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Útdráttur 
Stafræna byltingin er að umbreyta hagkerfum, viðskiptamódelum og lífi allra 

borgara. Það hefur veruleg áhrif á alla þætti hagkerfa, þ.m.t. skattstofn og getu 

stjórnvalda til að hækka tekjur. Af þeirri ástæðu virðist sem skattalöggjöf  hafi 

ekki náð að halda í við þær hröðu breytingar sem hafa orðið með komu stafræna 

hagkerfisins.  

 

Í ritgerðinni verður leitast svara við helstu víðtækari áskorunum stafræna 

hagkerfisins varðandi fjölþjóðafyrirtæki á sviði beinnar skattlagningar. Verða 

tekið til skoðunar hvort mögulegt sé á grundvelli íslenskrar skattalöggjafar að 

skattleggja tekjur sem Airbnb aflar sér hér á landi. Auk þess verður farið yfir 

ákveðnar úrlausnir varðandi víðtækari áskoranir stafræna hagkerfisins sem 

lagðar voru fram í aðgerðaráætlun BEPS gegn rýrnun skattstofns og tilfærslu 

hagnaðar auk þeirra skýrslna sem hafa verið gefnar út í kjölfarið. Að lokum 

verður svo farið yfir aðgerðir Evrópusambandsins og einhliða aðgerðir annarra 

ríkja.   

 

Komst höfundur að þeirri niðurstöðu að ekki væri hægt að skattleggja tekjur 

Airbnb á grundvelli núgilandi skattalöggjafar. Airbnbn er með stafræna nærveru 

og íslensku lögin ná einfaldlega ekki yfir þess háttar atvinnustarfsemi. Ef ætlunin 

væri að öðlast skattlagningarétt hér á landi, þyrfti því að breyta lögunum. Verður 

þó að huga að ýmsu áður en það yrði gert, því ef Ísland myndi innleiða einhliða 

aðgerðir líkt og önnur ríki hafa gert, getur það leitt til tvísköttunar og ósamræmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 
The digital revolution is transforming economies, business models, and the lives 

of all citizens. It is dramatically impacting every aspect of economies, including 

the tax base and goverment’s ability to raise revenues. For that reason, tax 

legislation does not seem to be able to keep up with the rapid changes that have 

occured with the advent of the digital economy.  

 

The thesis will seek answers to the main challenges of the digital economy 

regarding multinational companies in the field of direct taxation. In addition, it 

will be considered wheter it is possible, on the basis of Icelandic tax legislation, 

to tax income earned by Airbnb in Iceland. Certain solutions to the wider digital 

economy challenges presented in the BEPS final report will be reviewed, along 

with subsequent reports. Finally action plans implemented by the European 

Union and other countries will be reviewed to address the current challenges.  

 

The author concluded that the income of Airbnb cannot be taxed on the basis of 

current tax legislation. Airbnb has a digital presence and the Icelandic tax law 

simply does not cover that sort of business. If the intention is to obtain a tax 

right, changes would have to be made. However, it must be considered before 

hand, because if Iceland were to implement unilateral measures like other 

countries, it could lead to double taxation and inconsistency.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Formáli 
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lagadeild Háskólans á Bifröst. Viðfangsefni hennar er stafræna hagkerfið, 

skattlagning þess og helstu áskoranir er varða fjölþjóðafyrirtæki. Ritgerðin var 

unnin á vorönn 2019 undir leiðsögn Vilmars Freys Sævarssonar og vil ég þakka 

honum fyrir góða leiðsögn varðandi umfjöllunarefni og gagnlegar ábendingar við 

vinnslu hennar. Einnig vil ég þakka kærastanum mínum, Scott Snorra Riendeau 

fyrir ómetanlegan stuðning og síðast en ekki síst móður minni Önnu Friðriku 

Gunnarsdóttir sem hefur hvatt mig allt laganámið.  
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1 Inngangur  
 
Stafræna byltingin er að umbreyta hagkerfum, viðskiptamódelum og lífi allra 

borgara. Það hefur veruleg áhrif á alla þætti hagkerfa, þ.m.t. skattstofn og getu 

stjórnvalda til að hækka tekjur. Hefur þróun stafrænu byltingarinnar gert það að 

verkum að stafræn hagkerfi tóku að myndast og hefur fjölgun ríkja með fullbyggð 

stafræn hagkerfið verið mikil undanfarin ár. Af þeirri ástæðu virðist sem 

skattalöggjöf  hafi ekki náð að halda í við þær hröðu breytingar sem hafa orðið 

með komu stafræna hagkerfisins.1  

 

Sú grundvallarbreyting á markaðsumhverfi sem hinn iðnvæddi heimur hefur 

staðið frammi fyrir hefur bæði kallað á og boðið upp á nýja kosti til að 

skipuleggja og samhæfa hvers kyns viðskiptastarfsemi.  Á sviði skattaréttar og þá 

sérstaklega alþjóðlegs skattaréttar hafa margar áskoranir fylgt stafræna 

hagkerfinu vegna breyttra viðskiptahátta. Framfarir í upplýsinga og 

fjarskiptatækni hafa raskað hefðbundnum viðskiptaháttum sem treystu verulega 

á efnislegar vörur og eignir og gerðu kröfu um efnislega nærveru (e. physical 

presence) í markaðsríki2 ,  t.d. í formi útibúa, eða skrifstofuhúsnæðis. Þessir 

hefðbundnu viðskiptahættir eru þær forsendur sem alþjóðlegur skattaréttur var 

byggður á. Nú er þó möguleiki fyrir fyrirtæki að stunda atvinnustarfsemi án þess 

að hafa efnislega nærveru með atbeina internetsins eða notkun stafrænna 

miðla.3  Þökk sé rafrænu hagkerfi hefur nauðsyn til að viðhalda einhverskonar 

aðstöðu eða starfsfólki dregist saman auk þess sem hægt er að framkvæma 

starfsemina með lágmarks framlagi starfsmanna. Sökum þessara miklu breytinga 

sem hafa átt sér stað hafa aðstæður gert það að verkum að enn erfiðara er fyrir 

                                                        
1 International Federation of Accountants(2019). Three Imperatives for Taxing the Digital 
Economy. https://www.ifac.org/global-knowledge-gateway/business-
reporting/discussion/three-imperatives-taxing-digital-economy sótt á vefinn 13. maí 2019 
2 Upprunaríki/Markaðsríki er það ríki þar sem vörur eða þjónusta er afhent, þar sem ávinningur 
þeirra kemur fram eða þar sem starfsemi er staðsett. Í rauninni er markaðsríki það ríki þar sem 
markaðurinn er staðsettur. 
3 OECD(2013). Addressing Base Erosion and Profit Shifting, OECD Puplishing. 
https://dx.doi.org/10.1787/9789264192744-en bls. 7, sótt á vefinn 15. maí 2019 

https://www.ifac.org/global-knowledge-gateway/business-reporting/discussion/three-imperatives-taxing-digital-economy
https://www.ifac.org/global-knowledge-gateway/business-reporting/discussion/three-imperatives-taxing-digital-economy


 

 2 

yfirvöld að bregðast við. Ástæðan er sú röskun á forsendum sem hefur átt sér 

stað fyrir beitingu núgilandi skattareglna.4  

 

Eins og áður segir virðast grundvallarforsendur alþjóðlegs skattaréttar ekki hafa 

náð að halda í við hraðar tækniþróanir og höfðu þess vegna vaknað upp 

spurningar hvort þær ættu ennþá við í hinu nýja hagkerfi.5 Viðurkennt var af 

hálfu ríkja Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD) og G20 ríkjanna að 

alþjóðlegar skattareglur gætu verið úreltar að mörgu leyti og er það ástæðan 

fyrir að unnið var að nýjum og bættum leiðbeiningarreglum varðandi alþjóðlega 

skattlagningu. Tilgangur leiðbeiningareglnanna var að koma í veg fyrir 

skattasniðgöngu sem leiddi til rýrnun skattstofns og tilfærlsu hagnaðar og fékk 

því nafnið aðgerðaráætlun OECD gegn rýrnun skattstofns og tilfærslu hagnaðar 

og kom út árið 2015 (hér eftir BEPS)6. Í kjölfar BEPS hafa tvær skýrslur komið út 

í tengslum við áskoranir stafræna hagkerfisins og von er á nýrri skýrslu með 

langtíma lausnum árið 2020.7 

 

Vinsældir fyrirtækja á stafrænum markaði hafa aukist gríðarlega með árunum. 

Hefur sú aukning valdið vandkvæðum meðal annars vegna núgildandi 

skattalöggjafar. Má sem dæmi nefna Uber og deilihagkerfisvefsíðan Airbnb 

fyrirtæki sem hafa stækkað hratt á stuttum tíma. Þó Uber sé ekki með 

atvinnustarfsemi hér á landi hefur Airbnb notið gríðarlegra vinsælda og notað 

um land allt. Airbnb er vefsíða þar sem hægt er að leigja gistingu alls staðar í 

heiminum og gefur gestum færi á því að gista meðal annars á þeim svæðum þar 

sem vanalega er ekki mikið um ferðamenn. Á vefsíðu Airbnb eru yfir 800.000 

gistiheimili í 33.000 borgum. Heildartekjur gististaða sem seldu í gegnum Airbnb 

á Íslandi voru 17,5 milljarðar króna árið 2018 skv. tölum frá Hagstofu Íslands. 

Tekjuaukning milli ára nemur 20% en árið 2014 voru tekjurnar 2.5 milljarðar 

                                                        
4 OECD(2013). Addressing Base Erosion and Profit Shifting, OECD Puplishing. 
https://dx.doi.org/10.1787/9789264192744-en bls. 7, sótt á vefinn 5. febrúar 2019 
5 OECD (2013), Addressing Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing .  
https://dx.doi.org/10.1787/9789264192744-en bls. 9, sótt á vefinn 5. febrúar 2019 
6 PEPS : Base Erosion and Profit Shifting 
7 OECD(2019) International community makes important progress on the tax challenges of 
digitalisation. https://www.oecd.org/tax/international-community-makes-important-progress-
on-the-tax-challenges-of-digitalisation.htm sótt á vefinn 29. maí 2019 

https://www.oecd.org/tax/international-community-makes-important-progress-on-the-tax-challenges-of-digitalisation.htm
https://www.oecd.org/tax/international-community-makes-important-progress-on-the-tax-challenges-of-digitalisation.htm
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króna og hafa þær því sjöfaldast á fjórum árum.8 Sökum þess hveru vel Airbnb er 

að hagnast í upprunaríkjum væri áhugavert að kanna hvort hægt væri að 

skattleggja þær tekjur sem fyrirtækið aflar sér hér á landi. 

 

Tilgangur ritgerðarinnar er að leitast svara við helstu áskorunum stafræna 

hagkerfisins varðandi fjölþjóðafyrirtæki á sviði beinnar skattlagningar. Verða 

tekin til skoðunar hvort möguleiki sé að skattleggja fjölþjóðafyrirtæki í stafræna 

hagkerfinu líkt og Airbnb hér á landi samkvæmt núgildandi skattalöggjöf, og ef 

ekki hvort nauðsynlegt sé að breyta íslenskri löggjöf svo að hægt sé að 

skattleggja þau. Einnig verður farið yfir helstu framlög OECD til að takast á við 

áskoranir er varða stafræna hagkerfið og verður sú umfjöllun afmörkuð  við 

beina skattlagningu, þ.e. tekjuskatt og þar með halda utan umfjöllunar óbeinum 

sköttum, s.s. virðisaukaskatti. Að lokum verður svo farið yfir einhliða aðgerðir 

sem ríki hafa innleitt til að skattleggja tekjur sem erlend fjölþjóðafyrirtæki afla 

sér og hvort ákjósanlegt sé fyrir Ísland að innleiða slíkar aðgerðir.  

 

Til að ná fram markmiðum ritgerðarinnar verður fyrst fjallað stuttlega um 

nokkur mikilvæg hugtök þ.e. beina skattlagningu, alþjóðlegan skattarétt, hvað 

felst í hugtakinu stafrænt hagkerfi auk helstu einkenna. Því næst verður fjallað 

um gildandi rétt í dag, verður tekið til skoðunar hvort hægt sé að skattleggja 

tekjur sem Airbnb aflar sér hér á landi samkvæmt núgildandi tekjuskattslögum, 

auk þess sem farið verður yfir helstu vandamál núgildandi löggjafar. Í kjölfarið 

verður fjallað um helstu framlög OECD meðal annars aðgerðaráætlunina BEPS, 

ásamt því að gera stuttlega grein fyrir efni aðgerðar 1 auk annarra skýrslna sem 

gefnar hafa verið út í kjölfarið. Í þeirri umfjöllun verður sérstaklega lögð áhersla 

á nýju regluna um skattaleg tengsl sem snýr að verulegri efnahagslegri nærveru. 

Að lokum verður svo farið yfir aðgerðir Evrópusambandsins, einhliða aðgerðir 

annarra ríkja til að takast á við skattalegar áskoranir erlendra fyrirtækja og lagt 

mat á hvort raunhæft sé fyrir Ísland að feta í sömu fótspor.  

 

 

                                                        
8  Hagstofa Íslands(2019). Gistinætur ferðmanna jukust um 1% árið 2018. 
https://www.hagstofa.is/utgafur/frettasafn/ferdathjonusta/gistinaetur-2018/ sótt á vefinn 22. 
maí 2019 

https://www.hagstofa.is/utgafur/frettasafn/ferdathjonusta/gistinaetur-2018/
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2 Almenn umfjöllun 
 
Í þessum kafla verður stuttlega gert grein fyrir hugtakinu bein skattlagning 

ásamt þeim skilyrðum sem þurfa að vera til staðar þegar rætt er um fasta 

atvinnustöð skv. 5. gr. samningsfyrirmyndar OECD. Einnig verður fjallað um 

hvenær byggingar og uppsetingarverk getur talist föst atvinnustöð og hvað felst í 

umboðsmannareglunni skv. sömu grein samningsfyrirmyndarinnar. Verður að 

telja þessi hugtök nauðsynleg til að hægt sé að gera grein fyrir þeim skattalegu 

áskorunum sem nú eru fyrir hendi í stafræna hagkerfinu. 

2.1 Bein skattlagning 

Bein skattlagning felur í sér álagningu beinna skatta en með beinum sköttum er 

átt við skatta sem innheimtir eru hjá þeim sem ætlað er að bera þá, hvort sem 

það er einstaklingar eða lögaðilar.9 Tekjuskattur einstaklinga og lögaðila er 

algengasta dæmið um beina skatta en tekjuskattur er lagður á tekjuskattstofn 

lögaðila og ákvarðast tekjur að teknu tilliti til þess frádráttar sem þessum aðilum 

er heimilaður. Tekjuskattshlutfall er breytilegt eftir því um hvers konar félag er 

að ræða. 10  Auk tekjuskatts falla útsvar, útvarpsgjald, tryggingagjald og 

búnaðargjald einnig undir beina skatta. Mikilvægt er að rétt sé staðið að 

innheimtu hans þar sem tekjuskattur einstaklinga er ein helsta tekjuauðlind 

yfirvalda. Aftur á móti hafa einstaklingar ekki sömu tækifæri og lögaðilar til að 

lágmarka skatta en umfjöllunin takmarkast hér við beina skattlagningu lögaðila. 

Stafræna hagkerfið hefur veitt lögaðilum aukin tækifæri á að lágmarka skattbyrði 

sína, sérstaklega í þeim ríkjum þar sem lögaðilar eru ekki með heimilisfesti.   

2.2 Föst atvinnustöð - skilyrði og meginregla  

Með hugtakinu föst atvinnustöð er í stuttu máli átt við ,,ákveðinn stað þar sem 

starfsemi fyrirtækis fer fram að nokkru eða öllu leyti”.11 Eru í raun fjögur skilyrði 

sem þurfa að vera uppfyllt svo hægt sé að ákvarða hvort um ,,fasta atvinnustöð” 

sé að ræða, en meginregluna er að finna í 1. mgr. 5. gr. samningsfyrirmyndar 

                                                        
9 Stjórnarráð Íslands. Skattar og þjónustugjöld einstaklinga. 
https://www.stjornarradid.is/verkefni/efnahagsmal-og-opinber-fjarmal/tekjur-
rikissjods/skattar-og-thjonustugjold-einstaklinga/ sótt á vefinn 17. maí 2019 
10 Ríkissjattstjóri, tekjuskattur.  
https://www.rsk.is/atvinnurekstur/skattar-og-gjold/tekjuskattur/sótt á vefinn 9. febrúar 2019 
11 OECD(2017), Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2017, OECD 
Publishing. https://doi.org/10.1787/mtc_cond-2017-en bls. 31 sótt á vefinn 28. maí 2019 

https://www.stjornarradid.is/verkefni/efnahagsmal-og-opinber-fjarmal/tekjur-rikissjods/skattar-og-thjonustugjold-einstaklinga/
https://www.stjornarradid.is/verkefni/efnahagsmal-og-opinber-fjarmal/tekjur-rikissjods/skattar-og-thjonustugjold-einstaklinga/
https://doi.org/10.1787/mtc_cond-2017-en
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OECD.12 Í fyrsta lagi þarf að vera um einhverskonar atvinnurekstur að ræða. Í 

öðru lagi þarf að vera einhverskonar aðstaða t.d. húsnæði, innréttingar, vélar, 

tæki o.s. frv. til staðar, annað skilyrðið er að starfsstöðin sé föst þ.e. að til staðar 

sé ákveðinn landfræðilegur og viðskiptalegur varanleiki og að lokum þarf 

starfsemi fyrirtækisins að fara að nokkru leyti fram í gegnum atvinnustöðina.13 

Er þar átt við að starfsmaður þarf að einhverju leyti að vera tengdur sjálfri 

starfsstöðinni t.d. að hann hefji daginn á þessum tiltekna stað eða endi þar eftir 

vinnudaginn. Öll þessi framangreindu skilyrði þurfa að vera uppfyllt til að 

aðstaðan falli undir ákvæðið.  

 

Óefnisleg verðmæti eins og t.d. heimasíða á internetinu getur almennt ekki talist 

viðskiptastaður en meira álitamál er hins vegar um geymslu stað eða 

staðsetningu miðlara (e. server). Var í lok níunda áratugar gerð rannsókn á 

vegum OECD um það hvenær netviðskipti gætu talist föst starfsstöð. Í 

framhaldinu var nokkrum nýjum athugasemdum bætt við 5. gr. 

samningsfyrirmyndarinnar.14 Ekki ber þó að túlka þær þannig að um sé að ræða 

breytingu á samningsfyrirmyndina, það er rýmkun á starfstaðarviðmiðinu heldur 

er frekar um skýringar eða áréttingar að ræða. Leiðbeiningarnar taka því jafnt til 

nýrri sem eldri samninga.15 Í rannsókninni var leitt í ljós að til þess að heimasíða 

geti talist föst atvinnustöð þyrfti einhvers konar starfsemi að vera stunduð í 

tenglum við hana. Heimilisfestaríki hefur þannig forgangsrétt á að skattleggja 

viðskipti sem eiga sér stað í gegnum netið. Við mat á því hvort fyrir liggi föst 

atvinnustöð verður að framkvæma ítarlega könnun bæði á tækjabúnaði þar með 

talið miðlara og hugbúnaði eða forritum, þar með talið heimasíðu, sem er 

sambland af vélbúnaði og hugbúnaði sem og þeirri starfsemi eða þjónustu sem 

heimasíðan veitir.16 

 

                                                        
12 OECD(2017), Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2017, OECD 
Publishing. https://doi.org/10.1787/mtc_cond-2017-en bls. 31 sótt á vefinn 28. maí 2019 
13 Sama heimild bls. 31  
14 OECD Committe on Fiscal Affairs (2000). Clarification on the Application on the permanent 
establishment definition in e-commerce: Changes to the Commentary on the Model Tax Conventions 
on Article 5, liður 4 ath. við 5. gr.  
15 Sama heimild liður 4 ath. við 5. gr.  
16 Ásmundur G. Vilhjálmsson (2009). Skipting á skattlagningaréttinum milli heimilisfestarlands 
og keldulands. Tímarit Lögréttu. (2. hefti, 6. árgangur) 

https://doi.org/10.1787/mtc_cond-2017-en
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Hugbúnaður eða forrit ein og sér fullnægja ekki skilyrði 1. mgr. 5. gr. 

samningsfyrirmyndar OECD þess efnis að í upprunaríki samnings skulu vera 

atvinnustaður. Í 2. lið athugasemda við 5. gr. er atvinnustaður túlkaður sem 

aðstaða eins og rými eða í ákveðnum tilvikum tæki eða búnaður.17 Almennt fellur 

því hugbúnaður og forrit ekki undir fasta atvinnustöð. Hins vegar er það ekki 

útilokað þegar miðlari á í hlut. Miðlari telst þó fráleitt ávallt föst atvinnustöð 

eiganda hlutaðeiganda heimasíðu. 18  

 

Hyggist fyrirtæki koma sér upp heimasíðu byrjar það yfirleitt á því að hafa 

samband við aðila sem selur vistun heimasíðna19 og spyrja hvort hann vilji vista 

heimasíðuna. Samþykki vistunaraðilinn það er málinu lokið. Eigandi 

heimasíðunnar, hlutaðeigandi fyrirtæki, kemur þess vegna ekkert nálægt 

miðlaranum sem slíkum og er því ólíklegt að föst atvinnustöð stofnist við þessar 

aðstæður. Til að föst atvinnustöð stofnist verður hið erlenda fyrirtæki sem sé að 

vera eigandi eða rekstraraðili miðlarans sem vistar heimasíðuna.  Hér sem 

endranær gildir þó að miðlarinn verður að vera staðsettur á ákveðnum stað í 

hlutaðeigandi landi til að teljast föst atvinnustöð.20 Til að stunda netviðskipti í 

hlutaðeigandi landi er ekki nauðsynlegt frá tæknilegu sjónarmiði að hafa miðlara 

staðsettan þar. Því er í raun ekkert til fyrirstöðu að fyrirtæki stundi netviðskipti í 

einu ríki í gegnum miðlara í öðru ríki. Sú þróun sem hefur átt sér stað á 

viðskiptaháttum vegna stafræna hagkerfisins, hafa orðið þess valdandi að 

álitaefni hafa verið um hvort ekki sé kominn tími til að aðlaga skilyrði 

skattareglna að breyttum tímum eða jafnvel hvort þörf sé á nýjum mælikvarða.21 

Verður fjallað nánar um þetta álitaefni í kafla 6 hér á eftir.  

 

                                                        
17 OECD (2008). Commentary on article 5 concerning the definition of permanent establishment. 
http://www.oecd.org/berlin/publikationen/43324465.pdf liður 42.10 ath. við 5. gr. sótt á vefinn 
29. maí 2019 
18 Sama heimild 
19 e. Internet Service Provider 
20 OECD (2008). Commentary on article 5 concerning the definition of permanent establishment. 
http://www.oecd.org/berlin/publikationen/43324465.pdf liður 42.7 ath. við 5. gr. sótt á vefinn 
29. maí 2019 
21 Barbara Angus (2013). Chipping Away at the Permanent Establishment Concept 42 (5) Tax 
Management International Journal bls. 259. 

http://www.oecd.org/berlin/publikationen/43324465.pdf
http://www.oecd.org/berlin/publikationen/43324465.pdf
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2.3 Byggingar eða samsetningarverk 

Í ákveðnum tilvikum geta byggingarframkvæmdir, mannvirkjagerð eða 

samsetningaraðgerðir talist föst atvinnustöð skv. 3. mgr. 5. gr. OECD 

fyrirmyndarinnar ef þær vara í ákveðinn lágmarkstíma. Ýmis vandamál geta 

komið upp við skýringu á fyrrnefndu ákvæði og verður því að vera fyrst og 

fremst að vera ljóst hvaða starfsemi heyrir undir 3. mgr. 5. gr. OECD 

fyrirmyndarinnar. Er venjan skv. alþóðlegum skattarétti að túlka ákvæðið 

rúmt.22 Falla því ekki einungis bygging eða uppsetning húsa undir ákvæðið 

heldur einnig almennar verklegar framkvæmdir. Einnig myndu endurbygging, 

breyting á tiltekinni byggingu eða niðurrif falla undir gildissvið þess.23   

 

Þegar talað erum samsetningaraðgerðir er átt við einhverskonar ísetningu eða 

innbyggingu, (t.d. uppsetningu véla og tækja) og getur það tengst bæði eldri og 

nýjum mannvirkjum. Samkvæmt athugasemdum með OECD fyrirmyndinni er átt 

við flóknar vélar eða tæki.24 

 
Samkvæmt framangreindu getur margt fallið undir ákvæði 3. mgr. 5. gr. OECD 

fyrirmyndarinnar, en líkt og áður hefur verið minnst á er kveðið á um ákveðinn 

lágmarkstíma. Framkvæmdirnar þurfa að vera að lágmarki 12 mánuði svo að föst 

atvinnustöð teljist hafa stofnast, og samkvæmt athugasemdum með 

fyrirmyndinni byrjar tíminn að líða um leið og verktakinn hefur vinnu sína í því 

ríki þar sem framkvæmdin fer fram og telst undirbúningur þar einnig með.25 Þó 

er tekið fram að undirbúningur telst einungis með upphafstíma framkvæmdar ef 

hún skiptir máli.  

2.4 Umboðsmannareglan  

Í ákveðnum tilvikum er hugsanlegt að fyrirtæki hafi ekki yfir föstum 

viðskiptastað að ráða heldur aðeins fulltrúa (starfsmanni) sem gætir hagsmuna 

þess í ríkinu. Af þeim sökum er mikilvægt að reyna að átta sig á hvort fulltrúinn 

skapi fasta atvinnustöð fyrir fyrirtæki í aðildarríki með starfsemi sinni og í 

                                                        
22 OECD (2008). Commentary on article 5 concerning the definition of permanent establishment. 
http://www.oecd.org/berlin/publikationen/43324465.pdf 17. liður ath. við 5. gr. sótt á vefinn 
29. maí 2019 
23 sama heimild liður 17 ath. með 5. gr.  
24 sama heimild liður 17 ath. með 5. gr. 
25 sama heimild liður 19 ath. með 5. gr.  

http://www.oecd.org/berlin/publikationen/43324465.pdf
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framhaldi af því hvort ákveðnum störfum fylgi meiri líkur á því að föst 

atvinnustöð myndist en öðrum sbr. 5. mgr. 5. gr. OECD 

samningsfyrirmyndarinnar.26 Af þessum ástæðum þótti nauðsynlegt að víkka 

hugtakið föst atvinnustöð en frekar á þann hátt að til hennar gæti stofnast með 

umboðsmanni. Ákvæði 5. mgr. 5. gr. OECD-fyrirmyndarinnar er í eðli sínu 

varaákvæði, eins konar öryggisventill fyrir ákvæði 1. og 2. mgr. 5. gr. um fasta 

atvinnustöð. Á greinina reynir reynir því aðeins í þeim tilvikum að staður 

fullnægir ekki þeim kröfum sem um ræðir í 1. og 2. mgr. ákvæðisins til að vera 

föst atvinnustöð.27 

 

Þegar föst atvinnustöð verður til í upprunaríki samnings samkvæmt 1. til 3. mgr. 

