áhættunni. Því hefur TF tryggt að ÍF sé verndað gegn lagalegri áhættu með 

vátryggingasamningi, en ÍF fær þó eingöngu endurgreitt fyrir þær málshöfðanir sem tapast. 

Vegna þessa er má álykta að TF hafi undirgengist og stjórni lagalegri áhættu í tengslum við 

tapaðar málshöfðanir og að hlutverk TF1 sé einungis að draga úr áhættu í tengslum við þær. 

Þess ber þó að geta að ÍF ber áhættu vegna þeirra málshöfðana sem tapast ekki og verður þar 

af leiðandi fyrir alls konar kostnaði, líkt og lögfræðikostnaði.  

Loks, út frá hlutverkagreiningu í skrefi þrjú, er unnt að álykta að ÍF hafi undirgengist 

viðskiptaáhættu vegna hruns á eftirspurn eða sakir mistaka í markaðssetningu. Ályktunin er 

byggð á þeim grunni að öll ákvarðanataka um markaðssetningu sé tekin af ÍF. Því stjórnar ÍF 

þeirri áhættu. Hvort ÍF hafi fjárhagslega getu til að bera slíka áhættu er á hinn bóginn 

umdeilanlegt. Meðal þess sem gerir slíkt vafasamt er að ÍF hlýtur óskilorðsbundið hlutafé frá 

TF á ársgrundvelli. 

Þegar viðskiptin hafa nú verið afmörkuð kemur í ljós að um tvíþætt tengd viðskipti er um að 

ræða. Annars vegar viðskipti sem fela í sér dreifingarstarfsemi ÍF fyrir TF og hins vegar 

markaðssetningarhlutverk ÍF í tengslum við óefnislega eign í eigu TF. Hvor tveggja viðskiptin 

þurfa að lúta viðmiði armslengdarreglunnar.  

Ef hægt er að álykta af greiningunni hér að ofan að ÍF hafi fengið dreifingarleyfið á sínum 

verðleikum og án stuðnings frá TF, þá ber ÍF áhættuna af dreifingarleyfinu og óefnislegu 

réttindunum sem leyfinu fylgir. Þess vegna á ÍF rétt á sérstakri þóknun fyrir dreifingarleyfið, 

þar sem hlutverk ÍF er annað en kemur fram í samningsskilmálum á milli TF og ÍF. Með öðrum 

orðum er hlutverk ÍF ekki eingöngu umboðssala fyrir TF heldur einnig fólgið í því að viðhalda 

dreifingarleyfinu. Þóknun fyrir viðhaldið ætti að vera innifalið í þóknuninni sem ÍF hlýtur fyrir 

dreifingarþjónustuna.  

Enn fremur ber að nefna að þrátt fyrir að ÍF beri enga lagalega áhættu ef málshöfðun tapast, þá 

sjái ÍF um að verjast málshöfðunum fyrir hönd TF á Íslandi. ÍF þyrfti að fá greidda þóknun 

fyrir unna lögfræðiþjónustu vegna slíkra málhöfðana og þyrfti slík þóknun að vera í samræmi 

við armslengdarregluna. 

Ljóst er að ÍF ber meiri áhættu en samningsskilmálar milli ÍF og TF kveða á um. Í samkomulagi 

milli ÍF og TF kemur fram að ÍF sé dreifingarfélag með takmarkaða áhættu. Aftur á móti hefur 

framangreind greining leitt í ljós að ÍF er berskjaldað fyrir ýmsum áhættum. Fyrir vikið ætti ÍF 

að fá hærri þóknanir fyrir það að taka á sig viðskiptaáhættu í tengslum við markaðssetningu og 

fyrir það hlutverk að þróa óefnislegu eignina sem er í eigu TF.   
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Áhætta ÍF samkvæmt samningsskilmálum: Áhætta ÍF samkvæmt raunverulegri háttsemi: 

•   Dreifingarfélag með takmarkaða 

áhættu.  

•   ÍF ber áhættu vegna málshöfðana 

sem tapast ekki (lögfræðikostnaður). 

•   ÍF ber áhættu vegna 

dreifingarleyfisins.  