5. gr. OECD-fyrirmyndarinnar helgast það eins og áður segir af starfsemi sem hið 

erlenda fyrirtæki stendur sjálft fyrir. Stofnist föst atvinnustöð í hinu ríkinu skv. 5. 

mgr. ákvæðisins er það vegna starfa einhvers annars en fyrirtækisins sjálfs í 

aðildarríki samnings.28 Grundvallarmunur er þess vegna á efni 1. til 3. mgr. 

annars vegar og 5. mgr. 5. gr. fyrirmyndarinnar hins vegar. Þessi ,,annar aðili” 

sem um ræðir í nefndri grein, getur verið heimilisfastur í hlutaðeigandi 

samningsríki eða einhverju ótilgreindu þriðja ríki. Athafnir eða gerðir þessa 

þriðja aðila í þágu hins erlenda aðila valda með öðrum orðum því að sá telst reka 

fasta atvinnustöð í hluteigandi ríki. Ef þessi svokallaða umboðsmannaregla væri 

ekki fyrir hendi telur Ásmundur G. Vilhjálmsson að fyrirtæki gætu auðveldlega 

komist hjá því að sæta skattskyldu vegna fastrar atvinnustöðvar með því að biðja 

fulltrúa með náin tengsl við fyrirtækið að annast erindisrekstur sinn í 

upprunaríki samnings.29 

 

Einnig er að finna reglu um óháðan umboðsaðila í ákvæði 6. mgr. 5. gr. OECD-

fyrirmyndarinnar. Þar kemur meðal annars fram að ekki stofnist til fastrar 

atvinnustöðvar í upprunaríki þegar fyrirtæki rekur starfsemi þar fyrir tilstilli 

                                                        
26 Ásmundur G. Vilhjálmsson (2017). Íslenskur alþjóðlegur skattaréttur. Reykjavík: SkattVís, 
skattaráðgjöf og fræðsla slf. bls. 518 
27 OECD (2008). Commentary on article 5 concerning the definition of permanent establishment. 
http://www.oecd.org/berlin/publikationen/43324465.pdf liður 31. ath. við 5. gr. sótt á vefinn 
29. maí 2019 
28 sama heimild liður 31. ath. með 5. gr.  
29 Ásmundur G. Vilhjálmsson (2017). Íslenskur alþjóðlegur skattaréttur. Reykjavík: SkattVís, 
skattaráðgjöf og fræðsla slf. bls. 518 

http://www.oecd.org/berlin/publikationen/43324465.pdf


 

 9 

miðlara, almenns umboðsaðila eða annars óháðs umboðsaðila. Skilyrði er að 

umboðsmaður verður í öllum tilvikum að vera óháður en með því er átt við að 

hann sé lagalega og fjárhagslega óháður viðkomandi aðila.30  Við mat á óhæðinu í 

þessu sambandi skiptir mestu að reyna að átta sig á því hvaða lagaleg og 

efnahagsleg tengsl eru milli aðila. Mestu skiptir máli við lagalegt mat hvort og í 

hvaða mæli hann er háður boð- og skipunarvaldi umbjóðandans, hins erlenda 

fyrirtækis. Almennt verður að gera þá kröfu að aðilarnir séu ekki tengdir 

persónulegum böndum. Starfsmaður erlends aðila getur sem sé ekki verið 

óháður umboðsmaður.31  

 

Þar sem fjárhagsleg tengsl skipta máli við matið getur aðili sem telst lagalega 

óháður verið háður að þessu leyti ef hinn erlendi aðili er eini umbjóðandi hans.32  

Við mat á hinum fjárhagslegu tengslum skiptir mestu máli hvort og í hvaða mæli 

umboðsmaðurinn ber fjárhagslega áhættu af viðskiptunum sem hann innir af 

hendi fyrir hinn erlenda aðila. Er því ekki skilyrði til að föst atvinnustöð myndist 

að umboðsmaðurinn undirriti samninga fyrir hönd hins erlenda fyrirtækis.33 Ef 

umboðsmanni eru t.d. tryggð ákveðin þóknun fyrir viðskiptin, hvernig svo sem 

þau ganga, bendir það til að umboðsmaðurinn sé háður.34 Að lokum má nefna að 

almennt þurfa fyrirtæki sem selja vistun heimasíðna ekki að óttast að verða talin 

föst atvinnustöð hins erlenda fyrirtækis á grundvelli umboðsmannareglunnar 

sbr. 5. og 6. mgr. OECD samningsfyrirmyndarinna vegna þess að heimasíðan 

ræður einfaldlega ekki yfir umboði til að binda höfuðstöðvarnar en tilvist slíks 

umboðs er alger forsenda til þess að föst starfsstöð geti orðið til eins og fjallað 

hefur verið um.35   

 

                                                        
30 Elín Árnadóttir (2005). Föst atvinnustöð 19 Tíund fréttablað RSK, (1.tölublað, 19. árgangur) bls. 
17-18 
31 OECD (2008). Commentary on article 5 concerning the definition of permanent establishment. 
http://www.oecd.org/berlin/publikationen/43324465.pdf liður 32 og 33. ath. við 5. gr. sótt á 
vefinn 29. maí 2019 
32 Sama heimild liður 38 ath. við 5. gr.  
33 Sama heimild liður 32 ath. við 5. gr.  
34 Ásmundur G. Vilhjálmsson (2017). Íslenskur alþjóðlegur skattaréttur. Reykjavík: SkattVís, 
skattaráðgjöf og fræðsla slf, bls. 527 
35 OECD (2008). Commentary on article 5 concerning the definition of permanent establishment. 
http://www.oecd.org/berlin/publikationen/43324465.pdf sótt á vefinn 29. maí 2019 

http://www.oecd.org/berlin/publikationen/43324465.pdf
http://www.oecd.org/berlin/publikationen/43324465.pdf
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3 Skattskylda 
Í þessum kafla verður fjallað stuttlega um alþjóðlegan skattarétt og skattskyldu á 

sviði þjóðarréttar. Einnig verður fjallað um ótakmarkaða og takmarkaða 

skattskyldu samkvæmt innlendum rétti og verður í umfjölluninni lögð áhersla á 

skattskyldu lögaðila.  

3.1 Alþjóðlegur skattaréttur  

Alþjóðlegum skattarétti er gjarnan skipt í tvo hluta. Annar þeirra snýr að 

landsrétti einstakra ríkja og fjallar annars vegar um afmörkun á 

skattlagningarvaldi ríkisins gagnvart skattaðilum búsettum erlendis og hins 

vegar um það hvaða aðferðum er beitt samkvæmt lögum viðkomandi lands til að 

draga úr eða minnka tvísköttun eigna og tekna. Hinn hlutinn fjallar hins vegar 

um samninga til að komast hjá tvísköttun, sem er sú alþjóðlega aðferð sem beitt 

er til að komast hjá tvísköttn tekna og eigna.36 Í langan tíma hafa verið uppi 

álitamál hvort fullveldisréttur ríkja veiti þeim rétt til að skattleggja aðila sem 

hafa engin eða lítil persónuleg eða fjárhagsleg tengsl við landið.37 Verður nú 

stuttlega gerð grein fyrir reglum þjóðaréttar varðandi skattlagningarétt ríkja og 

jafnframt helstu reglum íslensks réttar varðandi takmarkaða og ótakmarkaða 

skattskyldu.  

3.2 Ótakmörkuð og takmörkuð skattskylda þjóðarréttar 

Almennt er gert ráð fyrir því samkvæmt reglum þjóðaréttar að ríki geti aðeins 

skattlagt tekjur ef þær hafa ákveðin tengsl við yfirráðasvæði þess. Þessi tengsl 

geta annars vegar verið á grundvelli tengsla skattgreiðanda við ríkið, einna helst 

vegna þjóðernis og búsetu, eða hins vegar á grundvelli uppruna tekna og 

staðsetningu eigna. Full og ótakmörkuð skattlagning38 er skattlagning sem tekur 

mið af tengslum einstaklinga og lögaðila við ríki og fer yfirleitt fram með þeim 

hætti að allar tekjur einstaklinga eða lögaðila mynda stofn til skattlagningar óháð 

því hvar í heiminum teknanna er aflað eða þær staðsettar. Í fæstum ríkjum er 

skattlagningarétturinn þó takmarkaður við menn sem búsettir eru í ríkinu eða 

dveljast þar ákveðinn lágmarkstíma eða við lögaðila sem þar eru skráðir eða hafa 

                                                        
36 Ásmundur G. Vilhjálmsson(1995). Skattaréttur 3, bls. 771 
37 Ásmundur G. Vilhjálmsson (2007). Full og ótakmörkuð skattskylda manna Tímarit Lögréttu. (3. 
hefti, 4. árgangur) bls. 405-407 
38 Gjarnan talað um alheimsskattlagningu 
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þar aðsetur raunverulegrar framkvæmdarstjórnar.39 Upprunalandsskattlagning 

(e. territoriality principle) er hins vegar skattlagning sem byggð er á því að tekjur 

eða eignir hafi ákveðin tengsl við ríki, t.d. fasteignir séu staðsettar þar eða tekjum 

aflað í því ákveðna ríki. Eignir og þær tekjur sem aflað eru í því ríki eru þá 

skattlagðar þar þó sá sem njóti þeirra sé búsettur í öðru ríki og sé að fullu 

skattlagður af tekjum og eignum sínum þar. Þeir sem eru háðir slíkri 

skattlagningu eru sagðir bera takmarkaða skattskyldu.40 Í lögum nr. 90/2003 um 

tekjuskatt (hér eftir skammstöfuð tsl.) er stuðst við bæði ótakmarkaða og 

takmarkaða skattskyldu.  

3.3 Ótakmörkuð skattskylda samkvæmt innlendum rétti  

Tekjuskattur er í eðli sínu einstaklingsskattur. Einstaklingar sem heimilisfastir 

eru hér á landi bera ótakmarkaða skattskyldu skv. 1. tl. 1. mgr. 1. gr. tsl. Ákvæðið 

inniheldur ekki nákvæma skilgreiningu á skattlegu heimilisfesti en íslensk 

skattalöggjöf veitir almennt takmarkaða leiðsögn um hvaða sjónarmiðum eigi að 

beita við ákvörðum um heimilisfesti einstaklinga. Í 2. mgr. 1. gr. tsl. kemur fram 

að við ákvörðun á heimilisfesti skal miðað við reglur laga um lögheimili nr. 

21/1990 og eru því efnisreglur þeirra ráðandi við mat á því hvenær skattalegt 

heimilisfesti einstaklinga telst fyrir hendi.41 Þrátt fyrir að einstaklingar uppfylli 

ekki efnisskilyrði lögheimilislaga geta þeir samt sem áður verið skattalega 

heimilisfastir á Íslandi, því samkvæmt 3. tölul. 1. mgr. tsl. eru þeir sem dvelja hér 

á landi lengur en samtals 183 daga á sérhverju 12 mánaða tímabili skyldugir að 

greiða tekjuskatt af öllum tekjum sínum, hvar sem þeirra er aflað.  

 

Líkt og hjá einstaklingum hvílir ótakmörkuð skattskylda einnig á lögaðilum42 

sem heimilisfastir eru hér á landi  sbr. 1. mgr. 2. gr. tsl. þó svo önnur viðmið gildi 

við mat á því hvort heimilisfesti sé fyrir hendi.  Lögaðili telst heimilisfastur hér á 

landi ef hann er skráður á Íslandi, telur heimili sitt hér á landi samkvæmt 

samþykktum sínum eða ef raunveruleg framkvæmdastjórn hans er staðsett á 
                                                        
39 Íslenskur alþjóðlegur skattaréttur (nr. 26) bls. 32 
40 Ragnheiður Snorradóttir og Stefán Már Stefánsson (2011). Tvísköttunarsamningar og 
evrópskar skattareglur .Codex 2011, bls. 24. 
41 Jón Elvar Guðmundsson (2008). Skattaleg heimilisfesti einstaklinga - á Íslandi (5.tölublað) 
Reykjavík: Tímarit Lögréttu bls. 35 og áfr. 
42 Hugtakið ,,lögaðili” er gjarnan notað til að afmarka ákveðna efnahagslega einingu, sem skilin 
hefur verið frá stofnendunum eða þeim sem inna af hendi stofnframlög í formi peningagreiðslna 
með varanlegum hætti 
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Íslandi sbr. 2. mgr. 2. gr. tsl. Dvalartími skiptir því minna máli þegar lögaðilar 

eiga í hlut.43 Einungis þarf eitt af skilyrðum 2. mgr. 2. gr. tsl.  að vera uppfyllt til 

þess að lögaðili teljist eiga skattalegt heimilisfesti á Íslandi en ríkisskattstjóri 

hefur úrskurðavald um hvaða lögaðilar skuli teljast heimilisfastir hér á landi.  

3.4 Takmörkuð skattskylda samkvæmt innlendum rétti  

Ákvæði 3. gr. tsl. sem fjallar um takmarkaða skattskyldu hefur að geyma 

skattlagningarheimild vegna aðila sem ekki bera ótakmarkaða skattskyldu 

samkvæmt 1. og 2. gr. sömu laga og eru ekki undanþegnir skattskyldu samkvæmt 

4. gr. laganna. Erlendir einstaklingar og lögaðilar sem afla sér launa fyrir störf sín 

hér á landi, stunda hér starfsemi, eiga fasteignir hérlendis eða afla héðan annars 

konar tekna eða eiga hér eignir eru því almennt skattskyldir samkvæmt 

greininni. Byggist heimildin til að gera samninga við önnur ríki til að komast hjá 

tvísköttun á 119. gr. tsl. og gera ríki því gjarnan samninga um að vikið sé frá 

reglum um takmarkaða skattskyldu samkvæmt landsrétti, en eingöngu er hægt 

að semja um gagnkvæmar ívilnanir. Ekki er því hægt að byggja á samningi til að 

komast hjá tvísköttun sem skattlagningarheimild og af þeim sökum er ekki hægt 

að skattleggja atvinnustarfsemi hér á landi eingöngu samkvæmt grein sem er 

sambærileg 7. gr. OECD samningsfyrirmyndarinnar ef ekki er hægt að skattleggja 

starfsemina samkvæmt íslenskum lögum.44 

 

Takmörkun á skattskyldu miðast við þær tekjur sem skilgreindar eru í 3. gr. tsl. 

og hefur ákvæðið að geyma tæmandi talningu þeirra tekna sem íslensk yfirvöld 

hafa skattlagningarétt yfir. Má því með öðrum orðum segja að ef tekjurnar eru 

ekki taldar upp í lögunum eru þær ekki skattskyldar sbr. ma. Úrskurð 

Yfirskattanefndar nr. 1059/1997 þar sem YSKN taldi enga skattlagningarheimild 

vera til staðar af þeim hagnaði sem aðili fékk af sölu trillubáts og var því kröfu 

ríkisskattstjóra hafnað.  

 

Þau ákvæði 3. gr. tsl. um takmarkaða skattskyldu sem skipta mestu máli fyrir 

umfjöllun þessarar ritgerðar eru 3. – 6. tölul. 3. gr. tsl. og verður því gerð grein 

fyrir þeim síðar. 

                                                        
43 Íslenskur alþjóðlegur skattaréttur (nr.26) bls 31  
44 Sama heimild 
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4 Hið stafræna hagkerfi  
 
Í þessum kafla verður fjallað um hugtakið stafrænt hagkerfi ásamt helstu 

einkennum þess. Einnig verður farið stuttlega yfir áhrif stafræna hagkerfisins á 

alþjóðlegan skattarétt. Nauðsynlegt er að gera grein fyrir þessum flokkum 

stafræna hagkerfisins þar sem hagkerfið sjálft veldur ekki BEPS áhyggjum. Hins 

vegar sökum þess hvernig einkennum stafræna hagkerfisins er háttað gerir það 

yfirvöldum erfiðara fyrr að kljást við skattalegar áskoranir. 

4.1 Hugtakið stafrænt hagkerfi  

Hugtakið hið stafræna hagkerfi felur meðal annars í sér viðskiptaumhverfi þar 

sem unnið er með rafræna framleiðslu á vörum og þjónustu, auk þess sem stór 

hluti stjórnunarferlisins er rafrænn. Hugtakið nær þó ekki aðeins til stafrænna 

viðskipta og hefur stafræna hagkerfinu gjarnan verið skipt í tvo hluta. Annars 

vegar stafræn viðskipti og hins vegar stafræna verslun. Hin öra þróun upplýsinga 

– og fjarskiptatækni hefur haft í för með sér fjölda nýrra viðskiptalíkana sem 

sprottið hafa upp í kjölfar tækniþróana síðustu áratugi. Má hér nefna t.d. 

auglýsingar á netinu (e. online advertising), netverslanir (e. app stores) og 

skýjaþjónustu (e. cloud computing). 45  Hins vegar hefur engin nákvæm 

viðurkennd skilgreining á sjálfu hugtakinu stafrænt hagkerfi verið til staðar. Má 

ætla að ástæðan sé vegna þess hve hratt þróun á tækni hefur átt sér stað 

undanfarin ár, sem gerir það að verkum að þær skilgreiningar sem settar eru 

fram verða fljótt úreltar.46   

 

Stafrænt hagkerfi í heild hefur blómstrað og hefur vöxtur þess gert það að 

verkum að heimurinn hefur gjörbreyst til hins betra. Stafræna umhverfið verður 

sífellt aðgengilegra þökk sé internetinu og nú til dags er netið aðgengilegt í 

flestum farsímum hvar og hvenær sem er. Umfangið heldur því áfram að stækka, 

bæði með auknu aðgengi sem og þörfinni fyrir meiri hraða og skilvirkni í 

                                                        
45 OECD, (2015) Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1-2015 Final Report, 
Paris: OECD Publishing. https://dx,doi.org/10.1787/9789264241046-en bls. 54 sótt á vefinn 14. 
maí 2019 
46 Fronda A (2014). BEPS and the Digital Economy: Why is It so Taxing to Tax? London: 
International Tax Review,  
https://search.proquest.com/docview/1686751761/citation/8289E18FA8FE448CPQ/1 sótt á 
vefinn 12. maí 2019 

https://dx,doi.org/10.1787/9789264241046-en
https://search.proquest.com/docview/1686751761/citation/8289E18FA8FE448CPQ/1
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viðskiptum. Flest fyrirtæki nú til dags bjóða uppá fullkomna netþjónustu auk 

netverslunar. Einnig býður meirihluti nýrra fyrirtækja jafnvel eingöngu upp á 

netverslun. Sökum vinsælda stafræna hagkerfisins hafa fyrirtæki sem ekki hafa 

boðið upp á slíka þjónustu þurft að breyta skipulagi sínu auk áherslna á rekstri 

sínum til þess að aðlagast breyttum aðstæðum. Slík breyting krefst gífurlegra 

fjármuna af hálfu fyrirtækja þar sem góð upplýsinga- og samskiptatækni skiptir 

miklu máli þegar kemur að stafrænu hagkerfi.  

 

Sömu sjónarmið um erfiðleika á  skilgreiningu á hugtakinu stafrænt hagkerfi er 

að finna í lokaskýrslu BEPS aðgerðar 1. En í skýrslunni kemur meðal annars fram 

að hagkerfið sé í rauninni að verða sjálft efnahagskerfið. Væri því eiginlega 

ómögulegt að aðskilja það frá hinu hefðbunda hagkerfi, þar sem það fæli í sér að 

handahófskenndar línur yrðu dregnar á milli þess sem er stafrænt og þess sem er 

það ekki. Afleiðingar þess væru að mismunandi skattaleg meðferð myndi gilda 

þar á milli.47 Í fyrsta lagi væri vandamálið við þetta að fyrirtækjum yrði reistar 

skorður við því að færa atvinnustarfsemi sína á stafrænt svið vegna hættu á að 

verða fyrir enn frekari skattlagningu, sem hindrar nýsköpun. Annað vandamál 

sem gæti sprottið upp er að ef lagður yrði sérstakur stafrænn skattur væri mikil 

hætta á því að sá kostnaður sem fyrirtæki þyrfti að standa straum af yrði 

yfirfærður á neytendur í formi hærra vöruverðs, sem myndi augljóslega fæla 

neytendur frá því að kaupa stafrænar vörur eða þjónustu.48 

 

Samkvæmt ofangreindu er því ljóst að áherslan hefur verið með þeim hætti að 

líta ekki á stafræna hagkerfið sem sjálfstæða og aðskilda einingu frá 

efnahagskerfinu í heild sinni og því hefur ekki verið útbúinn sjálfstæður 

lagarammi til að takast á við skattalegar áskoranir og áhættur BEPS sem hafa 

fylgt í kjölfarið. Er talið að betur verði leyst úr áskorunum með því að leggja mat 

á núverandi kerfi, greina skattskipulagningarvenjur fjölþjóðafyrirtækja og 

einblína á helstu einkenni stafræna hagkerfisins. Er það gert til að skera úr um 

hver af einkennunum orsaka eða ýta undir skattalegar áskoranir og áhættur 

BEPS  og einnig til að skera úr um hvaða úrlausnir eru best til fallnar til að takast 

                                                        
47 OECD, (2015). Addressing the Tac Challenges of the Digital Economy, Action 1- 2015 Final 
Report. bls. 54 
48 Fronda (nr. 46) 
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á við umræddar áskoranir og áhættur. Þessi sjónarmið eru þau sem OECD lagði 

áherslu á og notuðu þegar kom að aðgerð 1.49 

4.2 Einkenni stafræna hagkerfisins 

Ákveðnir þættir í hinu stafræna efnahagskerfi eru sífellt að verða meira og meira 

áberandi, en þessir þættir geta skipt töluverðu máli í skattalegu tilliti. Samkvæmt 

OECD eru þessir helstu einkennandi þættir stafræna hagkerfisins sex talsins en 

þeir eru hreyfanleiki, nýting gagna, netáhrif, fjölhliða viðskiptalíkön, tilhneiging 

til einokunar eða fákeppni og óstöðugleiki.50  Verður hér í stuttu máli gert grein 

fyrir þeim.  

4.2.1 Hreyfanleiki (e. Mobility) 

Undir hreyfanleika eru þrír þættir sem koma fram í lokaskýrslu aðgerðar 1. Hér 

fellur í fyrsta lagi hreyfanleiki óefnislegra eigna sem er einn af mikilvægustu 

þáttum stafræna efnahagskerfisins eftir því sem viðskipti og verslun fara í 

auknum mæli fram með rafrænum hætti.  Einnig hafa í öðru lagi framfarir í 

upplýsinga- og fjarskiptatækni aukið hreyfanleika neytenda, sem geta nú verslað 

stafrænt efni hvar sem er í heiminum. Sá möguleiki og hreyfigeta einstaklings 

sem er með búsetu í einu landi, að geta keypt t.d. tölvuforrit í öðru landi og 

jafnvel notað forritið í hinu þriðja getur skapað vandamál þegar kemur að 

ákvörðum um uppruna tekna. Ein ástæða þessara vandkvæða er notkun margra 

neytenda á svokölluðum VPN- netum (e. Virtual Private Network) eða proxy 

þjónum sem geta hvort sem af ásettu ráði eða ekki, falið hvar endanleg sala fór 

fram.  Sú staðreynd að margir notendur internetsins haldast ónefndir (e. 

anonymous) eykur vandamál að upplýsa um auðkenni eða staðsetningu 

neytenda.51  

 

Í þriðja lagi hefur ný tækni haft í för með sér mikla hreyfigetu í atvinnurekstri 

fyrirtækja. Nú hafa stjórnendur fyrirtækja þann valkost að stjórna fyrirtækjum, 

sem jafnvel ná til allra heimshorna, frá miðlægri staðsetningu. Þarf sú 

staðsetning ekki að vera á þeim stað þar sem birgjar og viðskiptavinir þeirra eru 

staðsettir, án þess þó að það hafi skaðleg áhrif á gæði þjónustunnar. Einnig hefur 

                                                        
49 OECD (nr. 45) bls. 63 
50 OECD (nr. 45) bls. 64-65. 
51 OECD (nr.45) bls. 66. 
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geta fyrirtækja til að selja vörur og þjónustu yfir landamæri almennt aukist, sem 

gerir það að verkum að fyrirtæki hafa aðgang að fjarlægum mörkuðum sem ekki 

var möguleiki hér áður fyrr.52  

4.2.2 Nýting gagna (e. reliance on data) 

Algengt er í hinu stafræna hagkerfi að fyrirtæki safni gögnum um viðskiptavini 

sína, birgja, rekstur og fl. Gagnasöfnun er ákveðið verðmæti og mikilvæg fyrir 

fyrirtæki til þess að afla tekna. Slíkar upplýsingar eru mjög gagnlegar fyrir 

fyrirtæki þar sem hægt er að nota þau gögn til vöruþróunar eða til að bæta eigin 

þjónustu en einnig er hægt að selja þessar upplýsingar til þriðja aðila.53  

4.2.3 Netáhrif ( e. network effects) 

Á sumum mörkuðum verða fyrirtæki þeim mun vænlegri í augum neytenda eftir 

því sem heildarfjöldi viðskiptavina þeirra er meiri. Skapast slíkar aðstæður á 

mörkuðum þar sem not hlutar aukast eftir því sem fleiri eiga sambærilegan hlut. 

Geta þá myndast svokölluð netáhrif.54 Gott dæmi um netáhrif sem meðal annars 

er tekið sem dæmi í aðgerð 1 er faxvélin. Ef aðeins einn aðili ætti faxvél væru lítil 

not fyrir hana, en eftir því sem fleiri einstaklingar eignuðust vélina því 

verðmætari var hún og gagnlegri fyrir þá aðila sem áttu hana. Eru því netáhrif 

mikilvægur þáttur í starfsemi margra fyrirtækja á sviði stafræna hagkerfisins.55  

4.2.4 Fjölhliða viðskiptalíkön (e. multi sided business models) 

Fjölhliða viðskiptalíkön eru byggð á markaði þar sem margir mismunandi hópar 

eiga samskipti í gegnum millilið eða vettvang, og ákvarðanir hvers hóps hefur 

áhrif á útkomu annarra í hópnum jafnt neikvæða sem jákvæða. Eru fjölhliða 

viðskiptalíkön lík netáhrifum á þann veg að meira verðmæti skapast eftir því sem 

notendum fjölgar. Sökum rafræna hagkerfisins hefur útbreiðsla á fjölhliða 

viðskiptalíkönum aukist á alþjóðlegum vettvangi og er ástæðan einna helst aukið 

aðgengi fyrirtækja fyrir stærri hópa viðskiptavina og meiri sveigjanleiki í 

atvinnurekstri.56 

                                                        
52 sama heimild bls. 66-67 
53 sama heimild bls. 68-69 
54 Samkeppniseftirlitið(2008). Öflug uppbygging, opnum markaða og efling atvinnustarfsemi. 
https://www.mbl.is/media/05/1105.pdf sótt á vefinn 9. mars 2019 
55 OECD (2015). Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy , Action – 1 2015 final 
report. Paris: OECD Publishing.  
https://dx,doi.org/10.1787/9789264241046-en  sótt á vefinn bls. 70-71 14. febrúar 2019 
56 sama heimild, bls. 73-74 

https://www.mbl.is/media/05/1105.pdf
https://dx,doi.org/10.1787/9789264241046-en
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4.2.5 Tilhneiging til einokunar eða fákeppni (e. tendendcy toward monopoly or 

oligopoly 

Séu netáhrifin nógu sterk getur markaðurinn smám saman þróast út í að hafa 

aðeins eitt stórt net með tilheyrandi einokun. Helstu ástæður fyrir því ásamt 

netáhrifum sem áður hefur verið minnst á, eru mikilvægi óefnislegra eigna á 

markaði sem gjarnan eru vernduð með hugverkaréttindum57 og einnig vegna 

lágs jaðarkostnaðar.58  

4.2.6 Óstöðugleiki (e. volatility) 

Hröð tækniþróun hefur gert það að verkum að mikill óstöðugleiki er fyrir 

fyrirtæki sem stunda atvinnurekstur á tækniþróuðum mörkuðum. Á sama tíma 

og fyrirtæki geta öðlast markaðsráðandi stöðu á skömmum tíma geta þau líka 

fljótt misst þá stöðu ef tækniþróuninni er ekki fylgt. Til að hindra að slíkt gerist 

hafa fyrirtæki unnið að því að fjárfesta í alls konar rannsóknum og þróunum sem 

og reglulega vinna í því að markaðssetja nýjar vörur eða þjónustu. Fyrirtæki sem 

hafa notið velgengni hafa einnig verið að yfirtaka nýsköpunarfyrirtæki til þess að 

vera alltaf með puttann á púlsinum. Líkur eru á því að fyrirtæki sem leggja ekki 

áherslur á þessi ofangreindu atriði eiga í hættu að missa stöðu sína sem 

markaðsráðandi fyrirtæki á markaðnum.59  

4.3 Áhrif stafræna hagkerfisins á alþjóðlegan skattarétt 

Eins og áður hefur komið fram hefur hröð tækniþróun í upplýsinga og 

fjarskiptatækni haft áhrif á vöxt stafræna hagkerfisins. Hefur þessi þróun dregið 

jafnt og þétt úr kostnaði við noktun slíkrar tækni sem og stuðlað að enn frekari 

tækniþróun. Auk þess hefur þróunin gert fyrirtækjum mögulegt að bæta 

afgreiðslutíma sinn um nokkrar stærðargráður. Þessi tækni hefur gert 

fyrirtækjum auðveldara fyrir að stunda viðskipti hvar sem er í heiminum og án 

mikillar fyrirhafnar. Mikil aukning hefur verið á rafrænum viðskiptum undafarin 

ár fyrir fyrirtæki sem kjósa að stunda viðskipti í mörgum ríkjum í senn, þar sem 

nú til dags er nánast talið óþarft að koma upp starfsstöðum í hverju ríki fyrir sig. 

                                                        
57 sama heimild, bls. 75 
58 jaðarkostnaður (e. marginal cost) mælir aukningu á heildarkostnaði þegar fyrirtækið eykur 
framleðslu um eina einingu 
59 OECD (2015). Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy , Action – 1 2015 final 
report. Paris: OECD Publishing.  
https://dx,doi.org/10.1787/9789264241046-en  bls. 75, sótt á vefinn 14. febrúar 2019  

https://dx,doi.org/10.1787/9789264241046-en
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Þetta fyrirkomulag gerir fyrirtækjum kleift að stjórna allri sinni starfsemi í 

hinum ýmsu löndum frá miðlægum staðsetningum.60 

 

Á sama tíma og vöxtur stafræna hagkerfisins hefur haft jákvæð áhrif hefur það 

einnig haft áskoranir í för með sér fyrir skattayfirvöld alls staðar í heiminum sem 

og alþjóðlegan skattarétt. Helstu áskoranirnar snúa helst að því að reglur 

alþjóðlegs skattaréttar hafa ekki náð að halda í við þessar hröðu tækniþróanir 

sem hafa átt sér stað sem gerir það að verkum að margar af meginreglunum eru 

að mörgu leyti úreltar.61 Sem dæmi ná nefna eitt af skilyrðunum um að fyrirtæki 

þurfi að hafa efnislega nærveru í ríki til að skattskylda stofnist í því tiltekna ríki. 

Hér áður fyrr þurftu þau fyrirtæki sem vildu stunda alþjóðaviðskipti að stofna 

dótturfyrirtæki eða setja upp einhverskonar aðstöðu í því ríki sem þau ætluðu að 

hafa atvinnureksturinn. Hins vegar er þetta nú til dags talið óþarft þökk sé hinum 

miklu tækniframförum sem hafa átt sér stað, en á sama tíma  fylgja þessu 

skattaleg álitamál sem verður fjallað um hér á eftir62.  

 

Annað vandamál sem alþjóðlegur skattaréttur þarf að takast á við eru ný 

viðskiptalíkön sem oftar en ekki falla utan við gildissvið núgildandi skattareglna. 

Skýjavinnsla, ( e. cloud computing) vefhýsing, ásamt gagnahýsingu eru dæmi sem 

hafa orðið til í hinu stafræna hagkerfi sem áður hefur verið minnst á. Þessi 

þjónusta fyrir neytendur og önnur fyrirtæki hefur orðið algengari sökum 

snöggrar og stöðugrar nettengingar. Það sem helst er krefjandi við skattlagningu 

á  þessum nýju viðskiptalíkönum eru fyrst og fremst að þau samræmast illa 

núgildandi skattareglum og auk þess hafa þau skattalegar afleiðingar bæði fyrir 

notandann sjálfan og þann sem veitir þjónustuna. Það sem einkennir þessa 

þjónustu er að hún er veitt í gegnum net samtengdra efnislegra og stafrænna 

tækja, sem gerir það að verkum að erfitt er og í sumum tilfellum ómögulegt að 

finna hvar tekjuöflunum stofnaðist eða verðmætasköpunin varð til. Í þessum 

                                                        
60 sama heimild bls. 52 
61 Marcel O. og Cristoph Spengel (2017) International Taxation in the Digital Economy: Challenge 
Accepted? World Tax Journal bls. 1 
62  Fronda (nr. 46) 
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tilvikum vakna því oft spurningar um hvar nákvæmlega eigi að skattleggja 

tekjurnar.63  

 

Einnig má hér nefna aukinn áreiðanleika fyrirtækja sem starfa í stafræna 

hagkerfinu á óefnislegar eignir sem er eitt af vandamálunum sem alþjóðlegur 

skattaréttur stendur frammi fyrir. Eftir að óefnislegar eignir fóru að verða 

fyrirferðameiri í bókum fyrirtækja vöknuðu upp ýmsar spurningar um hvernig 

ætti að færa þessar eignir. Þær hafa oft að geyma mikil verðmæti og geta skilað 

háum tekjum fyrir fyrirtæki. Með auknum hreyfanleika þessara eigna opnaðist 

fyrir þann möguleika að yfirfæra þær til lágskattaríkja sem felur í sér 

skattamisnotkun64. Algengt er að fyrirtæki kjósi þennan valkost þar sem í 

lágskattaríkjum er lágmarks- eða jafnvel engin skattlagning. Viðskiptalíkön 

Airbnbn fellur undir ákveðin einkenni stafræna hagkerfisins, meðal annars 

hreyfanleika og fjölhliða viðskiptalíkön. Af þeirri ástæðu var ákveðið að taka fyrir 

Airbnb sem umfjöllunarefni ritgerðarinnar og verður hér í næsta kafla farið yfir 

hvort skattlagningarheimild sé fyrir hendi á tekjur þess skv. núgildandi 

tekjuskattslögum hér á landi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
63 Niko S. (2016) Challenges of the Digital Economy with respect to International Corporate 
Taxation: Examination of OECD’s Proposals to Fight Base Erosion and Profit Shifting. University of 
Southern Denmark https://doi.org/10.13140/RG.2.2.2845.8488 sótt á vefinn 16. maí 2019 
64 Sama heimild 

https://doi.org/10.13140/RG.2.2.2845.8488
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5 Gildandi réttur í dag 
 

Í þessum kafla verða teknir til skoðunar ákveðnir töluliðir í 3. gr. tekjuskattslaga 

um takmarkaða skattskyldu og ákvæði tvísköttunarsamninga65 um hvort hægt 

væri að skattleggja þær tekjur sem Airbnb aflar sér hér á landi. Þar á eftir verður 

svo fjallað um þau vandamál er varða núgildandi löggjöf.  

5.1 Skattlagning samkvæmt innlendum rétti  

Ákveðnir töluliðir í 3. gr. tekjuskattslaga um takmarkaða skattskyldu skipta 

mestu máli við mat á því hvort skattlagningarheimild sé fyrir hendi af tekjum 

Airbnb hér á landi, auk þess sem nauðsynlegt er að skoða sambærileg ákvæði í 

tvísköttunarsamningum til að bera þau saman. Verður nú fjallað um hvern tölulið 

fyrir sig auk viðeigandi ákvæða í tvísköttunarsamningum. 

Ákvæði 3. tölul. 3. gr. tsl – greiðslur frá Íslandi  

Samkvæmt ákvæði 3. tölul. 3. gr. tsl. verða ,,allir aðilar sem fá greiðslu fyrir 

þjónustu eða starfsemi innta af hendi hér á landi skulu greiða tekjuskatt af þeim 

tekjum”. Fyrrnefnt ákvæði hefur verið eins orðað frá því lög nr. 40/1978 um 

tekjuskatt og eignarskatt tóku gildi 1. janúar 1979. Var í ákvæðinu kveðið á um 

rýmkun skattskyldu vegna hvers konar launagreiðslna til aðila sem ekki hafa 

heimilisfesti hér á landi. 66 Ákvæðið tekur einkum til hvers konar 

atvinnurekstrartekna erlendra aðila, þ.e. greiðslna fyrir þjónustu sem innt er af 

hendi hér á landi. Hins vegar er ákvæðið ekki bundið við atvinnurekstrartekjur 

og getur því einnig átt við um þjónustutekjur manns sem ekki telst hafa 

atvinnurekstur með höndum.  

 

Ákvæði 3. tölul. 3. gr. tsl. gerir engar kröfur varðandi hvers kyns nærvera á 

Íslandi er nauðsynleg eða til hve langs tíma til að takmörkuð skattskylda stofnist. 

Samkvæmt orðalagi ákvæðisins er því skattskyldan mun víðtækari en í ákvæði 4. 

tölul. 3. gr. tsl. þar sem ekki er skilyrði að atvinnureksturinn sé stundaður á fastri 

starfsstöð. Hins vegar koma tvísköttunarsamingar Íslands byggðir á 7. gr. 

samningsfyrirmyndar OECD í veg fyrir fyrir skattlagningu atvinnurekstrar í öðru 

                                                        
65 Notast verður við tvísköttunarsamning við Bandaríkin, sem öðlaðist gildi 15. desember 2008 
66 Frumvarp til laga um tekjuskatt og eignarskatt, þskj. 600, 282. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, 
slóð: https://www.althingi.is/altext/99/s/pdf/0600.pdf. Sótt á vefinn 29. maí 2019 

https://www.althingi.is/altext/99/s/pdf/0600.pdf
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ríki en heimilifestaríki nema því aðeins að starfsemi sé rekin í gegnum fasta 

starfsstöð í upprunaríki.67 Er ljóst að ákvæði 4. tölul. 3. gr. tsl. er byggð á þessari 

reglu og er því nauðsynlegt að gæta þess að að túlka ákvæði 3. tölul. 3. gr. tsl. ekki 

svo rúmt að það verði rýmra en ákvæði 4. tölul. sömu greinar.68 Er því ekkert 

ákvæði í tvísköttunarsamningum varðandi takmarkaða skattskyldu nema 

skilyrðið um fasta atvinnustöð sé til staðar í upprunaríki. Má hér nefna dóm 

Hæstaréttar þar sem fyrrnefnt ákvæði kom til sögunnar Hrd. nr. 166/2009 

Íslenska ríkið gegn Stjörnublikk ehf. En þar var portúgölsk starfsmannaleiga talin 

bera takmarkaða skattskyldu hér á landi vegna verkefna fyrir íslenskt félag, sbr. 

3. tölul. 3. gr. tsl. Hins vegar féll skattskyldan niður þegar tvísköttunarsamningur 

milli ríkjanna tók gildi þar sem ekki var föst starfsstöð til staðar.  

  

Við mat á því hvort tekjur Airbnb falli undir ákvæði 3. tölul. 3. gr. tsl., er 

fyrirtækið vissulega að bjóða uppá ákveðna þjónustu í gegnum vefsíðu sína en í 

raun eru þeir sem eiga íbúðirnar hér á landi einungis að nota vefsíðu eða 

vettvang Airbnb til að fá viðskiptavini, og eru það því íbúðareigendur sem í raun 

og veru eru að bjóða uppá þjónustuna hér á landi. Er því ljóst að ekki væri hægt 

að skattleggja þær tekjur sem Airbnb aflar sér hér á landi á grundvelli 3. tölul. 3. 

gr. tsl. Í þessu tilviki myndu tvísköttunarsamningar ekki skipta máli þar sem 

ákvæði þeirra koma í veg fyrir skattlagningu á grundvelli ákvæðisins.  

Ákvæði 4. tölul. 3. gr. tsl – föst starfsstöð  

Í ákvæði 4. tölul. 3. gr. tsl. felst að að ,,allir aðilar sem reka hér á landi fasta 

starfsstöð, taka þátt í rekstri fastrar starfsstöðvar eða njóta hluta af ágóða slíkrar 

starfsstöðvar skulu greiða tekjuskatt af þeim tekjum”. Við skýringu á þessum 

tölulið þarf að taka afstöðu til tveggja álitamála, annars vegar hverjir sæta 

skattlagningu samkvæmt ákvæðinu og hins vegar af hvaða tekjum þeir sem sæta 

skattlagningu samkvæmt ákvæðinu, þurfa að greiða skatt.69 Ákvæði 4. tölul. 3. gr. 

tsl. gegnir umfram allt því hlutverki að treysta samkeppnishæfni innlendra 

fyrirtækja gagnvart erlendum. Ef erlendis búsettur aðili fengi að stunda 

                                                        
67 Samtök iðnaðarins (2016). Minnisblað til efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis. 
https://www.althingi.is/altext/erindi/145/145-2089.pdf  sótt á vefinn 3. apríl 2019 
68 Ásmundur G. Vilhjámsson(2017). Íslenskur alþjóðlegur skattaréttur bls. 468 
69 Ásmundur G. Vilhjálmsson (2009). Skipting á skattlagningarréttinum milli heimilisfestarlands 
og keldulands. Tímarit Lögréttu (2. hefti, 6. árgangur) 

https://www.althingi.is/altext/erindi/145/145-2089.pdf
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atvinnurekstur á Íslandi án þess að þurfa að greiða skatt af tekjum sínum er ljóst 

að að samkeppnisstaða hans yrði talsvert betri en innlendra aðila. Til að jafna 

slíka stöðu er því óhjákvæmilegt að leggja þurfi skatt á hinn erlenda aðila líkt og 

hann væri innlendur.70 

 

Þrjár tegundir eru til af fastri starfsstöð en þær eru almenna reglan um fasta 

starfsstöð, umboðsmanna föst starfsstöð71 og verkefna föst starfsstöð72. Hugtakið 

,,föst starfsstöð” í íslenskum skattalögum hafði í gegnum tíðina vafist fyrir 

mörgum. Nú hefur þessari óvissu verið breytt með breytingum á lögum um 

tekjuskatt í kjölfar aðgerðaráætlunar OECD með lögum nr. 112/2016 um 

aðgerðir stjórnvalda gegn skattsvikum o.fl. Á eftir 3. gr. tekjuskattslaganna 

bættist við ný grein, 3. gr. a. en samkvæmt 1. mgr. hins nýja ákvæðis merkir 

hugtakið ,,föst starfsstöð” fasta atvinnustöð sbr. 4. tölul. 3. gr. tsl. þar sem 

starfsemi fyrirtækis fer fram að nokkru eða öllu leyti.73 Samkvæmt reglugerð nr. 

1165/2016 um fasta starfsstöð voru sett viðmið sem hafa ætti til hliðsjónar við 

mat á því hvort föst starfsstöð sé til staðar hér á landi. Var reglugerðin sett með 

stoð í 7. mgr. 3. gr. a. tsl. og tók gildi 1. janúar 2017. Þau skilyrði sem þurfa að 

vera uppfyllt til að um fasta starfsstöð sé að ræða er að hún þarf að mynda 

aðstöðu eins og húsakynni, lóð, landareign o.s.frv. Hún þarf að vera föst í þeim 

skilningi að hún sé á tilteknum stað og standi yfir í ákveðinn tíma (venjulega 

miðað við 6 mánuði), og að starfsemin fari fram út frá föstu starfsstöðinni.74Er 

slík skilgreining í samræmi við 5. gr. samningsfyrirmyndar OECD, sem og 

tvísköttunarsamninga sem Ísland hefur samþykkt sbr. aðgerð 7 um fasta 

atvinnustöð í aðgerðaráætlun BEPS.  

 

Í 2. mgr. 3. gr. a. tsl. er svo fjallað um aðra tegund fastrar starfsstöðar svokölluð  

verkefna fasta starfsstöð75 En þar kemur fram að byggingarsvæði eða byggingar- 

eða uppsetningarframkvæmd telst aðeins föst starfsstöð ef hún stendur lengur 

                                                        
70 Ásmundur G. Vilhjálmsson(2017). Íslenskur alþjóðlegur skattaréttur. bls. 467 
71 e. Agent PE 
72 e. Project PE 
73 Lög um aðgerðir stjórnvalda gegn skattsvikum o.fl. þskj. 1820, 787.mál. Vefútgáfa 
Alþingistíðinda, slóð: https://www.althingi.is/altext/145/s/1820.html sótt á vefinn 27. maí 2019 
74 Fjármála- og efnahagsráðuneyti (2016). Reglugerð um fasta starfsstöð nr. 1165/2016, 
https://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/1165-2016 sótt á vefinn 14. maí 2019 
 

https://www.althingi.is/altext/145/s/1820.html
https://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/1165-2016
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en sex mánuði. Ekki er þó þörf á nánari umfjöllun um þessa tegund starfsstöðvar 

þar sem hún á ekki við um skattlagningu á Airbnb.   

Í síðari málsgreinum ákvæðisins er að síðan að finna nánari skýringar á 

hugtakinu og jafnframt tilteknar undantekningar á framangreindum 

meginreglum hvað skuli teljast til fastrar starfsstöðvar skattaaðila. Þótt skilyrði 

fastrar starfsstöðvar séu fyrir hendi þá tekur það ekki til starfsemi sem er til 

undurbúnings eða aðstoðar aðalstarfsemi (t.d. aðstaða nýtt til geymslu, sýningar, 

afhendingar, birgðahalds, kaupa á vörum eða öflun upplýsinga). Má hér nefna að 

ef ,,fyrirtæki eða aðili sem það hefur náin tengsl við rekur fleiri en eina 

atvinnustöð hérlendis þar sem fram fer samþætt starfsemi skal meta hana sem 

eina heild við mat á því hvort um undirbúnings- eða stoðstarfsemi sé að ræða” 

sbr. 4. mgr. 3. gr. a. tsl.76 Er 4. mgr. ætlað að hindra að undanþága 3. mgr. sé 

misnotuð með því að skipta starfsemi niður í smærri einingar til að hún myndi 

ekki fasta starfsstöð. Líta ber heildsætt á stafsemi fyrirtækis og náin tengls við 

hérlendis við mat á því hvort það hafi fasta starfsstöð hérlendis. aðilar hafa náin 

tengsl í skilningi málsgreinarinnar ef annar hefur yfirráð yfir hinum eða báðir 

lúta yfirráðum sömu aðila að teknu tilliti til staðreynda og aðstæðna er máli 

skipta.77 Verður að ætla að þessi breyting hefði meðal annars verið gerð sökum 

þess að fjölþjóðafyrirtæki voru gjörn á að nýta sér þessa undanþágureglu í 

tvísköttunarsamningum, með þeim hætti að hafa starfsemi sína einungis sem 

geymslu eða birgðarhald í mörgum ríkjum, og þar með ekki talin hafa fasta 

starfsstöð.  

 

Að lokum er svo að finna þriðju tegund fastrar starfsstöðvar um umboðsmanna 

fasta starfsstöð í 5. mgr. 3. gr. a. tsl.. Þar segir að ,,fyrirtæki telst ekki hafa fasta 

stafsstöð hér á landi þótt það reki hér viðskipti fyrir millligöngu miðlara, 

umboðsmanns eða annars óháðs umboðsaðila, ef þessir milligönguaðliar koma 

fram innan marka venjulegs atvinnurekstur þess”. Af þessu leiðir að ef 

milligönguaðilinn er háður og hefur heimild fyrir hönd fyrirtækis til að gera 

samninga án þess að fyrirtækið þurfi að samþykkja þá eða breyta, telst fyrirtækið 
                                                        
76 Fjármála- og efnahagsráðuneyti (2016). Reglugerð um fasta starfsstöð nr. 1165/2016, 
https://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/1165-2016 sótt á vefinn 14. maí 2019 
77 Nefndarálit um frumvarp til laga um aðgerðir stjórnvalda gegn skattsvikum o.fl. þskj. 1774, 
787. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: https://www.althingi.is/altext/145/s/1774.html sótt á 
vefinn 28. maí 2019 

https://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/1165-2016
https://www.althingi.is/altext/145/s/1774.html
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hafa fasta starfsstöð hér á landi. Er 5. mgr. ætlað að vinna gegn því að fyrirtæki 

komist hjá skattlagningu með því að fá annan aðila til að gera samninga fyrir sína 

hönd í stað þess að setja á fót atvinnustöð hérlendis.78  

 

Samkvæmt framangreindu er ljóst að Airbnb fellur ekki undir skilyrði 

tekjuskattslaga um fasta starfsstöð og því er ekki skattlagningarheimild fyrir 

hendi.  Viðskiptalíkön fyrirtækisins er með þeim hætti að öll atvinnustarfsemi er 

stunduð í gegnum svokallaða stafræna nærveru, sem leiðir til þess að Airbnb 

myndi aldrei mynda fasta starfsstöð hér á landi skv. núggildandi ákvæði 4. tölul. 

3. gr. tsl.  

 

Í 5. gr. tvísköttunarsamninga Íslands er að finna ákvæði um fasta atvinnustöð. 

Könnun á grundvelli 5. gr. á því hvort um fasta atvinnustöð sé að ræða hefur 

einkum þýðingu í tengslum við 7. gr. samningsfyrirmyndar OECD. Þar kemur 

fram í 1. mgr. hennar að hagnaður fyrirtækis verði einungis skattlagður í því ríki 

þar sem það er heimilisfast, nema fyrirtækið stundi atvinnustarfsemi frá fastri 

atvinnustöð í öðru ríki. Er skilgreiningin í ákvæði 5. gr. tvísköttunarsamninga 

Íslands svipað ákvæði tekjuskattslaganna og þar sem ekki er 

skattlagningarheimild fyrir hendi skv. landslögum kemur það almennt í veg fyrir 

að skattlagningaréttur sé til staðar á grundvelli tvísköttunarsamninga. 

 

Samkvæmt framangreindu yrði að breyta skilgreiningunni á fastri atvinnustöð á 

þann hátt að stafræn nærvera myndi falla þar undir. Ef slíkt yrði gert myndu 

tvísköttunarsamningar ekki koma í veg fyrir skattlagningu hér á landi af tekjum 

Airbnb.  

Ákvæði 5. tölul. 3. gr. tsl – tekjur af fasteignum  

Samkvæmt 5. tölul. 3. gr. tsl. eiga ,,allir aðilar sem eiga fasteign hér á landi eða 

hafa rétt yfir fasteign hér á landi og hafa af þeim tekjur, eða teljast hafa tekjur, 

þar með talinn söluhagnað, greiða tekjuskatt af þeim tekjum”.  