•   ÍF ber áhættu vegna misheppnaðrar 

markaðssetningar eða hruns á 

eftirspurn (og vegna þróunar á 

óefnislegri eign í eigu TF). 

ÍF átti að vera dreifingarfélag með takmarkaða ábyrgð. Til þess að ná því markmiði þyrfti TF 

að greiða ÍF fastan kostnað, ásamt viðeigandi álagi fyrir öll þau hlutverk sem ÍF sinnir, í stað 

þess að greiða ÍF þóknun í formi ákveðins hlutfalls (%) af söluvirðinu. Þóknun í formi fasts 

kostnaðar, ásamt álagi, myndi útrýma viðskiptaáhættu ÍF (þannig að einungis áhætta af 

dreifingarleyfinu stæði eftir) og jafnframt mundi slík þóknun veita ÍF hæfilegt endurgjald fyrir 

markaðssetningar- og þróunarhlutverk sitt, sem og útgjöld vegna lögfræðikostnaðar. 
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Viðauki 2 

Í þessum viðauka er að finna eyðublað útbúið af fjármála- og efnahagsráðuneytinu sem RSK á 

eftir að birta. Félög þurfa að skila þessu eyðublaði inn þegar þau skila inn ríki-fyrir-ríki skýrslu 

og tilgreina heimilisfesti samstæðufélaga sinna og aðalstarfsemi þeirra. 
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Viðauki 3 

Í þennan viðauka verður sett inn orðalag milliverðlags- og skjölunarreglna frá Danmörku, 

Noregi og Svíþjóð á þeirra móðurmáli. Reglurnar sem birtar verða hér hafa þýðingu í 

ritgerðinni.   

 

Danmörk: 

Bekendtgørelse 2016-04-28 nr. 401 om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede 

transaktioner: 3. mgr. 4. gr.:  

„Fællesdokumentationen skal for koncernens immaterielle aktiver (som defineret i kapitel VI 

i OECD’s Transfer Pricing Guidelines) indeholde følgende: 

1) En generel beskrivelse af koncernens overordnede strategi for udvikling, ejerskab og 

udnyttelse af immaterielle aktiver, inklusive geografisk placering af koncernens primære 

forsknings- og udviklingsfaciliteter, samt angivelse af hvorfra disse aktiviteter ledes. 

2) En liste over de immaterielle aktiver, eller grupper af immaterielle aktiver i koncernen, der 

har betydning for transaktioner mellem forbundne parter, og med angivelse af hvilke enheder 

i koncernen, der er juridiske ejere af disse immaterielle aktiver. 

3) En liste over betydelige aftaler mellem de forbundne parter vedrørende immaterielle aktiver, 

herunder primære CCA-aftaler (Cost Contribution Arrangements), forsknings- og 

udviklingsserviceaftaler, samt licens- og royaltyaftaler. 

4) En generel beskrivelse af koncernens overordnede transfer pricing-politikker i forhold til 

forsknings- og udviklingsaktiviteter, samt immaterielle aktiver. 

5) En generel beskrivelse af alle betydelige overførsler af rettigheder til immaterielle aktiver 

mellem de forbundne parter i løbet af indkomståret med tilhørende angivelse af hvilke enheder 

og lande, der er involveret i overførslerne, samt betalingerne i forbindelse hermed.“ 

 

Noregur:  

Forskrift til skatteforvaltningsloven nr. 2016-1102: 9. gr. kafla 8-11:  

„Særlige opplysninger om immaterielle verdier: Det skal gis en særskilt beskrivelse av 

konsernets immaterielle verdier som har betydning for vurderingen av foretakets kontrollerte 

transaksjoner. Beskrivelsen skal omfatte angivelse av eierforhold, utnyttelse, utvikling og 

vedlikehold av de immaterielle verdier.“ 
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Svíþjóð: 

Skatteförfarandelagen nr. 2011:1244: 3. mgr. 16. c. gr.:  

„Undantagen i första och andra styckena gäller upplåtelse och överlåtelse av immateriella 

tillgångar endast om tillgångarna är oväsentliga för verksamheten.“ 
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