                                                        
78 Nefndarálit um frumvarp til laga um aðgerðir stjórnvalda gegn skattsvikum o.fl. þskj. 1774, 
787. mál. Vefútgáfa Alþingistíðina, slóð: https://www.althingi.is/altext/145/s/1774.html sótt á 
vefinn 28. maí 2019 

https://www.althingi.is/altext/145/s/1774.html
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Takmörkuð skattskylda vegna fasteigna byggist á reglu í alþjóðlegum skattarétti 

sem gjarnan er kölluð staðsetningarreglan og nýtur hún almennrar 

viðurkenningar. Samkvæmt reglunni ber að skattleggja tekjur af fasteign í því 

ríki sem hún er staðsett.79 Aðilar samkvæmt fyrrnefndu ákvæði geta bæði verið 

menn og lögaðilar. Samkvæmt Ásmundi G. Vilhjámssyni verður þó að ganga út 

frá því að þetta séu aðallega menn þar sem útleiga, þar með talið sala fasteignar á 

vegum lögaðila, telst í flestum tilvikum atvinnurekstur á fastri starfsstöð. Helgast 

það af því að útleiga fasteignar er yfirleitt það umfangsmikil að litið er á hana 

sem atvinnurekstur. Til skattskyldu hjá lögaðilum á þessum grundvelli kemur því 

aðeins að starfsemin standi yfir í skemmri tíma en krafist er til að föst starfsstöð 

myndist skv. 4. tölul. 3. gr. tsl., þ.e. skemur en fimm til sex mánuði, eða að um sé 

að ræða tómar byggingar.80 

 

Skattskyldan beinist að öllum sem hafa tekjur af fasteignum, einnig ef um hagnað 

er að ræða af sölu fasteignar sem aðili er þinglýstur eigandi af.81 Þrátt fyrir það 

þarf ekki svo að vera þegar um leigu er að ræða, samkvæmt orðalaginu að ,,hafa 

rétt yfir fasteign” í fyrrnefndu ákvæði. Er þar með nægilegt að hlutaðeigandi hafi 

umráð eignar sem gefur af sér tekjur. Framleigi aðili fasteign sen hann hefur að 

leigu ber honum því að greiða skatt af þeim framleigutekjum. Hins vegar þegar 

um íbúðarhúsnæði er að ræða kemur aðeins til skattlagningar skv. 3. mgr. 30. gr. 

tsl. þegar tekjur af framleigunni nema hærri fjárhæð en útgjöld manns vegna 

húsaleigunnar.82  

 

Fyrirtækið Airbnb á hvorki fasteignir hér á landi né hefur það umráð yfir þeim 

fasteignum og því væri ekki hægt að skattleggja tekjur sem Airbnb aflar á 

grundvelli þessa ákvæðis 5. tölul. 3. gr. tsl. Hins vegar er ákvæði 

tvísköttunarsamninga Íslands um tekjur af fasteign fremur ólíkt. Þar segir í 1. 

mgr. 6. gr. að ,,tekjur, sem aðili heimilisfastur í samningsríki hefur af fasteign sem 

                                                        
79 Ásmundur G. Vilhjálmsson (2017). Íslenskur alþjóðlegur skattaréttur. Reykjavík: SkattVís, 
skattaráðgjöf og fræðsla slf. bls. 628-629 
80 Ásmundur G. Vilhjálmsson (2017). Íslenskur alþjóðlegur skattaréttur. Reykjavík: SkattVís, 
skattaráðgjöf og fræðsla slf. Bls. 629 
81 Þegar rætt er um söluhagnað er átt við mismun á söluverði og kaupverði tilteknar fasteignar. 
82 Ásmundur G. Vilhjálmsson (2017). Íslenskur alþjóðlegur skattaréttur. Reykjavík: SkattVís, 
skattaráðgjöf og fræðsla slf. Bls. 629-630 
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staðsett er í öðru samningsríki megi skattleggja í síðarnefnda ríkinu”. Ákvæði 1. 

mgr. gilda um tekjur af beinni hagnýtingu, leigu eða hvers konar öðrum afnotum 

fasteignar. Er því ekki skilyrði að fyrirtæki eigi fasteignirnar eða hafi rétt yfir 

þeim. 

 

Kemur þá að þeirri spurningu hvort myndi nægja að breyta landslögunum svo 

skattlagningarréttur myndi stofnast hér á landi eða hindra 

tvísköttunarsamningar samt sem áður að til þess komi. Að mati höfundar myndi 

slík breyting ekki skila tilskildum árangri.  Tvísköttunarsamningarnir myndu 

enþá hindra skattlagningarrétt hér á landi, þar sem í ákvæði 6. gr. 

tvísköttunarsamninga Íslands kemur fram að þótt ekki sé skilyrði fyrir því að 

fyrirtæki eigi fasteignirnar eða hafi rétt yfir þeim, þarf að afla tekna af beinni 

hagnýtingu fasteigna. Airbnb aflar ekki tekna með beinni hagnýtingu af 

fasteignum hér á landi og þar af leiðandi takmarka tvísköttunarsamningar 

skattlagningarétt.  

Ákvæði 6. tölul. 3. gr. tsl – tekjur af hugverkaréttindum  

Í 6. tölul. 3. gr. tsl. segir að ,,allir aðilar sem hafa hér á landi tekjur af leigu, 

afnotum eða rétti til hagnýtingar á lausafé, einkaleyfum, hvers konar réttindum 

eða sérþekkingu, svo og af söluhagnaði vegna slíkra eigna, skulu greiða 

tekjuskatt af þeim tekjum” (þó ekki vegna loftfara og skipa). Eru slíkar tekjur 

gjarnan kallaðar þóknanir (e. royalties). Ákvæði 6. tölul. 3. gr. tsl. var upphaflega 

lögfest með lögum nr. 40/1978 og hjóðaði þá með þeim hætti að ekki væri 

heimilt að skattleggja hagnað af sölu lausafjár. Var hins vegar heimild til slíkrar 

skattlagningar bætt við ákvæðið með b-lið. 1. gr. laga nr. 95/1998.83 

 

Tekur ákvæðið til allra manna og allra lögaðila sem hafa tekjur af leigu og sölu á 

hvers konar lausafé. Með lausafé er átt við eignir sem ekki eru fasteignir, vörur 

eða eignahlutir í félögum. Hér teljast bæði efnisleg verðmæti t.d. munir og 

óefnisleg verðmæti t.d. hugverkaréttindi, vörumerki, sérþekking og afnot af 

efnaformúlum. Í raun er frekar auðvelt að tengja efnislegt lausafé, eins og 

                                                        
83 Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 75/1981 um tekjuskatt og eignarskatt, með síðari 
breytingum, þskj. 942, 553. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
https://www.althingi.is/altext/122/s/0942.html. Sótt á vefinn 29. maí 2019 

https://www.althingi.is/altext/122/s/0942.html
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flugvélar eða bifreiðar við ákveðinn aðila hér landi. Hins vegar getur reynst 

erfiðara þegar rætt er um óefnislegt lausafé, og þá sérstaklega hugverkaréttindi 

sökum þess að þau eru sjaldan skráð eign ákveðins aðila nema þau falli undir 

einkaleyfi, vörumerki eða önnur slík réttindi.84 Helsta vandamálið er snýr að 

ákvæðinu er það að sá aðili sem skapar verðmætin hefur nokkuð frjálsar hendur 

um flutning þeirra úr landi og því þarf ekki að skatta frekar en hann vill.85  

 

Samkvæmt framangreindu er að mati Ásmundar G. Vilhjámssonar fyrrnefnt 

ákvæði án efa mjög rúmt, og að öllum líkindum of rúmt. Hefur t.d. aldrei í 

skattaframkvæmd tíðkast að innheimta skatt af flugvéla- og eða skipaleigu og var 

því ákveðið að þrengja örlítið gildissvið ákvæðisins með lögum nr. 167/2006. 

Voru tekjur af leigu skipa og loftfara sem notuð eru til flutninga á alfaraleiðum 

þar af leiðandi felldar undan skattskyldusviði ákvæðisins. Kom fram í 

athugasemdum frumvarpsins að tilgangurinn væri að aðlaga skattaumhverfið 

hér á landi breytingum í alþjóðlegum skipa- og flugrekstri. Raunveruleikinn væri 

sá að innlendir aðilar leigðu í flestum tilvikum atvinnutæki af erlendum aðilum. 

Erlendu aðilarnir kærðu sig ekki um að greiða innlenda skatta og til að koma í 

veg fyrir að skattinum yrði bætt við leiguna var af þeirri ástæðu ákveðið að 

undanþiggja hana tekjuskatti.86 

 

Það sem kemur helst til skoðunar varðandi skattlagningarétt á tekjur Airbnb á 

grundvelli 6. tölul. 3. gr. tsl. er hvort mögulega sé hægt að líta svo á að íslenskir 

viðskiptavinir séu að greiða fyrir afnot af hugverkum, þ.e. einhvers konar licence. 

Eins og áður hefur verið minnst á felst viðskiptalíkan Airbnb í því að notendur fá 

aðgang að vefsíðu og öllum viðskiptavinum fyrirtækisins og geta þar sett inn efni 

sem síðan er birt, meðal annars umsagnir og myndir. Er því hægt að velta því 

fyrir sér hvort notendur séu í raun að greiða einhvers konar þóknun sem fellur 

innan gildissviðs 6. tölul. 3. gr. tsl. Samkvæmt túlkun á ákvæðinu er það mat 

                                                        
84 Ásmundur G. Vilhjálmsson (2017). Íslenskur alþjóðlegur skattaréttur. Reykjavík: SkattVís, 
skattaráðgjöf og fræðsla slf. bls. 633 
85Ásmundur G. Vilhjálmsson (2017). Íslenskur alþjóðlegur skattaréttur. Reykjavík: SkattVís, 
skattaráðgjöf og fræðsla slf. bls. 633 
86Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 90/2003 um tekjuskatt og lögum nr. 94/1996 um 
staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur, með síðari breytingum þskj. 286, 276. mál. Vefútgáfa 
Alþingistíðinda, slóð: https://www.althingi.is/altext/133/s/0286.html sótt á vefinn 20. maí 2019 

https://www.althingi.is/altext/133/s/0286.html
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höfundar að það sé hægt að færa rök fyrir því að gagnagrunnur Airbnb sé 

nokkurs konar hugbúnaður en í raun eru notendur að greiða fyrir þjónustu sem 

vefsíðan veitir fremur en sjálfan hugbúnaðinn. Þar af leiðandi eru tekjurnar sem 

Airbnb aflar sér hér á landi ekki tekjur af þóknunum. Verður því að telja að ekki 

sé skattlagningaréttur hér á landi á grundvelli fyrrnefnds ákvæðis.  

Þá kemur til skoðunar hvort breyting á landslögum myndi hafa það í för með sér 

að skattlagningarréttur myndi stofnast þar sem almennt er ekki hægt að 

skattleggja hérlendis tekjur vegna þóknanna skv. tvísköttunarsamningum sem 

innihalda hliðstætt ákvæði og 12. gr. OECD fyrirmyndarinnar. En í 12. gr. 

tvísköttunarsamninga  kemur fram að ,,þóknanir , sem myndast í samningsríki og 

eru raunverulega í eigu aðila sem er heimilisfastur í hinu samningsríkinu, má 

einungis skattleggja í síðarnefnda ríkinu”. Hins vegar er einnig heimilt að 

skattleggja áðurnefndar þóknanir í því samningsríki þar sem þær myndast ef þær 

eru endurgjald fyrir rétt eða afnot af t.d. vörumerki sbr. 2. mgr. 12. gr. 

tvísköttunarsamninga. Í 3. mgr. 12. gr. er svo nánari skilgreining á hugtakinu 

,,þóknanir” en það merkir hvers konar greiðslur sem tekið er við sem endurgjaldi 

fyrir afnot eða rétt til afnota af hvers konar höfundarrétti á verkum á sviði 

bókmennta, lista eða vísinda eða öðrum verkum (þar með töldum 

tölvuhugbúnaði og kvikmyndum), hvers konar einkaleyfum, vörumerkjum, 

mynstri eða líkani, leynilegri formúlu eða framleiðsluaðferð. Af þessari 

upptalningu má ljóst vera að undir ákvæðið falla margs konar eignir. Hin 

óefnislegu réttindi þurfa ekki að vera skráð eða tryggð með einkaleyfi e.þ.h. 

Ákvæðið einskorðast ekki heldur við umsamdar greiðslur vegna afnota eða 

réttar til afnota. 87  Ákvæðið er því rúmt. Skv. þessari skýringu 12. gr. 

tvísköttunarsamninga sbr. 12. gr. samningsfyrirmyndarinnar myndu breytingar 

á ákvæði 6. tölul 3. gr. tsl. ekki skipta máli. Niðurstaða höfundar er að jafnvel þótt 

breytingar yrðu á landslögum um þóknanir myndu tvísköttunarsamningar koma 

í veg fyrir skattlagningarétt hér á landi.  

                                                        
87 OECD Committee on Fiscal Affairs(2010) Model Tax Convention on Income and on Capital. 
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-
2010_9789264175181-en#page2 sótt á vefinn 29. maí 2019, 8 liður aht. með 12. gr.  

https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-2010_9789264175181-en#page2
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-2010_9789264175181-en#page2
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5.2 Vandamál núgildandi löggjafar 

Helstu vandamál varðandi núggilandi löggjöf er að hún er að nokkru leyti orðin 

úrelt og nær þar af leiðandi ekki að halda í við þær hröðu tækniþróanir og 

breytingar sem hafa átt sér stað síðustu ár. Með komu stafræna hagkerfisins hafa 

viðskiptalíkön breyst gríðarlega og gert það að verkum að fyrirtæki eiga mun 

auðveldara með að stunda atvinnustarfsemi hvar sem er í heiminum. Á sama 

tíma gerir það fyrirtækjum auðveldara að forðast skattskyldu, þar sem þau 

komast hjá því að hafa efnislega nærveru í upprunaríki með þeim afleiðingum að  

ekki stofnast þar föst atvinnustöð.88 Auk þess treystir núgildandi löggjöf á 

efnislegar eignir en hreyfanleiki óefnislegra eigna er eitt af helstu einkennum 

stafræna hagkerfisins. Í mörgum viðskiptalíkönum stafræna hagkerfisins, getur 

fyrirtæki sem ekki er með heimilisfesti í tilteknu ríki átt samskipti þar í gegnum 

vefsíður eða aðrar stafrænar leiðir án þess að hafa þar efnislega nærveru (líkt og 

Airbnb). Landslög flestra ríkja krefjast þess að einhver efnisleg nærvera erlendra 

fyrirtækja þurfi að vera til staðar svo hægt sé að skattleggja þau. Þökk sé 

tæknivæðingu geta fjölþjóðafyrirtæki einnig valið hvar aðalstarfsemi þess er 

staðsett, og hún þarf hvorki að vera í ríkinu þar sem endanlegur neytandi er 

búsettur né ríkinu þar sem móðurfélagið er með heimilisfesti.89   

 

En vandamál núggilandi löggjafar er ekki einungis að hún sé úrelt heldur eru 

einnig vandamál varðandi það að finna hentuga lausn sem mismunar ekki 

erlendum fyrirtækjum sem stunda atvinnustarfsemi í stafræna hagkerfinu. Má 

sem dæmi nefna að innan Evrópska Efnahagssvæðisins og Evrópusambandsins 

gilda reglur um bann á mismunum á grundvelli ríkisfangs.90 Auk þess sem 

áskoranir eru varðandi verðmætasköpun og hvar eigi að skattleggja tekjur af 

slíkri verðmætasköpun. En eins og áður hefur komið fram er ekki heimild 

samkvæmt núgildandi löggjöf fyrir upprunaríki að skattleggja þess háttar tekjur. 

                                                        
88 Schön, Wolfgang(2018). International/OECD – Ten Questions about Why and How to Tax the 
Digitalized Economy. Vol. 72, no. 4/5, bls. 2 
89 Schön, Wolfgang(2018). International/OECD – Ten Questions about Why and How to Tax the 
Digitalized Economy. Vol. 72, no. 4/5, bls. 2 
90 OECD (2015), Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 – 2015 Final 
Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris. 
https://dx.doi.org/10.1787/9789264241046-en bls. 14, sótt á vefinn 29. maí 2019  

https://dx.doi.org/10.1787/9789264241046-en
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Verður því að vanda til verka og taka tillit til margra þátta ef breyta á 

skattalöggjöf hér á landi.  

 

5.3 Samantekt 

Eins og fjallað var um hér að ofan er ekki hægt að skattleggja tekjur sem Airbnb 

aflar sér hér á landi skv. núgilandi löggjöf, þar sem fyrirtækið er í raun með 

stafræna nærveru, en ekki efnislega líkt og fasta starfsstöð. Nær því löggjöfin 

ekki yfir þessa stafrænu nærveru með þeim afleiðingum að enginn 

skattlagningarréttur er til staðar. Vandamál núgildandi löggjafar hér á landi 

varðandi skattlagningu fjölþjóðafyrirtækja í stafræna hagkerfinu er að hún er í 

raun orðin úrelt. Þó nýlega hafi föst starfsstöð verið skilgreind nánar í 

tekjuskattslögunum, ná skilyrði ákvæðisins samt sem áður ekki yfir fyrirtæki 

með stafræna nærveru. Yrði því að gera breytingar á núggildandi skattalöggjöf 

hér á landi svo hægt væri að skattleggja tekjur Airbnb. Hins vegar er álitamál 

hvers háttar breyting væri skilvirkust og hvaða leið væri best að fara. Hér í næsta 

kafla verður farið yfir helstu framlög OECD og einhliða aðgerðir annarra ríkja. 

Verður að lokum lagt mat á hvort einhver þessara aðgerða væri raunhæfur 

kostur fyrir Ísland að tileinka sér.  
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6 OECD og aðgerðaráætlun BEPS 

6.1 Hlutverk OECD og helstu framlög 

Efnahags- og framfarastofnunin (OECD) er samstarfsvettvangur 34 aðildarríkja. 

Meginmarkið OECD er að hvetja til sjálfsbærs hagvaxtar og aukinna lífsgæða hjá 

aðildarríkjum sínum og um leið að viðhalda fjármálastöðugleika. OECD varð til úr 

stofnun (e. Organisation for European Economic Co-opreration OEEC) sem  sett 

var á laggirnar árið 1947 fyrir tilstuðlan Bandaríkjanna og Kanada til að 

skipuleggja Marshall- aðstoðina. OECD tók svo við starfsemi OEEC árið 1961 og 

voru aðildarríkin þá 20 talsins.91  

 

Starfsemi OECD snýst að mestu leiti að upplýsingagjöf til aðildarríkja og 

samræmingu á aðgerðum þeirra. Leiðbeiningar og reglur OECD eru því í rauninni 

ekki lagalega bindandi fyrir aðildarríkin heldur tillögur um hvernig haga megi 

lagasetningu, og gætu ríkin því hunsað fyrirmæli stofnunarinnar. Hins vegar er 

ljóst að í raunveruleikanum fylgja aðildarríkin almennt leiðbeiningum OECD í 

framkvæmd en með mismunandi nálgun við útfærslu og innleiðingu. 92 

Algengasta ástæðan er þó hins vegar að ríki kjósa að fylgja alþjóðareglum því að 

á endanum þjóna þær í grundvallaratriðum þeirra eigin hagsmunum.  

 

Þar sem mikil aukning hefur verið á alþjóðlegum viðskiptum og fjárfestingum 

hefur OECD gegnt mikilvægu hlutverki í stefnumótun á alþjóðlegum skattarétti. 

Sérstaklega sökum þess að mikil þróun hefur átt sér stað með þeim afleiðingum 

að umtalsverð skattaleg álitamál og ágreiningar hafa litið dagsins ljós.  

Ein mikilvægustu framlög stofnunarinnar á þessu sviði eru samningsfyrirmynd 

OECD um gerð tvísköttunarsamninga og leiðbeiningareglur OECD um 

milliverðlagningu.  

 

Með tvísköttun tekna og eigna er átt við álagningu skatts á sama skattstofn hjá 

sama skattaðila í tveimur ríkjum á sama tímabili. Markmið tvísköttunarsamninga 

                                                        
91 Seðlabankinn. Efnahags- og framfarastofnunin (OECD) https://www.sedlabanki.is/um-
sedlabanka-islands/althjodlegt-samstarf/efnahags-og-framfarastofnunin-oecd/sótt á vefinn 
13.febrúar 2019 
92Bonucci N. (2004). The legal status of an OECD act and the procedure for its adoption. 
http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/31691605.pdf sótt 13. febrúar 2019 
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er að koma í veg fyrir slíka tvísköttun á tekjur og eignir en jafnframt að vinna 

gegn skattasniðgöngu. Í aðildarríkjum OECD sem og í flestum öðrum þróuðum 

ríkjum, byggja tvísköttunarsamningar á samningsfyrirmynd stofnunarinnar. Má 

sem dæmi nefna að samningsfyrirmynd Íslands við gerð tvísköttunarsamninga 

er að mestu leyti sniðin eftir samningsfyrirmynd OECD.93 

Sum ríki kjósa þó að að notast við eigin lagareglur að hluta fremur en að byggja 

að öllu leyti á samningsfyrirmyndinni. Ítarleg greinargerð fylgir með 

samningsfyrirmyndinni sem inniheldur hvers kyns útskýringar á hverju ákvæði 

fyrir sig. Sú víðtæka notkun sem hefur orðið á samningsfyrirmyndinni hefur leitt 

til þess að greinargerðin hefur orðið að viðurkenndu túlkunargagni þegar kemur 

að tvísköttunarsamningum.94  

 

Annað mikilvægt framlag á vegum OECD á sviði alþjóðlegs skattaréttar eru 

leiðbeiningarreglur OECD um milliverðlagningu. Með milliverðlagningu er átt við 

verðákvörðun í viðskiptum tengdra aðila. Um getur verið að ræða hvers konar 

rekstrarleg aðföng og varanleg eignakaup hvort heldur þau eru ætluð til 

notkunar við tekjuöflun, sem fjárfesting eða dreifing áhættu. Milliverðlagning er 

frábrugðin öðrum viðskiptum þar sem að í viðskiptum milli óháðra aðila eru það 

væntanlega markaðsaðstæður sem ráða verðlagningu og þeir skilmálar sem 

aðilar hafa komið sér saman um í viðskiptum sínum eru yfirleitt lagðir til 

grundvallar við skattlagningu viðskiptanna. Hins vegar er það svo að þegar 

viðskipti eiga sér stað milli tengdra aðila þá er ekki jafn öruggt að kjör og 

skilmálar ráðist af markaðslegum forsendum heldur geta aðrar forsendur s.s. 

skattalegar, staðið að baki ráðstöfunum og þar af leiðandi getur milliverðlagning 

leitt til skattasniðgöngu. Þegar slíkt gerist er það sjónarmið oftast undirliggjandi í 

viðskiptum yfir landamæri að flytja skattstofna frá einu ríki til annars.95  

 

                                                        
93 Stjórnarráð Íslands. Tvísköttunarsamningar. 
https://www.stjornarradid.is/verkefni/efnahagsmal-og-opinber-fjarmal/tekjur-
rikissjods/althjodlegir-skattasamningar/tviskottunarsamningar sótt á vefinn 13. febrúar 2019 
94 Garðar Valdimarsson (1997). Nýr Norðurlandasamningur um tvísköttun. Tímarit lögfræðinga, 
(4.tölublað, 47. árgangur),  bls. 288-289 
95 Fjármála- og efnahagsráðuneytið (2013). Milliverðlagning, Áfangaskýrsla starfshóps. 
https://www.stjornarradid.is/media/fjarmalaraduneyti-
media/media/utgafa/Milliverdlagning052013.pdf sótt á vefinn 13. maí 2019 

 

https://www.stjornarradid.is/media/fjarmalaraduneyti-media/media/utgafa/Milliverdlagning052013.pdf
https://www.stjornarradid.is/media/fjarmalaraduneyti-media/media/utgafa/Milliverdlagning052013.pdf
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Skattaleg sjónarmið geta einnig komið upp þegar tengdir aðilar starfa í sama ríki 

en þá er með milliverðlagningunni reynt að hafa áhrif á skattgreiðslur annars 

aðilans eða beggja.96 Leiðbeiningarreglum OECD er ætlað að tryggja að ákvörðun 

verðs í þess háttar viðskiptum sem fjallað er um hér að framan sé í samræmi við 

verð í sambærilegum viðskiptum milli ótengdra aðila og er þá gjarnan miðað við 

armslengdarreglu.97 

6.2 Aðgerðaráætlun OECD gegn rýrnun skattstofns og tilfærslu hagnaðar 

(BEPS) 

OECD ásamt leiðtogum 20 helstu iðnríkja heims (G20 ríkjanna) kynntu 

lokaskýrslu 5. október árið 2015 vegna BEPS og varðar hún aðgerðir vegna 

rýrnunar á skattstofnum og tilfærslu hagnaðar. Vinna við aðgerðaráætlunina 

hóst í júli 2013 og skiptist BEPS aðgerðaráætlunin í 15 hluta þar sem í upphafi 

voru skilgreindir þeir þættir sem finna þurfti lausn á. Um er að ræða eina 

umfangsmestu aðgerð á sviði alþjóðlegs skattaréttar í um 30 ár er hún beint 

andsvar við tekjutapi ríkja vegna skattaundanskota eða skattaflótta 

fjölþjóðafyrirtækja.98  

 

Tillögurnar sem kynntar voru í lokaskýrslunni sneru ýmist að innanlandslöggjöf 

ríkja og/eða breytingum á orðalagi tvísköttunarsamninga. Þar komu meðal 

annars fram breytingar á upplýsingagjöf milli landa í tengslum við 

milliverðlagningu sem lúta að því að skattayfirvöld munu í fyrsta sinn geta fengið 

heildarmynd af starfsemi stórra alþjóðlegra fyrirtækja í stað þess að hafa 

eingöngu aðgang að upplýsingum sem lúta að starfseminni í þeirra eigin ríki. 

Einnig voru lagðar til breytingar á orðalagi tvísköttunarsamninga til að koma í 

veg fyrir misnotkun á þeim og misbeitingu á notkun eignarhaldsfélaga í 

skattalegum tilgangi. Var í þessu sambandi sérstaklega horft til 

                                                        
96 Fjármála- og efnahagsráðuneytið (2013). Milliverðlagning, Áfangaskýrsla starfshóps. 
https://www.stjornarradid.is/media/fjarmalaraduneyti-
media/media/utgafa/Milliverdlagning052013.pdf sótt á vefinn 13. maí 2019 
97 Armslengdarregla er meginreglan um að verðlagning í viðskiptum tengdra aðila sé sambærileg 
því sem almennt gerist í viðskiptum á milli ótengdra aðila undir sambærilegum kringumstæðum. 
98 Fjármála og Efnahagsráðuneytið (2017). Milliverðlagning og faktúrufölsun. 
https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=f08d611e-573c-11e7-941c-
005056bc530c sótt á vefinn 26. febrúar 2017 
 

https://www.stjornarradid.is/media/fjarmalaraduneyti-media/media/utgafa/Milliverdlagning052013.pdf
https://www.stjornarradid.is/media/fjarmalaraduneyti-media/media/utgafa/Milliverdlagning052013.pdf
https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=f08d611e-573c-11e7-941c-005056bc530c
https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=f08d611e-573c-11e7-941c-005056bc530c
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skattaframkvæmdar á sviði hugverkaréttar og reglna um skattlagningu rafræna 

hagkerfisins.  

 

Var komið með tillögur til þess að betrumbæta aðferðir til að komast að 

samkomulagi þegar ágreiningur rís milli ríkja um skattlagningarétt t.d. með því 

að skiptast á upplýsingum um bindandi álit. Einnig var tekið fram að nauðsynlegt 

væri að gæta þess að baráttan við að koma í veg fyrir tvískattlagningu tekna 

myndi ekki leiða til þess að engin skattlagning færi fram. Í BEPS 

aðgerðaráætlunni eru auk þess lagðar fram endurskoðaðar leiðbeiningar á 

reglum um milliverðlagningu sem vinna gegn notkun svokallaðra ,,cash boxes” 

sem sett er upp í því skyni að koma hagnaði fyrir í lágskattaríkjum. Hugtakið 

,,raunverulegur eigandi” var endurskilgreint til að koma í veg fyrir 

skattaskipulagningu sem hefur það markmið að komast hjá því að starfsemi 

fyrirtækis eða félags teljist vera skattskyld með því að beita skilgreiningum sem 

eiga ekki lengur við.99  

 

BEPS inniheldur margvíslegar leiðbeiningar til stjórnvalda um innleiðingu nýrra 

lagaákvæða sem meðal annars lúta að því að styrkja reglur um CFC 

skattlagningu,100 sameiginlegri aðferð til að koma í veg fyrir eyðingu skattgrunns 

með óhóflegum vaxtafrádrætti og nýjum reglum sem eiga að koma í veg fyrir 

misbeitingu þegar ríki skilgreina fjármagnstekjur með mismunandi hætti. Unnið 

var að því að þróa marghliða samning sem myndi gera það að verkum að ríki 

gæti tekið upp ný ákvæði í tvísköttunarsamninga sína án þess að þurfa að semja 

við hvert og eitt samningsríki.101 Alþjóðasamningurinn MLI (e. Multilateral 

Instrument) tók gildi í júní 2018 og hefur einmitt það markmið að koma í veg 

fyrir að tvísköttunarsamningar séu nýttir þegar glufur eru í skattareglum 

einstakra ríkja þannig að tilfærsla verði á hagnaði frá háskattaríkjum til 

lágskattaríkja (eða lágskattasvæða). Ákvæði MLI munu ganga framar tilgreindum 

                                                        
99 KPMG (2015). Aðgerðaráætlun OECD gegn rýrnun skattstofns og tilfærslu hagnaðar. 
http://www.skattatidindi.is/greinar/adgerdaraaetlun-oecd-gegn-ryrnun-skattstofns-tilfaerslu-
hagnadar  sótt á vefinn 14. febrúar 2019 
100 CFC (Controlled Foreign Company) skattlagning er skattlagning vegna eignarhalds á 
lágskattasvæðum. 
101 KPMG (2015). Aðgerðaráætlun OECD gegn rýrnun skattstofns og tilfærslu hagnaðar. 
http://www.skattatidindi.is/greinar/adgerdaraaetlun-oecd-gegn-ryrnun-skattstofns-tilfaerslu-
hagnadar sótt á vefinn 14.febrúar 2019 
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ákvæðum í tvísköttunarsamningum þeirra ríkja sem hafa komist að þeirri 

sameiginlegri niðurstöðu um að beita MLI. Munu því tvísköttunarsamningar 

þeirra ríkja sem hafa undirritað samninginn breytast að því er varðar þau ákvæði 

sem falla undir MLI.102  Samkvæmt framangreindu er BEPS verkefni OECD afar 

víðamikið og leiðir vafalaust af sér enn frekari breytingar hérlendis sem og annar 

staðar. 

6.3 Aðgerð 1 

Í upphafi aðgerðaráætlunar OECD er að finna aðgerð 1, í henni er tekist á við 

skattalegar áskorarnir sem fylgja hinu stafræna hagkerfi. Varðandi óbeina 

skattlagningu er áherslan lögð á að tryggja að virðisaukaskattur sé innheimtur 

með árangursríkum hætti á stafrænum vörum og þjónustu sem veitt eru yfir 

landamæri, þó verður ekki  fjallað nánar um óbeina skattlagningu í þessari 

ritgerð.  

 

Varðandi beina skattlagningu sem umfjöllunarefni ritgerðinar takmarkast við, er 

í lokaskýrslu aðgerðar 1 ítarlega tekið til skoðunar ýmis vandamál við 

skattlagningu á verðmætum sem verða til við gagnasöfnun sem á sér stað við 

noktun stafrænna vara og þjónustu, auk þeirra vandamála sem verða uppi þegar 

kemur að flokkun tekna af nýjum viðskiptalíkönum og reglna sem þarf að beita 

til að finna uppruna tekna. Einnig er áhersla lögð á að leita svara við því 

vandamáli að fyrirtæki geti tekið þátt í efnahagslífi annarra ríkja í gegnum 

stafræna miðla án þess að skattskylda stofnist.103 Áður en lengra er haldið er vert 

að setja fram hvernig aðgerðaráætlun 1 hljómar í heild sinni. 

 

Action 1- Address the tax challenges of the digital economy  

Identify the main difficulties that the digital economy poses for the application of 

existing international tax rules and develop detailed options to address these 

difficulties, taking a holistic approach and considering both direct and indirect 

taxation. Issues to be examined include, but are not limited to, the ability of a 

company to have a significant digital presence in the economy of another country 

                                                        
102 OECD (2016). Multilateral convention implemented tax treaty related measures to prevent base 
erosion and profit shifting. https://www.oecd.org/tax/treaties/multilateral-convention-to-
implement-tax-treaty-related-measures-to-prevent-BEPS.pdf sótt á vefinn 29. maí 2019 
103 OECD (2015), Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1- 2015 Final 
report OECD Publishing https://dx,doi.org/10.1787/9789264241046-en bls. 16, sótt á vefinn 27. 
maí 2019 

https://www.oecd.org/tax/treaties/multilateral-convention-to-implement-tax-treaty-related-measures-to-prevent-BEPS.pdf
https://www.oecd.org/tax/treaties/multilateral-convention-to-implement-tax-treaty-related-measures-to-prevent-BEPS.pdf
https://dx,doi.org/10.1787/9789264241046-en
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without being liable to taxation due to the lack of nexus under current 

international rules, the attribution of value created from the generation of 

marketable location relevant data through the use of digital products and services, 

the characterisation of income derived from new business models, the application 

of related source rules, and how to ensure the effective collection of VAT/GST with 

respect to the cross-border supply of digital goods and services. Such work will 

require a thorough analysis of the various business models in the sector.104 

 

Á fundinum sem átti sér stað í St. Pétursborg 5. og 6. september 2013,  

samþykktu leiðtogar G20 af heilum hug framangreinda aðgerðaráætlun. Í 

kjölfarið var stofnaður starfshópurinn TFDE105 innan OECD sem fékk úthlutað 

það verkefni að gera skýrslu með ítarlegri greinargerð á helstu skattalegu 

áskorunum sem hafi fylgt stafræna hagkerfinu auk ítarlegra úrlausna við þeim 

áskorunum. Átti skýrslunni að vera lokið fyrir lok september 2014.  Var tekið 

tillit til fyrri vinnu sem hafði átt sér stað á þessu sviði, og þá sérstaklega 

niðurstaðna svokallaðrar CFA skýrslu sem gefin var út á ráðherraráðstefnu OECD 

um rafræn viðskipti í Ottawa í október 1998.106  Í þeirri skýrslu var lögð mikil 

áhersla á þróun rafrænna viðskipta sem leitt gæti til aukins hagvaxtar, sköpun á 

störfum, aukningu á viðskiptum milli landa og bætingu á félagslegum aðstæðum 

fólks.107  

 

Lögð var áhersla á nokkrar meginreglur á fyrrnefndri ráðstefnu en þær eru 

gegnsæi eða hlutleysi, skilvirkni, fullvissa og einfaldleiki, sanngirni og 

sveigjanleiki sem áttu að fela í sér mikilvæg viðmið um hvernig haga skuli 

skattlagningu í rafrænum viðskiptum.108 Er óhætt að telja að þessar meginreglur 

séu einnig mikilvægar þegar kemur að stafræna hagkerfinu. Lokaskýrsla 

aðgerðaáætlunar BEPS var svo kynnt í október 2015 eins og áður hefur komið 

fram og verður nú í stuttu máli fjallað um helstu úrlausnir lokaskýrslunnar er 

varða fjölþjóðafyrirtæki. 

                                                        
104 OECD (2015) Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1- 2015 Final 
report OECD Publishing https://dx,doi.org/10.1787/9789264241046-en bls. 16, sótt á vefinn 14. 
febrúar 2019 
105 TFDE:  The Task Force on The Digital Economy 
106 OECD, (2015) Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1- 2015 Final 
report OECD Publishing https://dx,doi.org/10.1787/9789264241046-en bls. 17, sótt á vefinn 14. 
febrúar 2019 
107 sama heimild bls. 17 
108 sama heimild bls. 17 

https://dx,doi.org/10.1787/9789264241046-en
https://dx,doi.org/10.1787/9789264241046-en
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6.4 BEPS áskoranir og úrlausnir 

Margir af meginþáttum stafræna hagkerfisins, þá sérstaklega þeirri starfsemi 

sem tengist hreyfanleika á einhvern hátt valda BEPS áhyggjum varðandi bæði 

beina og óbeina skattlagningu. Sem dæmi hefur hreyfanleiki óefnislegra eigna í 

stafræna hagkerfinu gert það að verkum að aukin tækifæri eru fyrir fyrirtæki að 

rýra skattstofn og tilfærslu hagnaðar þegar kemur að beinni skattlagningu. 

 

Hreyfanleiki notenda hefur gert það að verkum að ákveðnar áhættur eru til 

staðar og þá sérstaklega þegar möguleiki er á að aðskilja tekjur sem eru 

skattskyldar með tilbúnum hætti frá þeirri atvinnustarfsemi sem var á bakvið 

öflun teknanna. Skattkerfi ríkja geta við þessar aðstæður þótt ótrúverðug auk 

þess sem tap getur orðið á ríkissrekstri. Niðurstaða OECD samkvæmt 

lokaskýrslunni var sú að stafræna hagkerfið valdi í sjálfu sér ekki BEPS 

áhyggjum. Hins vegar sökum þess hvernig viðskiptalíkön og einkennum stafræna 

hagkerfisins t.d. hreyfanleiki og fjölhliða viðskiptalíkönum er háttað gerir það 

yfirvöldum erfiðara fyrr að kljást við skattalegar áskoranir.109 Í lokaskýrslu 

aðgerðar 1 var fjallað um hvernig aðrar aðgerðaráætlanir BEPS (sem eru fjórtán 

talsins) hefðu áhrif á stafræna hagkerfið auk þess sem komið var með ákveðnar 

víðtækari úrlausnir á borð við nýja reglu um verulega efnahagslega nærveru og 

úrlausnir tengdar þeim þ.e. afdráttarskatta og jöfnunarálag. Óljóst var samkvæmt 

lokaskýrslu aðgerðar 1 hvernig sumar af aðgerðaráætlunum myndu hafa áhrif á 

stafræna hagkerfið, en talið var að þær aðgerðir sem sneru að milliverðlagningu 

(aðgerð 8-10) og fastri atvinnustöð (aðgerð 7) myndu hafa mestu áhrifin. Ekki 

verður fjallað nánar um úrlausnir lokaskýrslu aðgerðar 1 nema þær sem snúa að 

fjölþjóðafyrirtækjum. Verður því einungis fjallað nánar um aðgerðir 7 og 8, auk 

þess sem farið verður yfir víðtækari áskoranir stafræna hagkerfisins, þ.e.a.s. 

viðmiðin um verulega efnahagslega nærveru, afdráttarskatta og jöfnunarálag.  

6.4.1 Aðgerð 7 – Föst atvinnustöð 

Sú vinna sem lögð var í aðgerð 7 var megináhersla lögð á að koma í veg fyrir að 

erlend fyrirtæki gætu komist hjá því mynda fasta atvinnustöð í upprunaríki, með 

                                                        
109 Financial Transparency Coalition(2015) Should a problem for everyone be solved by the few? 
https://financialtransparency.org/should-a-problem-for-everyone-be-solved-by-the-few/ sótt á 
vefinn 22. maí 2019 

https://financialtransparency.org/should-a-problem-for-everyone-be-solved-by-the-few/
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þeim afleiðingum skv. OECD samningsfyrirmyndinni að upprunaríkjum væri ekki 

heimilt að skattleggja þau.110 Var þessi breyting unnin af TFDE sem áður hefur 

verið minnst á og breyting ákvæðisins talin nauðsynleg til að takast á við þær 

BEPS áskoranir sem nú eru til staðar í stafræna hagkerfinu.111  

Breyting á skilgreiningu fastrar atvinnustöðvar  átti meðal annars að takast á við 

þær aðstæður þegar málamyndagerningar eru gerðir í tengslum við sölu á vörum 

og þjónustu fyrirtækis sem partur er af fjölþjóða samsteypu, en tekjurnar eru 

meðhöndlaðar eins og þær hafi verið myndaðar í þessu eina fyrirtæki. 

Breytingarnar eiga líka að taka á því að fyrirtæki njóti ávinnings frá þeirri 

undantekningu í samningsfyrirmyndinni að föst atvinnustöð þurfi að vera til 

staðar til að skattlagning geti  átt sér stað.112  

 

Einnig má nefna breytingu á ákvæði um undirbúnings- eða aðstoðarstarfsemi 

fyrirtækja en sökum mikillar tækniþróunar getur slík starfsemi nú verið talin 

sem meginstarfsemi fyrirtækja. Samkvæmt núgildandi 4. mgr. 5. gr. 

samningsfyrirmyndarinnar er aðeins gerð sú krafa að sú starfsemi sem tekin er 

fram í f-lið fyrrnefnds ákvæðis sé undirbúnings- eða aðstoðarstarfsemi, en sú 

starfsemi sem nefndar eru í a til e-lið fela í sér undantekningu frá þeirri 

meginreglu að föst starfsstöð myndist hvort sem hún sé undirbúnings- eða 

aðstoðarstarfsemi.113  

 

Umræddar breytingar á ákvæði 4. mgr. 5. gr. samningsfyrirmyndarinnar taka á 

þeim áskorunum stafræna hagkerfisins um að fyrirtækjum sé kleift að hafa 

efnislega nærveru í ríkjum án þess að þar myndist föst atvinnustöð. Hins vegar 

leysa þær ekki þau vandamál að fyrirtæki geta enn sökum upplýsingatækni 

stundað viðskipti milli ríkja án þess að nokkur efnisleg nærvera sé til staðar. 

                                                        
110 OECD (2015). Preventing the Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status, Action 7- 
2015 Report, OECD Publishing, Paris bls. 28 https://dx.doi.org/10.1787/9789264241220-en bls. 
27 sótt á vefinn 12. maí 2019 
111 OECD (2015). Preventing the Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status, Action 7- 
2015 Report, OECD Publishing, Paris bls. 28 https://dx.doi.org/10.1787/9789264241220-en bls. 
27 sótt á vefinn 12. maí 2019 
112 Sama heimild bls. 28 
113 sama heimild bls. 28-29 

https://dx.doi.org/10.1787/9789264241220-en
https://dx.doi.org/10.1787/9789264241220-en
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Sökum þess er þörf á enn fleiri breytingum eða þróun nýrra reglna til að slík 

vandamál heyri sögunni til. 114 

 

6.4.2 Aðgerð 8-10 Milliverðlagning 

Þessi aðgerð tekur á BEPS áskorunum um milliverðlagningu sem gjarnan verða 

til bæði hjá fyrirtækjum sem starfa í stafræna hagkerfinu sem og hjá öðrum 

skattgreiðendum. Er aðgerð 8-10 sérstaklega ætlað að taka á því vandamáli sem 

snýr að hreyfanleika óefnislegra eigna þar sem mikil hætta er á skattasniðgöngu 

og er því gríðarlega mikilvæg þegar kemur að stafræna hagkerfinu. Með þeim 

reglum sem þar koma fram er tilgangurinn að tryggja að milliverðlagningar séu í 

raunverulegu samræmi við þá verðmætasköpun sem myndast.115  

 

Eins og áður hefur verið minnst á er í  lagareglum um milliverðlagningu tilgreint 

að verðlagning og/ eða skilmálar í viðskiptum milli tengdra lögaðila eru ekki 

sambærileg því sem almennt gerist í viðskiptum á milli ótengdra aðila, og því 

skuli meta og eftir atvikum leiðrétta verðlagninguna og ákvarða skattstofn eða 

skattstofna að nýju eftir því hvort verð reynist of- eða vanmetið.116 Ólögmæt 

milliverðlagning milli ríkja er algengt form undanskota í mörgum löndum. Þetta 

á ekki síst við þar sem þjónustugreinar eru ekki komnar til mikils þroska, s.s. í 

þróunarríkjum.  Með vaxandi hlutdeild þeirra, sér í lagi fjármálaþjónustu, vex 

aftur á móti hlutdeilt löglegrar sniðgöngu sem byggir á fjármálatækni og flutningi 

á óefnislegum eignum.117 

 

Erfitt getur verið að meta eðli viðskipta og verðmætasköpunar þar sem aðgangur 

skattayfirvalda sem og skattgreiðenda að upplýsingum um þessi efni er 

takmarkaður. Auk þess hefur fyrirtækjum tekist að fela yfirfærslur á eignum sem 

                                                        
114 sama heimild bls. 29 
115 OECD (2015). Preventing the Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status, Action 7- 
2015 Report, OECD Publishing, Paris https://dx.doi.org/10.1787/9789264241220-en bls. 90, sótt 
á vefinn 22. maí 2019 
116 Ríkisskattstjóri. Milliverðlagning. 
https://www.rsk.is/atvinnurekstur/skattskylda/milliverdlagning/ sótt á vefinn 22. maí 2019 
117 Fjármála og Efnahagsráðuneytið. Eignir Íslendinga á aflandssvæðum. 
https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=0ba11af5-5039-11e7-9410-
005056bc4d74 bls. 6, sótt á vefinn 22. maí 2019 

https://dx.doi.org/10.1787/9789264241220-en
https://www.rsk.is/atvinnurekstur/skattskylda/milliverdlagning/
https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=0ba11af5-5039-11e7-9410-005056bc4d74
https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=0ba11af5-5039-11e7-9410-005056bc4d74
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gerir það að verkum að engar upplýsingar eru að finna. Eru fjórar úrlausnir 

nefndar í aðgerðum 8-10 til að koma í veg fyrir þessi vandamál.118 

  

Má hér fyrst nefna þörf á að skoða samningsskilmála viðskipta hjá tengdum 

aðilum sem og afmarka raunveruleg viðskipti þeirra á milli. Má sem dæmi nefna 

að ef endurgjald er greitt fyrir millifærslu á óefnislegum eignum á milli ótengdra 

aðila, skal það einnig eiga við þegar tengdir aðilar eiga í hlut. Þessi skoðun á 

samningsskilmálum á að koma í veg fyrir að fyrirtæki geti falið slíkar millifærslur 

og notfært sér þær til að yfirfæra hagnað.119  

 

Í  öðru lagi þarf hlutverkagreining að fara fram til þess að mögulegt sé að 

afmarka viðskiptin og bera þau saman við sambærileg viðskipti á milli ótengdra 

aðila. Slík greining gerir yfirvöldum kleift að auðkenna efnahagsleg mikilvæg 

hlutverk svo hægt sé að meta fjárhæð þóknana sem hin tengdu félög 

raunverulega eiga rétt á. Hlutverkagreiningin einblínir á þær ákvarðanir sem 

teknar eru hjá hinum tengdu félögum sem og raunverulega háttsemi þeirra. Með 

öðrum orðum getur skráður eigandi á óefnislegum eignum í sumum tilfellum átt 

rétt á þóknun vegna nýtingar eignanna. Hins vegar getur verið að önnur félög 

innan samstæðunnar hafa tekið á sig fjárhagslegar áhættur, sinnt ákveðnu 

hlutverki og þess háttar og eiga þau þá rétt á endurgjaldi fyrir slíka 

verðmætasköpun. 120 Er ætlunin með þessu að viðurkenna að greiðsluskylda 

getur myndast hjá eiganda eignanna til þeirra félaga sem sinna þeim hlutverkum 

sem ekki eru framkvæmd af honum sjálfum.121 

 

Í þriðja lagi er minnst á að í þeim tilfellum þar sem erfitt er að leggja mat á 

verðmæti óefnislegra eigna og engar upplýsingar eru til staðar um millifærslu 

þeirra er skattayfirvöldum veitt heimild til að notast við ákveðnar matsaðferðir 

við ákvörðunartöku á armslengdarverði. Í þeim tilvikum notast skattayfirvöld 

við arðsemi þeirra eigna sem hafa verið millifærðar. Er tilgangur þessarar 

                                                        
118 sama heimild  
119 OECD (2015), Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 – 2015 Final 
Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris. 
https://dx.doi.org/10.1787/9789264241046-en sótt á vefinn 13. mars 2019, bls. 91 
120 sama heimild bls. 91  
121 sama heimild bls. 91 

https://dx.doi.org/10.1787/9789264241046-en
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heimildar að taka á því misræmi á upplýsingaflæði sem gjarnan er til staðar á 

milli skattayfirvalda og skattgreiðenda. Í aðgerð 8-10 er mælt með svokallaðri 

hagnaðarskiptingaraðferð við mat á verðmætasköpun óefnislegra eigna. 

Aðferðin felst í því að skipta sameiginlegum hagnaði eða tapi vegna viðskipta hjá 

tengdum aðilum til félaganna, eins og þeim væri skipt ef um ótengda aðila væri 

að ræða.122 Aðferðinni er skipt í tvo hluta, í fyrsta lagi aðferðin að sameina og 

skipta upp fyrirhuguðum hagnaði/tapi og í öðru lagi að sameina og skipta upp 

raunverulegum hagnaði/tapi.123  

 

Við mat á verðmæti framlagðs hlutverks hvers fyrirtækis skal eins og unnt er 

hafa samanburð af tilsvarandi hlutverkum hjá óháðum fyrirtækjum. Aðferðinni 

er einkum beitt, þar sem millifærslurnar milli tveggja tengdra fyrirtækja eru það 

samofnar að þær verða ekki metnar á aðskildum grunni. Grundvallarforsenda 

aðferðarinnar er nettóhagnaðar. Í sérstökum tilfellum getur þó átt við að beita 

brúttóhagnaði með eftirfarandi frádrætti vegna einstakra útgjaldaliða.  

 
Viðurkennt hefur verið að hálfu OECD að erfitt hefur reynst að notast við 

armslengdarregluna þegar kemur að stafræna hagkerfinu sökum þess að 

hagkerfið reiðir einna helst á stafrænar vörur og þjónustu. Talið er að auka 

notkun á fyrrnefndri hagnaðarskiptingaraðferð sé betri kostur þegar litið er til 

mats á verðmætum óefnislegra eigna.124  

 

Í fjórða lagi er svo fjallað um skiptingu kostnaðar125 í aðgerð 8-10 sem felur í sér 

að öll samkomulög milli tengdra aðila eru ítarlega skoðuð og gengið úr skugga 

um að þau fyrirkomulög séu í samræmi við hvar verðmætin raunverulega 

myndast. Tilgangurinn með þessari skoðun er að allir notist við sömu 

                                                        
122sama heimild bls 92  
123 OECD (2015), Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 – 2015 Final 
Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris.  
https://dx.doi.org/10.1787/9789264241046-en bls. 92, sótt á vefinn 22. maí 2019 
124 sama heimild bls. 92 
125 e. Cost contribution agreements 

https://dx.doi.org/10.1787/9789264241046-en
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leiðbeiningar þegar leggja þarf mat á verðmæti óefnislegra eigna, þegar um 

samkomulag á skiptingu kostnaðar er til staðar.126 

 

Eins og áður hefur komið fram hafa þessar fyrrnefndu aðgerðir nú þegar haft 

áhrif á löggjöf marga ríkja sem og hér á landi. Breytingar hafa orðið á 

skilgreiningunni um fasta starfsstöð í tekjuskattslögunum og einnig var talið 

nauðsynlegt að tryggja að virkt eftirlit væri með skjölunarskyldu stærri 

fyrirtækja og var það gert með breytingu á ákvæði 91. gr. tsl. skil á ríki-fyrir-ríki 

skýrslu með lögum nr. 112/2016 um aðgerðir stjórnvalda gegn skattasvikum 

ofl.127 Fjallar ákvæðið um skyldu móðurfélags heildarsamstæðu til að skila 

svokallaðri ríki-fyrir-ríki skýrslu til ríkisskattstjóra með upplýsingum um tekjur 

og skatta í þeim ríkjum þar sem félög innan heildarsamstæðunnar eiga 

heimilisfesti. Eru þessar upplýsingar nýttar við mat skattayfirvalda á því hvort 

lagaákvæðum um milliverðlagningu sé beitt í viðskiptum milli aðila innan 

samstæðunnar í samræmi við aðgerð 13 í aðgerðaráætlun OECD.  

6.5 Veruleg efnahagsleg nærvera  

Lengi hafði verið rætt um að breyta skilgreiningunni um fasta atvinnustöð og var 

fyrsta tillagan lögð fram af OECD í skýrslu sem kom út árið 2004. Tillagan fól í sér 

hugmyndina að stafrænni fastri atvinnustöð en náði ekki fram að ganga. Hún var 

þó aftur tekin upp í lokaskýrslu aðgerðar 1 og sneri að því að fyrirtæki gætu 

myndað takmarkaða skattskyldu í upprunaríki með því að hafa verulega 

efnahagslega nærveru. Voru færð rök fyrir því að fyrirtæki sem varanlega taka 

stóran þátt í efnahagslífi annarra ríkja ættu með réttu að vera þar skattskyld 

þrátt fyrir enga efnislega nærveru. Kemur þar skýrt fram að skilyrði sé að um 

verulega efnahagslega þátttöku í markaðsríki sé að ræða, auk þess sem þátttaka 

þarf að hafa ákveðin tilgang, til að stofnist til skattskyldu.128  

 

                                                        
126 OECD (2015), Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 – 2015 Final 
Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris.  
https://dx.doi.org/10.1787/9789264241046-en bls. 92, sótt á vefinn 22. maí 2019 
127 Lög um aðgerðir stjórnvalda gegn skattsvikum o.fl. þskj. 1820, 787.mál. Vefútgáfa 
Alþingistíðinda, slóð: https://www.althingi.is/altext/145/s/1820.html sótt á vefinn 27. maí 2019 
128 OECD (2015), Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 – 2015 Final 
Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris.  
https://dx.doi.org/10.1787/9789264241046-en bls. 107, sótt á vefinn 24. maí 2019 

https://dx.doi.org/10.1787/9789264241046-en
https://www.althingi.is/altext/145/s/1820.html
https://dx.doi.org/10.1787/9789264241046-en
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Við mat á því hvort um varanlega efnahagslega þátttöku sé að ræða eru teknir 

fyrir þrír flokkar í lokaskýrslu aðgerðar 1, og verður nú fjallað um þá hvern fyrir 

sig. Einnig verður fyrirtækið Airbnb haft til hliðsjónar um hvort það falli undir 

skilgreiningu þessara fyrrnefndu flokka.  

6.5.1 Tekjutengdir þættir  
Má almennt telja að tekjur fyrirtækja sem aflað er með reglubundnum hætti í 

tilteknu ríki sé ein af helstu vísbendingunum um að veruleg efnahagsleg nærvera 

sé til staðar. Með tekjutengdum hætti er reynt að tryggja að hagnaður sé 

skattlagður þar sem sköpun hagnaðarins á sér stað sem og 

verðmætasköpunin.129 

 

 Eins og áður hefur komið fram hefur reynst erfitt að ákvarða hvar 

verðmætasköpun myndast en hins vegar á þetta vel við þegar skattleggja þarf 

hagnað fyrirtækja af sölu á vörum og þjónustu, því þá er hagnaðurinn skattlagður 

þar sem viðskiptin eiga sér stað.130 Í lokaskýrslu aðgerðar 1 er þó aðeins tekið 

fyrir þegar verðmætasköpun, auk sölu á vöru og þjónustu eiga sér stað í sama 

ríki. Er það talið líklegast þegar um fjölhliða viðskiptalíkön er að ræða, 

sérstaklega þau sem háð eru netáhrifum sökum þess hve háðir viðskiptahóparnir 

eru hvor öðrum. Er þá talið að sú verðmætasköpun sem myndast endurspegli 

þær tekjur sem fyrirtæki afla. Er meðal annars tekið fyrir dæmi um beina 

tengingu við gagnasöfnun og þeirra vara og þjónustu sem fyrirtæki bjóða uppá, 

sökum þess að gagnasöfnum eykur verðmæti og jafnvel sölu á vörum eða 

þjónustu er ljóst að fyrirtæki hagnast á slíkri verðmætasköpun.131 

 

Hagnaðurinn felur í sér að fyrirtækjum er kleift að selja fleiri vörur eða hækka 

verð á vörum eða þjónustu. Geta tekjur samkvæmt þessu orðið til þess fyrirtæki 

verði talin hafa verulega efnahagslega nærveru í viðkomandi ríki. Með að nota 

tekjutengda þætti er möguleiki á að takmarka aukakostnað skattgreiðenda og 

veita aukið skattaöryggi þegar kemur að viðskiptum yfir landamæri. Er þó eins 

                                                        
129 OECD (2015), Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 – 2015 Final 
Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris.  
https://dx.doi.org/10.1787/9789264241046-en bls. 107, sótt á vefinn 24. maí 2019 
130 sama heimild bls. 107 
131 sama heimild bls. 107 

https://dx.doi.org/10.1787/9789264241046-en
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og áður segir aðeins tekið fyrir atvik þegar viðskiptahóparnir eru staðsettir í 

sama ríki en engin viðmið gefin þegar hóparnir eru það ekki. Er því erfitt að 

svara hvort slík atvik myndu aðeins leiða til skattskyldu í einu ríki eða öllum 

þeim ríkjum sem viðskiptahóparnir eru staðsettir.132  

Tekjutengdir þættir fela einnig í sér fleiri áskoranir og þar á meðal mat á því 

hvaða tekjur leiða til þess að um verulega efnislega nærveru sé að ræða. Besti 

kosturinn væri að allar þær tekjur sem aflað er í gegnum stafræna starfsemi 

myndu falla undir slíkar tekjur. Væri hægt að notast við ákveðið viðmið t.d. þegar 

viðskipti fara fram í gegnum sjálfvirk kerfi eins og gjarnan er notað í stafrænum 

viðskiptum.133  

 

Hins vegar er álitaefni hvort slík regla myndu mögulega brjóta gegn 

jafnræðisreglu þar sem reglan á ekki við um fyrirtæki sem stunda hefðbundin 

viðskipti. Auk þess gætu afleiðingarnar leitt til þess að fyrirtæki myndu reyna að 

fara krókaleiðir til þess að starfsemi sín myndi ekki falla undir stafræn viðskipti. 

Í ljósi þess að reglunni er ætlað að fela í sér samræmi við skattlagningu á 

sambærilegri starfsemi þyrfti mögulega að breyta gildissviði hennar með því að 

láta allar tekjur sem fyrirtækja afla í öðru ríki falla þar undir.134  

 

Síðast en ekki síst er sú áskorun sem yfirvöld standa frammi fyrir þegar kemur 

að tekjutengdum þáttum er að bera kennsl á hafa yfirsýn yfir þær tekjur sem 

utanaðkomandi fyrirtækja afla. Ein möguleg lausn til að takast á við þessa 

áskorun væri að skylda fyrirtæki að tilkynna þau viðskipti sem uppfylla skilyrði 

um verulega efnahagslega nærveru. Hins vegar gæti reynst erfitt fyrir 

skattayfirvöld að tryggja að farið sé eftir slíku kerfi þar sem ómögulegt er að vita 

nákvæmlega hvenær viðskiptin fara fram. Auk þess er það einungis vitneskja 

kaupenda og seljanda hvert umfang slíkra viðskipta er hverju sinni. 135 

 

                                                        
132 Sama heimild bls. 107 
133 OECD (2015), Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 – 2015 Final 
Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris.  
https://dx.doi.org/10.1787/9789264241046-en bls. 107, sótt á vefinn 24. maí 2019 
134 sama heimild bls. 107-108 
135 sama heimild bls. 108 

https://dx.doi.org/10.1787/9789264241046-en


 

 45 

Sú byrði að þurfa að tilkynna öll stafræn viðskipti sem eiga sér stað yfir 

landamæri myndi hafa áhrif á bæði seljendur sem og kaupendur. Líklegt er að 

kaupendur myndu forðast að stunda slík viðskipti auk þess sem erfitt getur 

reynst fyrir seljendur að vita nákvæmlega hvar viðskiptavinir þeirra eru búsettir. 

Með núverandi tækni er auðvelt fyrir kaupendur að fela staðsetningu sína þegar 

vörur eða þjónusta er keypt í gegnum internetið. Að því sögðu er það auðveldara 

sagt en gert fyrir yfirvöld að afla upplýsinga um þau stafrænu viðskipti sem eiga 

sér stað í viðkomandi ríki.136 Er því ljóst samkvæmt framangreindu að ekki fæst 

lausn við áskornum stafrænna viðskipta með því að nota einungis aðferðina um 

tekjutengda þætti.  

6.5.2 Stafrænir þættir 
Margir þættir skipta gríðarlegu máli þegar kemur að því að ná umtalsverðum 

fjölda viðskiptavina í viðkomandi ríki. Má þar helst nefna staðsetning verslana, 

staðbundin markaðssetning, greiðslumöguleikar og sölu- og þjónustufulltrúar. Í 

stafræna hagkerfinu er hæfni til að koma á og viðhalda markvissum samskiptum 

við notendur eða viðskiptavini í ákveðnu ríki gegnum nettengda viðveru háð 

öðrum hliðstæðum þáttum. Hægt er að nota stafræna þætti sem byggja á 

núverandi þróun stafræna hagkerfisins við mat á því hvort veruleg efnahagsleg 

nærvera sé til staðar og eru þeir þrír talsins.137  

 

Fyrsti stafræni þátturinn er notkun fyrirtækja á staðbundnum lénum. Fyrirtæki 

sem reyna að fá notendur eða viðskiptavini í ákveðnu ríki hafa “heima” lén en 

nota gjarnan staðbundið eða sérhæft lénsheiti til að auðveldara sé fyrir íbúa þess 

ríkis að nálgast vefsíðu þeirra. Ástæðan er einnig þörf fyrirtækja að vernda 

vörumerki sín sem og nafn fyrirtækisins með því að kaupa sambærileg lén svo 

aðrir geti ekki notað þau.138  

 

Þó að sjálfsögðu sé þetta valkvætt nota flest fjölþjóðafyrirtæki sem stunda 

viðskipti yfir landamæri þessa aðferð og má sem nefna dæmi að Airbnb notar 

                                                        
136 Sama heimild bls. 108 
137 OECD (2015), Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 – 2015 Final 
Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris.  
https://dx.doi.org/10.1787/9789264241046-en bls. 109, sótt á vefinn 24. maí 2019 
138 sama heimild bls. 109 
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lénið .is hér á landi. Hvort þessi aðferð verði áfram notuð til að fá aukin aðgang 

að mörkuðum er hins vegar óvíst þar sem í náinni framtíð getur vel verið að t.d. 

sá sem selur myndavélabúnað á heimsvísu noti einungis sitt hefðbundna 

heimalén til að draga úr mikilvægi þess að hafa staðbundið lénsheiti og þar að 

leiðandi hafa verulega efnahagslega nærveru í ákveðnu ríki.139   

 

Annar stafrænn þáttur sem vert er að skoða er staðbundinn stafrænn vettvangur. 

Er ljóst að ef vefsíða fyrirtækis eða stafrænir miðlar eru til staðar í tilteknu ríki er 

það að öllum líkindum með varanlega efnahagslega nærveru. Fyrirtæki hafa 

gjarnan staðbundnar vefsíður í ríkjum til þess að kynna vörur sína og þjónustu 

með þeim hætti að höfða sem til flestra. Staðbundnar vefsíður og stafrænir 

miðlar geta falið í sér eiginleika sem ætlaðir eru að auðvelda samskipti við 

staðbundna notendur og viðskiptavini. Má sem dæmi nefna tungumál, 

staðbundin markaðssetning, afslættir og staðbundnir þjónustuskilmálar fyrir 

notendur og viðskiptavini sem endurspegla viðskiptalegt og lagalegt umhverfi 

þess ríkis.140 

 

Vefsíða airbnb.is er til dæmis á íslensku og notar staðbundna þjónustuskilmála. 

Þrátt fyrir að sum fyrirtæki kjósi að notfæra sér ekki staðbundna 

markaðssetningu eða auglýsingar getur slíkur vettvangur laðað að sér 

umtalsverðan fjölda áf notendum og viðskiptavinum. Er ljóst að ætlun fyrirtækja 

sem stunda starfsemi sína með þessum hætti eru að öllum líkindum varanleg í 

því tiltekna ríki.141  

 

Að lokum í flokki stafrænna þátta eru nefndir staðbundnir greiðslumátar. 

Fyrirtæki sem stunda markvissa efnahagslega þátttöku í tilteknu ríki tryggja að  

viðskiptavinir þeirra greiði með þeim staðbundnu greiðsluformum sem þeir eru 

vanir. Hér undir falla meðal annars að verð á vöru og þjónustu er í gjaldmiði 

þeirra viðskiptavina, auk þess sem tollar, skattar og önnur gjöld eru reiknuð með 

                                                        
139 Sama heimild bls. 109 
140 OECD (2015), Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 – 2015 Final 
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söluverðinu. Er ólíklegt að fyrirtæki myndu leggja slíkt á sig ef þátttaka í 

efnahagslífi ríkis væri ekki  ætlunin, sem gefur því góða vísbendingu um að 

fyrirtæki hafi verulega efnahagslega nærveru í viðkomandi ríki.142  

6.5.3 Notendatengdir þættir 

Síðasti flokkurinn sem nefndur er í lokaskýrslu aðgerðar 1 við mat á því hvort 

veruleg efnahagsleg nærvera sé til staðar í tilteknu ríki er notendafjöldi og 

gagnamagn þeirra.  Sökum þess hversu mikilvæg netáhrif eru fyrir stafræna 

hagkerfið geta notendatengdir þættir einnig verið mikilvægir þegar kemur að 

mati á því hversu sterk tengsl fyrirtæki hafa við tiltekið ríki í efnahagslegum 

tilgangi.143 Eru notendatengdir þættir sem nefndir eru einnig þrír talsins.   

 

Fyrsti þátturinn er hversu margir notendur eru virkir mánaðarlega. Við mat á 

efnahagslegum tengslum er skoðað fjölda þeirra notenda sem heimsækja 

tiltekinn stafrænan miðil eða vefsíðu á tilteknu tímabili. Samkvæmt lokaskýrslu 

aðgerðar 1 er miðað við 30 daga tímabil. Þessi aðferð hefur þá kosti að mæla 

viðskiptavini í tilteknu ríki bæði hvað varðar stærð og stig þátttöku.144  

 

Ljóst er þó að erfitt getur reynst að ákvarða hver sé virkur notandi og fá 

áreiðanlegar upplýsingar um hver raunverulegur fjöldi notenda sé í tilteknu ríki. 

Ástæða fyrir óáreiðanleika upplýsinga um notendur er meðal annars hversu 

algengt er að notendur séu með marga aðganga, ekki er skylda fyrir notendur að 

gefa upp réttar upplýsingar og vegna svokallaðra “tölvuvélmenna”.145  

 

Annar þátturinn sem gefur vísbendingu um þátttöku fyrirtækis í efnahagslífi 

tiltekins ríkis er fjöldi samninga. Hér er aðallega einblínt á núverandi mat á fastri 

atvinnustöð varðandi umboðsmenn sem gera samninga í ríki fyrir hönd 

                                                        
142 Sama heimild bls. 109-110 
143 OECD (2015), Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 – 2015 Final 
Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris.  
https://dx.doi.org/10.1787/9789264241046-en bls. 110, sótt á vefinn 24. maí 2019  
144 Sama heimild bls. 110 
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fyrirtækis sbr. 5. gr. samningsfyrirmyndar OECD og vísast hér í fyrri umfjöllun 

um umboðsmannaregluna.146  

 

Í stafræna hagkerfinu er hægt að gera samninga við viðskiptavini í gegnum 

stafrænan vettvang án þess að þörf sé fyrir starfsfólk eða umboðsmenn. Má sem 

dæmi nefna að þeir stafrænu miðlar sem veita ókeypis þjónustu til notenda sinna 

taka oftast fram á heimasíðu sinni að með því að nálgast eða nota vörur og 

þjónustu tiltekins fyrirtækis samþykkja notendur þjónustuskilmála sem fela í sér 

lagalega bindandi samning.  Fjöldi samninga sem gerðir eru í gegnum stafræna 

miðla við notendur sem búsettir eru í tilteknu ríki getur því talist mikilvægur 

þáttur við mat á þátttöku fyrirtækis í efnahagslífi þess.147  

 

Síðasti þátturinn við mat á þátttöku fyrirtækis er fjöldi þess efnis sem safnað er í 

gegnum stafrænan vettvang frá notendum og viðskiptavinum búsettir í tilteknu 

ríki. Megináhersla yrði lögð á uppruna þeirra gagna sem væri safnað, óháð því 

hvar gögnin væru síðan geymd eða hvar væri unnið úr þeim (t.d. í 

gagnavöruhúsi). Væru gögnin ekki bundin við persónuupplýsingar notenda, þar 

sem þau myndu einnig ná yfir efni sem notendur búa til sjálfir, umsagnir um 

vörur og leitarsögu notenda. Hægt væri að notast við svokallað hlutfallspróf með 

því að athuga hversu stórt hlutfall af stafrænu efni hefur komið frá tilteknu ríki 

miðað við heildarhlutfall fyrirtækisins. Upplýsingar um þau gögn sem safnað er 

hafa í auknum mæli verið aðgengilegri, áreiðanlegri og uppfærast með skjótum 

hætti, sérstaklega þegar gögnunum er safnað og þau geymd á netþjóni 

viðkomandi fyrirtækis.148  

 

Á sama tíma halda fyrirtæki ekki endilega skrár um söfnun og magn þeirra gagna 

sem koma frá hverju ríki fyrir sig. Auk þess endurspeglar magn þeirra gagna sem 

safnað er hjá öðrum ríkjum ekki endilega þann hagnað sem fyrirtæki afla, þar 

                                                        
146 OECD (2015), Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 – 2015 Final 
Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris.  
https://dx.doi.org/10.1787/9789264241046-en bls. 110, sótt á vefinn 24. maí 2019 
147 OECD (2015), Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 – 2015 Final 
Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris. 
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sem mikill óstöðugleiki og óvissa ríkir ennþá um mat á verðmætum gagnanna 

sem og uppruna þeirra.149 

6.5.4 Möguleg samsetning tekjuþátta við aðra þætti 

Eins og áður hefur komið fram má almennt telja að tekjur fyrirtækja sem aflað er 

með reglubundnum hætti í tilteknu ríki sé ein af helstu vísbendingunum um að 

veruleg efnahagsleg nærvera sé til staðar. Sá tekjutengdi þáttur sannar þó ekki 

með fullnægjandi hætti að svo sé. Til þess að sjá með skýrum hætti hvort 

verulega efnahagsleg nærvera sé til staðar í tilteknu ríki, verður að sameina 

tekjutengda þætti við stafræna og/eða notendatengda þætti.150 Með öðrum 

orðum yrði að taka til allra þeirra þátta sem stafa af tekjuöflun fyrir fyrirtæki í 

viðkomandi ríki. Má sem dæmi nefna ef fyrirtæki aflar tekna með stafrænum 

viðskiptum við notendur í tilteknu ríki, þar sem notendur þurfa að búa til 

sérsniðin reikning og greiða með staðbundnum greiðslumöguleikum á vefsíðu 

fyrirtækisins, gæti talist sem svo að tengsl séu milli þeirra tekna sem myndast frá 

því ríki og stafrænna og/eða notendatengda þátta sem myndu sýna fram á 

verulega efnahagslega nærveru.151  

 

Hins vegar er enn óljóst hvað raunverulega felst í verulegri efnahagslegri 

nærveru og það veldur áframhaldandi áskorunum varðandi skattlagningu 

fjölþjóðafyrirtækja. Var tekið fram í lokaskýrslu aðgerðar 1 að þeir þættir sem 

fjallað var um gefi vissulega ákveðnar vísbendingar um að veruleg efnahagsleg 

nærvera sé til staðar, en með hverjum þætti ríkir óvissa. Auk þess er enn óljóst 

hvort nota þurfu samsetningu allra þessara þátta eða hvort einn þeirra dugi í 

sumum tilvikum. Er því ljóst að sú vinna við að finna lausnir á þessum 

áskorunum er hvergi lokið, auk þess sem þær munu hafa gríðarleg áhrif á 

takmarkaða skattskyldu þegar þær koma til framkvæmda.152  

                                                        
149 sama heimild bls. 111 
150 sama heimild bls. 111 
151 OECD (2015), Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 – 2015 Final 
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6.6 Afdráttarskattur vegna stafrænna viðskipta  

Samkvæmt lokaskýrslu aðgerðar 1 var einnig fjallað um aðrar úrlausnir þar á 

meðal afdráttarskatta á þeim greiðslum sem íbúar tiltekins ríkis greiða fyrir 

vörur og þjónustu sem keyptar eru með stafrænum hætti frá erlendum 

þjónustuveitum. Slíkur afdráttarskattur getur í raun verið notaður óháð öðrum 

aðferðum eða úrlausnum, um stafræn viðskipti við erlenda aðila eða fyrirtæki 

sem bjóða uppá vörur og þjónustu sem pantaðar eru á netinu, auk þess sem þeir 

eru fullkomið tól til að styðja við samhliða öðrum þáttum um skattaleg tengsl 

sem fjallað var um hér að framan.153  

6.6.1 Gildissvið afdráttarskattsins 

Nauðsynlegt er að tryggja með skýrum hætti hvers kona stafræn viðskipti falla 

undir afdráttarskatta bæði fyrir skattgreiðendur sem og skattayfirvöld. Einnig er 

þörf á að skilgreina gildissvið afdráttarskattsins með eins einföldum hætti og 

mögulegt er til að koma í veg fyrir óþarfa ágreining og vandamál er varða flokkun 

tekna. Vissulega getur það reynst áskorun þar sem stafræn viðskipti eru ólík, auk 

þess sem þeim viðskiptum fylgja mismunandi viðskiptalíkön með þeim 

afleiðingum að þau geta brugðist við skattlagningu með mismunandi hætti.154  

 

Má því segja að þótt nákvæm skilgreining á þeim stafrænu viðskiptum sem 

myndu falla undir skattlagninguna myndu veita skýrleika, myndu það einnig 

leiða til ádeilna um eðli viðskipta og hvort þær falli undir gildissviðið, einkum 

vegna áframhaldandi tækniþróana. Af þeirri ástæðu var kosið að nota almenna 

skilgreiningu annars vegar að gildissvið afdráttarskattsins nái til viðskipta á 

vörum og þjónustu sem keyptar eru á netinu og hins vegar allra þeirra 

söluaðgerða sem inntar eru af hendi úr fjarlægð við erlenda aðila eða fyrirtæki. 

Þess háttar skilgreining gefur möguleika á sveigjanleika og tryggir með 

sanngjörnum hætti að sambærileg skattlagning eigi sér stað á sambærilegum 

viðskiptum.155  

                                                        
153 OECD (2015), Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 – 2015 Final 
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6.6.2 Innheimta afdráttarskattsins 

Margar hindranir geta átt sér stað við innheimtu á afdráttarskatti. Á það reynir 

sérstaklega þegar kemur að aðgerðum um svokölluð B2C156 viðskipti fyrirtækja 

við neytendur. B2B157 viðskipti milli fyrirtækja ganga almennt auðveldara fyrir 

sig þar sem líklegra er að fyrirtæki hlýði skipunum sem koma frá yfirvöldum og 

því einfaldari aðgerðir sem þarf að framkvæma við skattlagningu. Ástæðan fyrir 

því að ákveðnar hindranir um innheimtu afdráttarskatta verða til þegar kemur 

að viðskiptum milli fyrirtækja og neytenda er þekkingarleysi neytenda auk þess 

að sú vinna sem yfirvöld þurfa að inna af hendi til að innheimta slíkan skatt hefur 

í för með sér meiri kostnað en sú upphæð sem aflað er við slíka innheimtu.  

 

Í lokaskýrslunni er þó minnst á einn möguleika sem gæti leyst þetta vandamál en 

hann er að láta þann millilið sem sér um greiðslur frá neytenda til seljanda sjá 

um að halda eftir skatti. Möguleg lausn til að auðvelda þeim starfið væri að slíkir 

milliliðir hefðu ákveðið skráningarkerfi um viðskiptin því ljóst er að þeir sjá 

aðeins upphæðina en hafa ekki upplýsingar um hvers konar viðskipti er að 

ræða.158 Yrðu þá erlend félög skyldug til að skrá sig í kerfið, og allar greiðslur 

sem koma frá viðskiptavinum í tilteknu ríki yrðu settar inn á bankareikning sem 

þyrfti að tilnefna. Í þeim tilvikum gætu milliliðir haldið eftir skatti af þeim 

greiðslum sem berast inn á þennan ákveðna bankareikning. Hins vegar getur 

þetta reynst áskorun þegar milliliðirnir eru staðsettir í öðru ríki en 

viðskiptavinirnir sem getur skapað tækifæri til að koma í veg fyrir 

skattlagningu.159  

6.6.3 Samantekt 

Ljóst er að afdráttarskattur af stafrænum viðskiptum getur verið góður kostur 

þegar kemur að skattlagningu á þær tekjur sem aflað er í stafræna hagkerfinu. 

Hins vegar hafa þær hindranir sem hefur verið fjallað um auk þeirra vandkvæða 

sem snúa að Evrópusambandinu sem og fleiri haft áhrif á að þess háttar 

skattlagning teljist raunhæfur kostur. Innan Evrópska efnahagssvæðisins og 

                                                        
156 Business to customer 
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Evrópusambandsins gilda reglur um bann á mismunun á grundvelli ríkisfangs 

sem gerir það að verkum að erfitt væri fyrir þau að taka upp reglur um 

afdráttarskatta sem einungis væru beitt á erlend fyrirtæki þrátt fyrir að 

upphæðirnar yrðu lækkaðar.  

 

Einnig gilda sambærilegar en þó aðeins rýmri undanþáguheimildir í öðrum 

ríkjum sem hafa innleitt aðra samninga t.d. í almennum samningum um 

þjónustuviðskipti (GATS) auk almenns samnings um tolla og viðskipti (GATT).  Ef 

aðgerðir ríkja eru ekki samræmdar eru litlar líkur á að úrlausn OECD um 

skattlagningu um afdráttarskatta muni skila tilskildum árangri. Er ljóst að ef 

aðeins sum ríki kjósi að innleiða afdráttarskatta, er hætta á að fyrirtæki 

skipuleggi starfsemi sína með því að komast hjá greiðslu slíkra skatta.  

 

Einnig getur það haft þær afleiðingar í för með sér að fyrirtæki ákveði að stunda 

ekki starfsemi í þeim ríkjum þar sem þau eru skyldug til að greiða afdráttarskatta 

sem dregur úr erlendum fjárfestingum. Sökum þessa væri hagkvæmari kostur að 

nota þessa aðferð við skattlagningu á grundvelli verulegrar efnahagslegrar 

nærveru frekar en að nota aðferðina sem sjálfstæðan valkost.160 Vegna allra 

þessara hindrana sem hér hafa verið nefndar er litlar líkur á að ríki kjósi að taka 

upp afdráttarskatta vegna stafrænna viðskipta á næstu árum.   

 

6.7 Jöfnunarálag kynnt til leiks (e. equalisation levy) 

Jöfnunarálag var fyrst sett fram í lokaskýrslu aðgerðar 1. Þar kom fram að til að 

koma í veg fyrir erfiðleika sem stafa af því að búa til nýjar reglur við mat á því 

hvort veruleg efnahagsleg nærvera sé til staðar, er jöfnunarálag talin hagkvæmur 

kostur þegar kemur að því að takast á við víðtækari áskoranir beinna skatta 

stafræna hagkerfisins. Sum ríki hafa notað slíka aðferð til að tryggja jafna 

meðferð erlendra og innlendra fyrirtækja en aðferðin felur í sér að ríki 

skattleggja erlend fyrirtæki sem ekki hafa þar fasta atvinnustöð.161 Hins vegar á 
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einungis að nota álagið á þau fyrirtæki sem ljóst er að hafi verulega efnahagslega 

nærveru í tilteknu ríki.162  

6.7.1 Gildissvið jöfnunarálagsins 

Erfitt getur verið að ákveða hvers konar viðskipti falli undir jöfnunarálag. Hægt 

væri að beita því á öll viðskipti erlendra fyrirtæka sem eiga samskipti og stunda 

viðskipti við notendur og viðskiptavini tiltekins ríki, en eins og áður segir verða 

fyrirtækin að hafa verulega og efnahagslega nærveru. Annar möguleiki væri að 

takmarka gildissvið jöfnunarálags við viðskipti sem fara fram í gegnum sjálfvirkt 

sölukerfi sem stofna til samninga um vöru og þjónustu milli tveggja eða fleiri 

aðila á stafrænum vettvangi.163 Þó þessi aðferð myndi mögulega skapa hvata til 

þess að velja aðrar leiðir en stafrænan vettvang til að stunda viðskipti, myndi það 

einnig leggja betri áherslu á þau tilteknu viðskipti sem hafa valdið áhyggjum. Þó 

er engin regla sem segir til að gildissvið jöfnunarálags megi ekki vera víðtækara.  

 

Ókostur þess að einblína of þröngt á tilteknar tegundir viðskipta getur 

takmarkað sveigjanleika álagsins til að takast á við framtíðarþróun. Auk þess 

sem það getur takmarkað endanlegan árangur þess að takast á við mismunun á 

skattlagningu milli erlendra og innlendra fyrirtækja sem stunda stafræn 

viðskipti.164 Hægt er að fara mismunandi leiðir til að leggja á jöfnunarálag og fer 

það alfarið eftir forgangsröðun hvers ríkis. Sem dæmi má nefna ef yfirvöld ríkis 

kjósa að skattleggja þau verðmæti sem skapast vegna framlags notenda og 

viðskipta væri hægt að leggja jöfnunarálag á þá gögn sem erlend fyrirtæki safna 

sér. Ef sú leið væri kosin gætu ríki skoðað meðaltal virkra notenda, en vandamál 

sem geta orðið við slíka leið er að verðmæti notenda er misjafnt, eins getur 

reynst erfitt að sjá hvaða notendur eru virkir eins og áður hefur komið fram.165  

 

Einnig er annar möguleiki fyrir hendi sem snýr að því að leggja álag á magn 

þeirra gangasöfnunar sem fyrirtæki með heimilisfesti í öðrum ríkjum safna um 

notendur og viðskiptavini í tilteknu ríki. Sömu vandamál eru þó til staðar hér líkt 

                                                        
162 Sama heimild bls. 115-116 
163 Sama heimild bls. 116 
164 OECD (2015), Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 – 2015 Final 
Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris. 
https://dx.doi.org/10.1787/9789264241046-en bls. 116, sótt á vefinn 22. maí 
165 Sama heimild bls. 116 

https://dx.doi.org/10.1787/9789264241046-en
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og í verðmætaálagningunni. Auk þess sem erfitt getur reynst að réttlæta það að 

skattleggja magn þegar óljóst er hver orðsakatengsl séu milli gagnasöfnunar og 

tekna sem aflað er í tilteknu ríki.166 

6.7.2 Samantekt  

Er ljóst að aðferðin sem felst í jöfnunarálagi er ekki fullmótuð enn sem komið er. 

Auk þeirra vandamála um hversu erfitt er að ákvarða hvaða greiðslur eigi að 

leggja álagið á, hafa þær tillögur sem fram hafa komið afmarkað gildissviðið með 

þeim afleiðingum að sömu hindranir eru til staðar þegar kemur að jöfnunarálagi 

og þeirra hindrana sem fjallað var um samantektinni um afdráttarskatta. Ein 

helsta hindrunin er eins og áður hefur verið fjallað um takmarkanir sem fram 

koma í Evrópurétti um bann við mismunum á innlendum og erlendum 

fyrirtækjum.  

 

Einfaldasta lausnin væri að jöfnunarálag væri lagt á bæði innlend sem og erlend 

fyrirtæki en á sama tíma þyrfti að finna lausn við þeim neikvæðu þáttum sem 

myndu fylgja því að fyrirtæki þyrfti að greiða bæði tekjuskatta og jöfnunarálag. 

Væri hægt að leysa það vandamál með því að fyrirtæki sem greiða ekki tekjuskatt 

eða mjög lága skatta yrðu skyldug til að greiða jöfnunarálag, eða í þeim tilvikum 

sem fyrirtæki þyrftu að greiða bæði væri þeim heimilt að draga álagið frá þeim 

tekjuskatti sem þau greiða í heimilisfestaríki.167  

 

Samkvæmt ofangreindu er ljóst að frekari vinna er þörf áður en jöfnunarálag 

verður raunhæf lausn til takast á áskoranir stafræna hagkerfisins. Indland hefur 

þrátt fyrir það innleitt jöfnunarálag sem fjallað verður nánar um í næsta kafla. Á 

árunum 2016 til 2018 aflaði Indland 10 billjónum indverskra rúpía með 

jöfnunarálaginu sem gefur góða vísbendingu um að slíkt álag muni halda áfram 

að vera til staðar.168  

                                                        
166 Sama heimild bls. 116-117 
167 Sama heimild bls. 116-117 
168 Business Line (2019) Digital tax: Centre rakes in moolah with equalisation levy. 
https://www.thehindubusinessline.com/economy/digital-tax-centre-rakes-in-moolah-with-
equalisation-levy/article26260963.ece sótt á vefinn 31. mars 2019 

https://www.thehindubusinessline.com/economy/digital-tax-centre-rakes-in-moolah-with-equalisation-levy/article26260963.ece
https://www.thehindubusinessline.com/economy/digital-tax-centre-rakes-in-moolah-with-equalisation-levy/article26260963.ece
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6.8 Áframhaldandi vinna  

Eftir að lokaskýrsla aðgerðar 1 kom út árið 2015 var hún meðal annars gagnrýnd 

fyrir að innihalda ekki nægilega hnitmiðaðar úrlausnir auk þess sem talið var að 

ákveðnar úrlausnir fælu í sér hættu á tvísköttun. Brást OECD og G20 ríkin við 

þeirri gagnrýni með því að gefa út aðra skýrslu með nákvæmari úrlasunum árið 

2018 sem fékk heitið skattalegar áskoranir sem myndast í stafrænni væðingu (e. 

Tax Challenges Arising from Digitalisation, Interim Report). Endurspeglar 

skýrslan vinnu TFDE, auk þeirrar áframhaldandi vinnu sem hefur átt sér stað frá 

því að aðgerðaráætlun BEPS var gefin út árið 2015.169 Þegar kemur að beinum 

sköttum, eru nú þegar vísbendingar um að ríki hafi gengið langt til þess að 

framkvæma ákveðnar BEPS úrlausnir og þær hafi nú þegar haft áhrif. Þó að fá 

ríki hafi tileiknað sér nýju regluna um fasta atvinnustöð í gegnum marghliða 

samninginn (MLI) endurspeglar það ekki að fullu hversu mikil áhrif hann hefur 

haft, eins og sjá má með breytingu á viðskiptamódelum fjölþjóðafyrirtækja á 

borð við Amazon, Facebook og Ebay.170  

 

Auk þess hefur verlegur fjöldi fjölþjóðafyrirtækja nú þegar tekið skref í átt að því 

að samræma uppbyggingu fyrirtækisins og raunverulegrar atvinnustarfsemi 

þess, meðal annars með því að flytja verðmætar eignir, t.d. óefnislegar eignir til 

þeirra upprunaríkja þar sem umtalsverð atvinnustarfsemi þeirra fer fram. Á 

sama tíma hafa mikilvægi og áhrif beps ráðstafana vegna víðtækari skattalegra 

áskorana stafræna hagkerfisins t.d. reglurnar um verulega efnahagslega nærveru 

verið minna áberandi. Í flestum ríkjum hafði að miklu leyti ekki verið tekist á við 

þær, en ástæðan var sú að aðgerðaráætlun BEPS var fyrst og fremst ætluð að 

taka á þeim áskorunum sem stafa af tekjum sem hvergi voru skattlagðar fremur 

en kerfisbundnar úrlausnir við skattaáskorunum sem stafa af stafræna 

hagkerfinu. Var því lögð meiri áhersla á þessar víðtækari áskoranir í skýrslu 

OECD sem kom út árið 2018 og í lokaskýrslunni sem von er á árið 2020.171  

                                                        
169 OECD(2018), Tax Challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018: Inclusive 
framework on BEPS, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris. 
https://dx.doi.org/10.1787/9789264293083-en bls. 20, sótt á vefinn 13. maí 2019 
170 Sama heimild bls. 20 
171 OECD (2015), Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 – 2015 Final 
Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris.  
https://dx.doi.org/10.1787/9789264241046-en bls. 3-4, sótt á vefinn 24. maí 2019 

https://dx.doi.org/10.1787/9789264293083-en
https://dx.doi.org/10.1787/9789264241046-en
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Þegar kemur að áskorun er varða skattlagningu fjölþjóðafyrirtækja líkt og Airbnb 

skipta þær úrlausnir um verulega efnahagslega nærveru mestu máli. Voru þau 

viðmið um skattaleg tengsl (e. nexus) fyrst lögð fram í lokaskýrslu aðgerðar 1 í 

kafla 7 um víðtækari skattalegar áskoranir stafræna hagkerfisins líkt og ítarlega 

hefur verið gerð grein fyrir. Ákveðnir þættir og viðmið voru þar sett fram sem 

upprunaríki gætu tileiknað sér til að ákvarða hvort erlend fyrirtæki væru þar 

með verulega efnahagslega nærveru. Voru þessi viðmið gerð í þeim tilgangi að 

mynda skattaleg tengsl í þeim aðstæðum þar sem erlend fyrirtæki væru með 

mikil og stöðug samskipti/viðskipti við notendur og viðskiptavini í tilteknu 

ríki.172 Í skýrslunni sem kom út árið 2018 var einnig farið ítarlegra í svokallaða 

stafræna nærveru, en í henni felst að fyrirtæki taki verulegan þátt í efnahagsríki 

upprunaríkis í gegnum stafræna miðla þrátt fyrir að hafa þar enga efnislega 

nærveru.  

 

Nýlega var svo gefin út svokölluð uppfærsluskýrsla í febrúar 2019 sem fékk 

heitið að takast á við skattalegar áskoranir stafræna hagkerfisins (e. Addressing 

the Tax Challenges of the Digitalisation of the Economy). Í uppfærlsuskýrslunni 

voru teknar fyrir athugasemdir og áhyggjur almennings í kjölfar skýrslunnar sem 

kom út árið 2018. Er þessi skýrsla fremur stutt og í raun var tilgangur hennar að 

varpa ljósi á þá vinnu sem hefur átt sér stað frá því að skýrslan 2018 kom út og 

þar til ný aðgerðaráætlun verður gefin út 2020.173 Var í uppfærsluskýrslunni 

tekið tillit til þeirra skörunar sem átti sér stað milli BEPS áskorana sem stafa af 

stafræna hagkerfinu og víðtækari skattaáskorunum stafræna hagkerfisins. Var 

niðurstaða af þessari vinnu lögð fram í skýrslunni þar sem settar voru fram 

nokkrar tillögur sem mögulega gætu reynst hluti af langtíma lausn á víðtækari 

áskorunum stafræna hagkerfisins auk þeirra BEPS áskorana sem enn eru til 

staðar. 174  Eru þar teknar fyrir þrjár tillögur um endurskoðun á 

hagnaðarúthlutunarreglum og viðmið um skattaleg tengsl til að bregðast við 

áskorunum stafræna hagkerfisins. Ekki er talið nauðsynlegt að fara ítarlega yfir 

                                                        
172 Sama heimild bls. 135 
173 OECD, G20 Base Erosion and Profit Shifting Project(2019).  Addressing the Tax Challenges of 
the Digitalisation of the Economy, Public Consultation Document. 
https://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-document-addressing-the-tax-challenges-
of-the-digitalisation-of-the-economy.pdf bls. 7, sótt á vefinn 13. maí 2019 
174 Sama heimild bls. 7 

https://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-document-addressing-the-tax-challenges-of-the-digitalisation-of-the-economy.pdf
https://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-document-addressing-the-tax-challenges-of-the-digitalisation-of-the-economy.pdf
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þessar tillögur hér en fjallað verður þó stuttlega um tillöguna um verulega 

efnahagslega nærveru.  

6.8.1 Betrumbætt tillaga um verulega efnahagslega nærveru 
Var þessi tillaga talin nauðsynleg sökum þess að stafræna hagkerfið og aðrar 

tæknilegar framfarir hafi gert fyrirtækjum kleift að taka þátt í efnahagslífi ríkja 

án þess að hafa þar efnislega nærveru. Samkvæmt þessu sjónarmiði hafa 

tækniframfarir gert núverandi reglur um skattaleg tengsl og hagnaðarútlhutun 

óskilvirkar. Tillagan gerir ráð fyrir að fylgja þurfi þremur skrefum til að reglur 

um úthlutun hagnaðar samkvæmt verulegri efnahagslegri nærveru verði 

skilvirkar. Fyrsta skrefið er að skilgreina þann skattstofn sem á að skipta. Annað 

skrefið felst í því að ákvarða úthlutunarlykla til að skipta skattstofninum, og að 

lokum þarf að vega og meta þá úthlutunarlykla.175  

 

Skattstofnin gæti verið ákvarðaður með því að beita alþjóðlegri hagnaðartíðni 

MNE hópsins og bera þá saman við tekjur sem myndast innan tiltekinnar 

lögsögu. Skattstofninum yrði þá skipt niður með hliðsjón af þáttum eins og sölu, 

eignum og starfsmönnum. Þar að auki er í tillögunni einnig höfð þau fyrirtæki í 

huga þar sem notendur skipta máli við verðmætasköpunarferlið, og tekið tillit til 

notenda við skiptingu tekna. Jafnframt, er lagt til að afdráttarskattar séu notaðar 

sem söfnunarðaðferð og fullnustuverkfæri í samræmi við lokaskýrslu aðgerðar 1. 

Í þessu sambandi yrði tekið tillit til tekjuskatts fyrirtækis með verulega 

efnahagslega nærveru, og því gefið færi á að legga fram skattframtal og leita 

endurgreiðslu á afrdráttarskatti ef fjárhæðin yrði umfram tekjuskattskyldu 

fyrirtækisins. 176  

 

Nauðsynlegt væri sökum þessara nýju nexus reglna um skattaleg tengsl að 

breyta tvísköttunarsamningum. Er talið mikilvægt að hálfu OECD að veita 

notenda- eða upprunaríki rétt til að skattleggja viðbótartekjur, jafnvel þótt 

fyrirtækið sem aflar sér þessara tekna hefði ekki skattskylda nærveru samkvæmt 

                                                        
175 OECD, G20 Base Erosion and Profit Shifting Project(2019).  Addressing the Tax Challenges of 
the Digitalisation of the Economy, Public Consultation Document. 
https://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-document-addressing-the-tax-challenges-
of-the-digitalisation-of-the-economy.pdf bls. 16, sótt á vefinn 25. maí 2019 
176 Sama heimild bls. 17  

https://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-document-addressing-the-tax-challenges-of-the-digitalisation-of-the-economy.pdf
https://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-document-addressing-the-tax-challenges-of-the-digitalisation-of-the-economy.pdf
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núgildandi tvísköttunarsamningum. Þetta gæti hugsanlega verið gert með því að 

breyta eða bæta við skilgreiningu 5. gr. samningsfyrirmyndar OECD um fasta 

starfsstöð sem er háð breytingum á dreifingarreglunum í 7. og 9. gr. sömu 

samningsfyrirmyndar.177 

 

Hins vegar gæti mögulega verið hægt að fara aðra leið með því að kynna nexus 

reglurnar um skattlaleg tengsl sem nýjar sjálfstæðar reglur sem úthluta 

skattlagningarrétti yfir þær tekjur sem erlend fjölþjóðafyrirtæki afla sér í 

upprunaríki. Hvaða leið sem er farin er ljóst að þörf er á nýjum nexus reglum um 

skattaleg tengsl sem byggðar eru á ákveðnum viðmiðunarmörkum. Ríki gætu 

auðvitað einnig þurft að breyta innlendri löggjöf svo að nýju reglurnar yrðu 

skilvirkar, auk þess sem ávinningur felst í því að samræma þróun slíkra 

innlendra reglna.178 

 

Skattlagning á þeim tekjum sem fyrirtæki afla sér í notenda eða markaðsríki 

myndi krefjast þess að ákvarða þyrfti með nákvæmum hætti hverjir það eru sem 

bera skattskyldu og umsóknarskyldu. Til að takast á við þær áhyggjur um ádeilur 

og tvísköttun sem myndu leiða að framkvæmd tillögunnar, er nauðsynlegt að 

einblína á einfaldleika. Markmið með tillögunni er að tryggja að skattayfirvöld 

ríkja beiti henni með samræmdum aðgerðum. Auk þess er nauðsynlegt til þess að 

tillagan skili tilskildum árangri að gögn fyrirtækja séu aðgengileg 

skattayfirvöldum.179 

 

6.9 Samantekt 
Samkvæmt framangreindu er ljóst að sú vinna við að finna lausnir til að 

skattleggja fjölþjóðafyrirtæki sem stunda atvinnustarfsemi í stafræna hagkerfinu 

er enn í fullum gangi. Reynt er eftir bestu getu að takast á við þær áskoranir 

varðandi skattlagningarrétt á verðmætasköpun og þá sérstaklega hvar 

nákvæmlega eigi að skattleggja þær tekjur, auk þeirra vandamála er snúa að 

                                                        
177 Sama heimild bls. 22 
178sama heimild bls. 22 
179 OECD, G20 Base Erosion and Profit Shifting Project(2019).  Addressing the Tax Challenges of 
the Digitalisation of the Economy, Public Consultation Document. 
https://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-document-addressing-the-tax-challenges-
of-the-digitalisation-of-the-economy.pdf bls. 22, sótt á vefinn 25. maí 2019 

https://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-document-addressing-the-tax-challenges-of-the-digitalisation-of-the-economy.pdf
https://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-document-addressing-the-tax-challenges-of-the-digitalisation-of-the-economy.pdf
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fjölþjóðafyrirtækjum sem afla stöðugra tekna frá upprunaríkjum án þess að föst 

atvinnustöð myndist og skattskylda stofnist. Ljóst er að viðmiðin um skattaleg 

tengsl vegna verulegrar efnahagslegrar nærveru auk afdráttaskatta, og 

jöfnunarálags er skref í rétta átt.  

Þar sem umfangsmikið og tímafrekt getur verið að breyta öllum 

tvísköttunarsamningum milli ríkja kom OECD með þá lausn að stofna og breyta 

tvísköttunarsamningum í gegnum marghliða alþjóðasamninginn MLI sem áður 

hefur verið minnst á.180 Nú þegar hafa yfir 100 ríki undirritað hann meðal annars 

Ísland (1. júlí 2017) en ákveðin lágmarksskilyrði eru sett fyrir gildistök hans, 

sem setur þar af leiðandi ákveðna pressu á aðildaríkin að breyta innlenndri 

löggjöf í samræmi við samninginn. Ákvæði samningsins mun ganga framar 

tilgreindum ákvæðum í tvísköttunarsamningum þeirra ríkja sem hafa komist að 

sameiginlegri niðurstöðu um að beita MLI en reiknað er þó með að það muni 

taka a.m.k. tvo ár þar til samningurinn verði komin til framkvæmda af öllum 

undirritunaraaðilum.181 Verður þetta að teljast jákvæð þróun í ljósi þess hversu 

mikilvægur hann er til að takast á við skattaflótta fjölþjóðafyrirtækja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
180 OECD (2016). Multilateral convention implemented tax treaty related measures to prevent base 
erosion and profit shifting. https://www.oecd.org/tax/treaties/multilateral-convention-to-
implement-tax-treaty-related-measures-to-prevent-BEPS.pdf sótt á vefinn 29. maí 2019 
181 Stjórnarráð Íslands, Tvísköttunarsamningar. Fjármála og efnahagsráðuneytið. 
https://www.stjornarradid.is/verkefni/efnahagsmal-og-opinber-fjarmal/tekjur-
rikissjods/althjodlegir-skattasamningar/tviskottunarsamningar/ sótt á vefinn 27. maí 2019 

https://www.oecd.org/tax/treaties/multilateral-convention-to-implement-tax-treaty-related-measures-to-prevent-BEPS.pdf
https://www.oecd.org/tax/treaties/multilateral-convention-to-implement-tax-treaty-related-measures-to-prevent-BEPS.pdf
https://www.stjornarradid.is/verkefni/efnahagsmal-og-opinber-fjarmal/tekjur-rikissjods/althjodlegir-skattasamningar/tviskottunarsamningar/
https://www.stjornarradid.is/verkefni/efnahagsmal-og-opinber-fjarmal/tekjur-rikissjods/althjodlegir-skattasamningar/tviskottunarsamningar/
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7 Aðgerðir annarra ríkja  
 
Í þessum kafla verður farið yfir aðgerðaráætlun Evrópusambandsins auk 

einhliða aðgerða annarra ríkja í kjölfar aðgerðaráætlunar BEPS. Var meðal 

annars lagt til í lokaskýrslu aðgerðar 1 að ríki ættu að tileinka sér einhverja af 

þeim úrlausnum sem þar eru nefndar og jafnframt innleiða þær tímabundið 

einhliða ef nauðsynlegt væri.  

7.1 Evrópusambandið 

Aðdragandann af fyrstu aðgerðum Evrópusambandsins má rekja til 

bráðabirgðaskýrslu OECD um skattalegar áskoranir er kunnu að rísa vegna 

stafrænnar væðingar, en skýrslan er hluti af aðgerð 1 um skattlagningu stafræna 

hagkerfis í aðgerðaráætlun BEPS. Til að gæta samræmis á milli aðildarríkja 

Evrópusambandsins vegna BEPS aðgerðaráætlunarinnar þá lagði 

framkvæmdarstjórn Evrópusambandsins fram ítarlega áætlun (e. Anti-Tax-

Avoidance Package) í lok janúar 2016 til að taka á álitaefnum tengdum BEPS.182 Í 

byrjun september 2017 var síðan skattlagning stafræna hagkerfisins til umræðu 

meðal fjármálaráðherra aðildarríkja Evrópusambandsins en sú umræða hafði 

einnig verið mikið til umræðu síðustu misseri. Í mars 2018 kynnti síðan 

framkvæmdarstjórn Evrópusambandsins tillögu að tilskipun. Úr tillögum 

framkvæmdarstjórnarinnar ber annars vegar að nefna tillögur að 

bráðabrigðaaðgerð sem felur í skattlagningu á veltu stafrænnar þjónustu (e. 

Digital Service Tax on Revenues) og hins vegar tillögur til lengri tíma litið en með 

þeim tillögum kynnti framkvæmdarstjórnin til leiks hugmyndina um stafræna 

fasta atvinnustöð (e. Digital Permanent Establishment).183  

 

Hugmyndir framkvæmdarstjórnarinnar um skattlagningu á veltu af stafrænni 

þjónustu er háð ýmsum takmörkunum og skilyrðum. Framkvæmdarstjórnin 

áætlaði til að byrja með að skattlagningin tæki gildi 1. janúar 2020 en samkvæmt 

                                                        
182 Fjármála og Efnahagsráðuneytið (2017). Milliverðlagning og faktúrufölsun. 
https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=f08d611e-573c-11e7-941c-
005056bc530c bls. 9 sótt á vefinn 15. maí 2019.  
183 KPMG (2018). Skattlagning stafræna hagkerfisins- tillaga framkvæmdarstjórnar 
Evrópusambandsins http://skattatidindi.is/greinar/skattlagning-stafraena-hagkerfisins-tillaga-
framkvaemdastjornar-evropusambandsins  sótt á vefinn 17. febrúar 2019 

https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=f08d611e-573c-11e7-941c-005056bc530c
https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=f08d611e-573c-11e7-941c-005056bc530c
http://skattatidindi.is/greinar/skattlagning-stafraena-hagkerfisins-tillaga-framkvaemdastjornar-evropusambandsins
http://skattatidindi.is/greinar/skattlagning-stafraena-hagkerfisins-tillaga-framkvaemdastjornar-evropusambandsins
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nýjustu upplýsingum verður það ekki fyrr en 1. janúar 2022.184 Skattlagningin 

miðar við 3% skattlagningu af brúttó veltu af viðkomandi stafrænni þjónustu. 

Áætlað er að skattlagningin muni einungis taka til fyrirtækja að ákveðinni stærð, 

nánar tiltekið fyrirtækja sem hafa að minnsta kosti árlega heildarveltu upp á 750 

milljónir evra og þar af 50 milljónir evra veltu vegna stafrænnar þjónustu innan 

Evrópusambandsins. Skattlagningunni er þó eingöngu ætlað að ná til ákveðinnar 

stafrænnar þjónustu og verður skattskyld í því landi þar sem viðkomandi 

þjónusta er nýtt. Sé þjónustan nýtt í mörgum aðildarríkjum Evrópusambandsins 

verður skattstofninum skipt milli ríkja. Skattlagningin er áætluð að taka til 200 

fyrirtækja sem veita stafræna þjónustu innan Evrópusambandsins og muni auka 

skattstofn aðildarríkja Evrópusambandsins um 5 milljarða evra.185  

 

Ekki hefur ríkt fullkomin samstaða meðal aðildarríkjanna um ágæti þessara 

hugmynda framkvæmdarstjórnar Evrópusambandsins. Má t.d. nefna 

sameiginlega yfirlýsingu Svíþjóðar, Danmerkur og Finnlands varðandi 

tillögurnar. Gagnrýni Norðurlandanna innan Evrópusambandsins snýr að því að 

Evrópusambandið skuli ekki ráðast í þessar breytingar á skattaframkvæmd 

nema það fáist samkomulag um sömu framkvæmd á alþjóðavísu. Í ljósi þess að ef 

ekki næst að samræma framkvæmdina á alþjóðavísu verði ekki um árangursríka 

breytingu að ræða innan Evrópusambandsins. Ítrekuðu þjóðirnar að um 

undanþágu á meginreglu væri að ræða hvar tekjur skuli skattlagðar og þyrfti því 

að vanda sérstaklega til verka. Lúxemborg og Írland voru með sambærilegar 

skoðanir, en þarlendis er stór hluti af stórum bandarískum fyrirtækjum sem 

veita stafræna þjónustu innan Evrópusambandsins meðal annars staðsett. Aftur 

á móti hafa stærri ríki, eins og Frakkland og Ítalía lýst yfir skjótum lausnum á 

þessum málaflokki, aðallega vegna rýrnun skattstofna þeirra og tilfærslu 

hagnaðar til lágskattaríkja.186 

                                                        
184Robert van der Jagt.(2018). ESCOFIN discusses new French-German proposal for an EU Digital 
Services Tax and adopts further items on the work of the Code of Conduct, 
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2018/12/etf-388-ecofin-discusses-digital-services-
tax.html  sótt á vefinn 17.febrúar 2019 
185 KPMG (2018). Skattlagning stafræna hagkerfisins- tillaga framkvæmdarstjórnar 
Evrópusambandsins http://skattatidindi.is/greinar/skattlagning-stafraena-hagkerfisins-tillaga-
framkvaemdastjornar-evropusambandsins  sótt á vefinn 17. febrúar 2019 
186Sama heimild  

http://skattatidindi.is/greinar/skattlagning-stafraena-hagkerfisins-tillaga-framkvaemdastjornar-evropusambandsins
http://skattatidindi.is/greinar/skattlagning-stafraena-hagkerfisins-tillaga-framkvaemdastjornar-evropusambandsins
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7.2 Önnur ríki  

Fleiri en OECD og Evrópusambandið hafa lýst yfir áhyggjum vegna 

skattaáskorana fjölþjóðafyrirtækja og BEPS og hafa ríki eins og Indland, Spánn og 

fl. þar af leiðandi farið að tillögu OECD og fylgt úrlausnum þess með einhliða 

aðgerðum til að taka á þessum tilteknu vandamálum. Má sem dæmi nefna 

skattlagningu á stafræna þjónustu og 6% jöfnunarálagið en þessi úrræði verða 

útskýrð betur hér á eftir.  

7.2.1 Spánn 

Þann 23. október 2018 lagði ríkisstjórn Spáns fram frumvarp til að takast á við 

skattlagningu stafræna hagkerfisins. Eftir að frumvarpið var kynnt almenning, 

samþykkti ráðherranefnd þær 18. janúar 2019. Frumvarpið var síðan skráð í 

spænsku löggjafarbókina 25. janúar 2019 og er búist við því að lögin taki gildi á 

síðari hluta ársins.187 Frumkvæði á frumvarpinu myndaðist í kjölfar vaxandi 

deilu á alþjóðavettvangi um skattlagningu á stafrænni þjónustu. Auk þess höfðu 

bæði OECD og framkvæmdarstjórn Evrópusambandsins gefið út tillögur og 

aðgerðaráætlun um hvernig slík skattlagning ætti að fara fram.  

 

Spánn fylgdi eftir tilskipun framkvæmdarstjórnar Evrópusambandsins sem kom 

út 21. mars 2018 eins og áður hefur komið fram. Á grundvelli tilskipunar 

Evrópusambandsins er tilgangur frumvarps Spánar að samþykkja tímabundið 

einhliða ráðstafanir til skattlagningar á þessu sviði, svo lengi sem alþjóðleg lausn 

hefur ekki enn verið fundin.188 Drögin miða að því að koma á nýjum 3% óbeinum 

sköttum sem innheimtir eru hjá fyrirtækjum sem veita tiltekna stafræna 

þjónustu ef notendur þeirra eru staðsettir á Spáni. Hins vegar hefur tillagan 

vakið upp nokkrar spurningar varðandi markmið og umfang.189 

7.2.1.1 Stafrænn þjónustuskattur (e. digital service tax)  

Skilgreiningin á svokölluðum stafrænum þjónustuskatti (hér eftir DST) eins og 

hún er sett fram í tillögu Spánar er umdeild. Forsendur og rökstuðningur sem 

                                                        
187 KPMG(2019). Spain: Digital services tax proposed in pending legislation. 
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/02/tnf-spain-digital-services-tax-proposed-in-
pending-legislation.html sótt á vefinn 28. maí 2019 
188 Carreno F. og Perelló J. (2019) Spain- Plans Regarding Digital Taxes. International Transfer 
Pricing Journal, (vol. 26, no.2) bls. 1 
189 sama heimild bls. 1 

https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/02/tnf-spain-digital-services-tax-proposed-in-pending-legislation.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/02/tnf-spain-digital-services-tax-proposed-in-pending-legislation.html
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liggja á baki skilgreiningunni gefa tilefni til efasemda um hvort stafrænn 

þjónustuskattur sé í raun óbeinn skattur. Þó umfjöllun ritgerðarinnar takmarkist 

við beina skatta er nauðsynlegt að fjalla um DST skattlagningu sökum þess 

hversu sambærileg hún er beinni skattlagningu. Í texta tillögunnar er gefið til 

kynna að skatturinn byggist á þeirri staðreynd að honum sé ætlað að vera beint 

að ákveðnum flokki stafrænnar þjónustu án tillits til eigna skattgreiðanda og er 

þá átt við beina efnahagslega getu skattgreiðenda. Þó almennt sé viðurkennt að 

óbeinum sköttum sé beint að ákveðnum þjónustuflokki er erfitt að sjá hvort það 

eigi við um DST skattlagningu. Er ástæðan sú að stafrænn þjónustuskattur miðar 

að því að skattleggja þann sem veitir þjónustuna, en ólíkt með óbeinum sköttum 

þar sem skattgreiðendur geta fært skattskylduna yfir á endanlega neytendur, er 

ekki hægt að leggja stafrænan þjónustuskatt á notendur.190  

 

Ástæða þess að stafrænn þjónustuskattur er þrátt fyrir þetta talinn falla undir 

óbeina skatta samkvæmt tillögunni er vegna þeirrar staðreyndar að DST verður 

aðeins lagður á þegar þeir sem nota þjónustuna eru staðsettir á Spáni, óháð 

staðsetningu þjónustuveitenda. Það sem stangast á við túlkun DST skattar sem 

óbeinn skattur er að í þessu tilviki eru það þjónustuveitendurnir sem halda 

áfram að greiða skattinn, þó almennt sé viðmiðið að skattur af ákveðinni 

þjónustu fari eftir staðsetningu notendanna.191  

 

Það álitaefni að DST falli ekki undir óbeina skatta hefur afleiðingar í för með sér. 

Kemur meðal annars fram í tillögunni að ef DST skattur yrði flokkaður sem beinn 

skattur, gæti hann fallið innan gildissviðs þeirra tvísköttunarsamninga sem 

Spánn hefur gert við önnur ríki, sem gerir það að verkum að Spánn gæti misst 

heimild til að skattleggja þessa stafrænu þjónustu. Er sérstaklega kveðið á um 

einkarétt heimilisfestaríkis til að skattleggja atvinnutekjur sem eru fengnar í 

upprunaríki, nema félagið hafi þar fasta atvinnustöð  í 7. gr. OECD-

samningsfyrirmyndarinnar eins og áður hefur komið fram. Samkvæmt því er 

upprunaríki óheimilt að skattleggja tekjur fyrirtækis sem ekki er heimilisfast þar 

nema þegar fyrirtæki hafa fasta atvinnustöð í því tiltekna ríki. Svo í rauninni þar 

                                                        
190 Carreno F. og Perelló J. (2019) Spain- Plans Regarding Digital Taxes. International Transfer 
Pricing Journal, (vol. 26, no.2) bls. 2 
191 sama heimild bls. 2 
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sem DST hyggst skattleggja tekjur aðila sem veita tiltekna stafræna þjónustu 

verður sá skattur að flokkast undir óbeina skatta því ef ekki, væri Spáni aðeins 

heimilt að leggja á þessa skatta þegar þjónustuveitendur hefðu fasta atvinnustöð 

á Spáni. 192 

 

Þar sem eiginleikar viðskiptamódels stafrænnar þjónustu eru á þann hátt að ekki 

er þörf á fastri atvinnustöð í hverju ríki fyrir sig er ansi ólíklegt að 

þjónustuveitendur væru með slíka atvinnustöð á Spáni og ef svo væri yrðu það 

örfáir. Hvergi væri mögulegt fyrir Spán að beita stafrænum þjónustuskatti á 

fyrirtæki staðsett í löndum þar sem tvísköttunarsamningar við Spán eru í gildi. 

Sökum þessa hefði þess háttar skattlagning engan tilgang, þar sem Spánn hefur 

nú þegar gert marga tvísköttunarsamninga og þar á meðal við Bandaríkin, þar 

sem helstu veitendur stafrænnar þjónustu eru staðsettir.193  

 

Samkvæmt ofangreindu er því ljóst að flokkun stafrænna þjónustuskatta sem 

óbeinir skattar sé ekki tilviljun og það sé ætlun spænsku ríkisstjórnarinnar að 

halda slíkri skattlagningu utan gildissviðs tvísköttunarsamninga. Þrátt fyrir þetta 

verður Spánn að fylgja öllu í samræmi við alþjóðlegar skuldbindingar sínar. Er 

þess vegna ómögulegt að sjá hversu umfangsmikil þessi skattlagning mun koma 

til með að vera.194 Kemur einnig fram í tillögunni að stafrænn þjónustuskattur 

eigi að vera í samræmi við virðisaukaskatt. Er ekki ljóst hvers vegna svo er talið 

en í tilskipun Evrópusambandsins kemur meðal annars fram að umræddur 

skattur skorti sum einkenni virðisaukaskatt, en verði samt sem áður að teljast 

falla þar undir.195  

7.2.1.2 Flokkar stafrænnar þjónustu sem falla undir skattlagningu 

Stafrænn þjónustuskattur miðar að því að skattleggja tekjur af stafrænni 

þjónustu þar sem notandinn stuðlar að því að skapa verðmæti þjónustuveitunnar 

á nauðsynlegan hátt. Öll önnur viðskipti falla utan gildissviðs 

                                                        
192 sama heimild bls. 2 
193 Carreno F. og Perelló J. (2019) Spain- Plans Regarding Digital Taxes. International Transfer 
Pricing Journal, (vol. 26, no.2) Bls. 2 
194 sama heimild bls. 2 
195Sama heimild bls. 2 
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skattlagningarinnar. DST er ætlað að eiga við brúttótekjur af eftirfarandi þremur 

flokkum stafrænnar þjónustu, en þeir flokkar eru settir fram í drögum af 

tillögunni með eftirfarandi skilmálum.  

1. Auglýsingar á netinu. Hugtakið stafrænn tengill  (e. Digital interface) hefur 

víðtæka skilgreiningu sem felur í sér að eignarhald stafræna tengilsins er 

óviðkomandi þegar kemur að tilgangi DST. Auglýsingar á netinu eru því bæði 

auglýsingar settar á vefsíður sem og auglýsingar sem birtast í smáforritum. 

Venjan er sú að sá sem birtir auglýsingarnar er ekki eigandi stafræna tengilsins, 

en samkvæmt tillögunum er sá aðili talinn veita skattskylda þjónustu í öllum 

tilvikum.  

2. Þjónusta á netinu.  Hér er átt við þjónustu sem beinist að notendum fjölhliða 

stafrænna tenginga sem gerir notendum kleift að hafa samskipti við hvorn 

annan, auðveldar samskipti um framboð á vörum á þjónustu milli notenda eða 

gerir þeim kleift að finna aðra notendur og hafa samskipti við þá. Tillögurnar 

útiloka í þessu samhengi aðra þjónustu þar sem samskipti notenda er ekki 

aðaltilgangurinn.196 Þótt á þessu stigi sé óljóst hvort þessi undantekning muni 

halda gildi sínu getur hún verið mikilvæg fyrir mörg svið innan stafræna 

hagkerfisins t.d. fyrir þá sem veita hljóð- og myndmiðlunarþjónustu.  

3. Gagnaflutningsþjónusta sem er stafræn þjónusta sem sendir gögn um hvað 

notendur eru að gera í hinu stafræna tengi. Er nauðsynlegt að hafa í huga að 

samkvæmt orðalagi í tillögunni er vísað til þeirrar stafrænu þjónustu sem fellur 

undir skattlagningu DST en óvíst er hvort svipaðar stafrænar þjónustur geti 

einnig fallið þar undir. Gæti því núverandi orðalag ákvæðisins valdið ádeilum ef 

það tekur síðar meir gildi.197  

7.1.2.3 Svæðisbundið umfang stafræns þjónustuskatts: Notendur vs 

þjónustuveitendur 

DST er ætlað að skattleggja stafræna þjónustu þegar notendur þeirrar þjónustu 

eru staðsettir á Spáni. Í drögunum koma fram þrjár meginúthlutunarreglur til að 

ákvarða hvort þjónustan falli landfræðilega innan gildissviðs skattareglnanna.  

 

                                                        
196 Carreno F. og Perelló J. (2019) Spain- Plans Regarding Digital Taxes. International Transfer 
Pricing Journal, (vol. 26, no.2) bls. 3 
197 sama heimild bls.  3 
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1. Fyrsta reglan snýr að auglýsingum og hvort tæki notandans sé staðsett á Spáni 

þegar auglýsingin birtist.  

 

2. Önnur reglan felur í sér netþjónustu en eins og áður hefur komið fram að ef 

þjónusta miðar að því að auðvelda afhendingu á vöru eða þjónustu milli notenda 

fellur það innan gildissviðs DST ef undirliggjandi viðskipti voru gerð með því að 

nota tæki sem er staðsett á Spáni. Einnig fyrir aðra miðlunarþjónustu þar sem 

reikningur (e. account) notenda sem hefur aðgang að stafrænu tengi er búinn til 

með tæki sem staðsett er á Spáni.  

 

3. Með gagnaflutningsþjónusta fellur það innan DST þegar gögn hafa verið búin 

til af notanda gegnum stafræna tengið og notandinn skráir sig inn á það tengi 

með tæki sem á þeim tíma er staðsett á Spáni.198  

 

Samkvæmt ofangreindum reglum og í samræmi við tilskipum 

Evrópusambandsins er notast við IP tölu tækjanna sem er notuð en ekki 

staðsetningu notandans á hverjum tíma. Er samkvæmt tillögunni því ætlunin að 

skattleggja notkun stafrænnar þjónustu sem á sér stað innan spænsku 

lögsögunnar óháð því hvort hægt sé að rekja notkunina beint til Spánar.199  

7.1.2.4 Skatthlutfall og skattgreiðendur  

Undirstaða skattskyldu spænska DST mun samanstanda af brúttótekjum af 

stafrænni þjónustu. Einungis fyrirtæki með ákveðna veltu munu þurfa að greiða 

þessa tilteknu skatta. Eru ákveðnar reglur í tillögunni til að auðvelda útreikning á 

tekjum af stafrænni þjónustu sem staðsett er á Spáni í samanburði við 

heildartekjur fyrirtækis.  

 

1. Hlutfall auglýsinga á netinu verður byggt á því hversu oft auglýsingin birtist í 

tækjum sem staðsett eru á Spáni, samanborið við þann heildarfjölda sem birtist 

um allan heim.  

 

                                                        
198 Carreno F. og Perelló J. (2019) Spain- Plans Regarding Digital Taxes. International Transfer 
Pricing Journal, (vol. 26, no.2) bls. 3 
199 Carreno F. og Perelló J. (2019) Spain- Plans Regarding Digital Taxes. International Transfer 
Pricing Journal, (vol. 26, no.2) Bls. 4 
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2. Netþjónusta. Þar sem slík þjónusta er mismunandi eftir eðli hennar er í 

þessum flokki settar tvær reglur. Sú fyrri er að fyrir þjónustu sem miðar að því að 

auðvelda afhendingu vöru eða þjónustu milli notenda sem staðsettir eru á Spáni 

er  borið saman við þann heildarfjölda notenda sem nýta sér þessa þjónustu óháð 

því hvar þeir eru staðsettir. Önnur reglan er notuð fyrir annars konar 

miðlunarþjónustu og er hlutfallið ákvarðað með heildarupphæð tekna sem koma 

beint frá notendunum sjálfum þegar reikningarnir eru opnaðir og hvar 

notendurnir eru staðsettir þegar það á sér stað.200  

 

3. Eins og með auglýsingar á netinu eru hlutfall gagnaflutningsþjónustu byggt á 

fjölda notenda sem flutt hafa gögn sem staðsett eru á Spáni samanborið við 

heildarfjölda notenda annar staðar í heiminum.  

 

Umdeilt er hvort framangreind viðmið á skattskyldu ættu að vera reiknuð út frá 

mati á tekjum sem myndast á Spáni, því í raun er sú staðreynd að þótt tæki sé 

staðsett á Spáni þegar skattskyld þjónusta er veitt, leiðir það ekki endilega til 

tekna fyrir þjónustuveitandann. Ýtir þetta viðmið enn frekar undir það að DST sé 

í eðli sínu líkara beinum sköttum en óbeinum.201 

 

Skattur á brúttótekjum getur einnig haft neikvæð áhrif á fyrirtæki sem rekin eru 

með tapi, því þrátt fyrir tap þyrfti þau samt sem áður að greiða DST. Má sem 

dæmi nefna að ef skattskyld þjónusta leiðir til 10% af tekjum fyrirtækisins þá 

væri 3% skattur líkt og 30% af heildatekjum þess. Í samræmi við tilskipun 

Evrópusambandsins er skattskyldan 3% samkvæmt tillögu spænsku 

ríkisstjórnarinnar. En fyrirtæki verða þó aðeins talin skattskyld ef heildarvelta 

ársins er umfram 750 milljónir evra og tekjur þeirra á Spáni umfram 3 milljónir 

evra. Þrátt fyrir að þessi nálgun hafi fengið mikla gagnrýni vegna mismununar er 

þessi skilyrði talin nauðsynleg til að koma í veg fyrir að nýsköpunar- og lítil 

fyrirtæki hljóti skaðleg áhrif. 202 

 

                                                        
200 sama heimild bls. 4 
201 Carreno F. og Perelló J. (2019) Spain- Plans Regarding Digital Taxes. International Transfer 
Pricing Journal, (vol. 26, no.2) Bls. 5 
202 sama heimild bls. 5 
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Tillagan leggur einnig ákveðnar skyldur á skattgreiðendur án tillits til hvar þeir 

eru staðsettir. Sem dæmi má nefna að þau fyrirtæki sem ekki eru staðsett innan 

Evrópusambandsins þurfa að sækja um svokallað skráninganúmer hjá 

spænskum yfirvöldum sem felur í sér auka kostnað fyrir fyrirtækin. Felur því 

DST ekki aðeins í sér kostnað vegna skattskyldu heldur einnig annars konar 

kostnaðar. 203 

 

Eins og fram kom í upphafi kaflans eru spænsk stjórnvöld að fylgja þróun 

annarra ríkja sem hafa samþykkt tímabundnar einhliða ráðstafanir um 

skattlagningu á stafrænni þjónustu sem myndast innan þeirrar lögsögu. Meðal 

annars hafa nokkur ríki sem eru hluti af Evrópusambandinu kynnt einhliða 

aðgerðir þar á meðal Ítalía og Ungverjaland. Hins vegar geta komið upp 

vandamál þegar slíkar aðgerðir eru samþykktar einhliða þar sem ekki eru allar 

aðgerðaráætlanir eins. Þegar skattalöggjöf eru mismunandi eftir ríkjum getur 

það að lokum leitt til tvísköttunar fyrir fyrirtæki.  DST vekur einnig upp 

spurningar um hættu á tvísköttun sökum tilvistar annarra beinna skatta sem 

miða að skattlagningu á tekjum stafrænnar þjónustu. Er möguleiki á tvísköttun 

þar sem tillagan inniheldur ekki heimild um frádrátt á DST frá spænskum 

tekjuskatti(CIT). 204 

 

Upphæð þeirra ríkistekna sem stafræna þjónustuskattinum var ætlað að afla er 

mun lægri en spænska ríkisstjórnin hafði upphaflega áætlað en samkvæmt henni 

höfðu þau talið að tekjurnar yrðu um 1.200 milljónir evra á ári. Hins vegar 

samkvæmt könnun sem gerð var innan Evrópusambandsins var áætlað að 

upphæðin yrði um 5.000 milljónir evra fyrir öll aðildaríki Evrópusambandsins 

svo áætlun spænsku ríkisstjórnarinnar fremur bjartsýn. 205  Samráðsfundur 

almennings um spænska DST skattinn hefur verið lokið. Drög af tillögunni voru 

síðan lögð fram fyrir EC og að lokum lögð fyrir Alþingi til samþykktar. Hins vegar 

var í ákveðinn tíma óvíst hvort tillagan yrði samþykkt af alþingi, þar sem 

                                                        
203 Carreno F. og Perelló J. (2019) Spain- Plans Regarding Digital Taxes. International Transfer 
Pricing Journal, (vol. 26, no.2) bls. 6 
204 Carreno F. og Perelló J. (2019) Spain- Plans Regarding Digital Taxes. International Transfer 
Pricing Journal, (vol. 26, no.2) Bls. 6 
205 sama heimild bls. 6 
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núverandi ríkisstjórn hefur takmarkaðan stuðning. Þar að auki á evrópskum 

vettvangi er lítil samstaða milli landa um samþykki tilskipunar 

Evrópusambandsins og ráðstafanir hafa verið gerðar til að draga úr gildissviði 

tilskipunarinnar eins og hún er í dag og hugsanlega verður hún á endanum 

aðeins látin falla undir stafræna auglýsingaþjónustu.206  

 

Fjármálaráðherrar Evrópusambandsins (ESCOFIN) skiluðu inn skýrslu þar sem 

upp komu spurningar um eðli skattsins eins og hann var settur fram í tilskipun 

Evrópusambandsins sem og lagagrundvöll fyrir þróun skattsins. Á öðrum fundi 

ESCOFIN sýndi fjármálaráðherra tregðu til að samþykkja evrópska skattlagningu 

áður en fundin yrði lausn á alþjóðlegum vettvangi innan OECD. Skoðun 

Þýskalands, ásamt neikvæðum viðbrögðum Írlands, Svíþjóðar og Danmerkur 

hefur leitt til þess að franski fjármálaráðherrann hefur samþykkt seinkun á 

gildistöku tilskipunarinnar til 2021. Fljótlega mun hefjast vinna innan 

Evrópusambandsins um að endurskoða tilskipunartillöguna og breyta núverandi 

flokkun á skattskyldri þjónustu sem eru í dag þrír í aðeins einn flokk. Það felur í 

sér að einungis auglýsingaþjónusta á netinu verður skattlögð.207  

 

Hin nýja tillaga mun einnig breyta dagsetningu og gildistíma tilskipunarinnar en 

hún mun taka gildi 2021 og gilda til 2025.208 Sökum þess að markmið spænsku 

ríkisstjórnarinnar var að gefa út einhliða og tímabundna tillögu í samræmi við 

tilskipun Evrópusambandsins er rétt að búast við því að ef ný tilskipun verður 

gefin út í millitíðinni, mun Spánn aðlaga tillögur sínar að nýju tilskipuninni. 

Afleiðingarnar verða þá að stafræni þjónustuskatturinn verður að öllum 

líkindum takmarkaður enn frekar og mun aldrei ná þeim tilgangi sem honum var 

upphaflega settur. Eins og staðan er í dag verður áhugavert að fylgjast með þróun 

tilskipunarinnar og hvernig skattlagning á stafrænni þjónustu mun koma til með 

að verða þegar hún kemur til framkvæmda.  

                                                        
206 Carreno F. og Perelló J. (2019) Spain- Plans Regarding Digital Taxes. International Transfer 
Pricing Journal, (vol. 26, no.2) bls. 7 
207 Carreno F. og Perelló J. (2019) Spain- Plans Regarding Digital Taxes. International Transfer 
Pricing Journal, (vol. 26, no.2) bls. 7 
208 Sama heimild Bls. 7 
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7.2.2 Indland 

Stafræna hagkerfið á Indlandi er að aukast um 10% á ári hverju, sem er verulega 

hraðar en hagkerfi heimsins í heild.209 Þátttaka notanda er ómissandi fyrir þróun 

á stafrænum markaði. Gögn sem innihalda upplýsingar um hvað notendur leita 

að á vefsíðum eru mikil verðmæti fyrir fyrirtæki, þar sem þau geta nýtt sér þessi 

gögn til að velja sér markhóp fyrir t.d. auglýsingar. Í sumum löndum eins og í 

Kína er hlutdeild notenda eða kaupenda stafrænnar þjónustu í réttu hlutfalli við 

þær heildartekjur sem landið fær. En þetta á ekki við í löndum eins og í Indlandi, 

Bretlandi eða Bandaríkjunum.210  Má sem dæmi nefna að þótt Bandaríkin reikni 

að hlutdeild af alþjóðlegum notendum eða kaupendum sé minni en einn sjötti af 

hlutdeild hjá því landi, myndast nærri þriðjungur tekna vegna stafrænnar 

þjónustu í Bandaríkjunum. Hins vegar reiknar Indland með að eiga meira en einn 

tíunda hlutdeild af alþjóðlegum notendum eða kaupendum en tekjur þess eru 

aðeins rúmlega 1%. Eru tvær mögulegar skýringar á þessu misræmi. Annað 

hvort eru verðmæti þjónustunnar ólík milli landa, eða tekjur eru ekki að fara á þá 

staði sem þær réttilega eiga uppruna sinn. Þrátt fyrir þetta er verðmismunur 

mögulega ekki að fara að útskýra nákvæmlega þetta misræmi. T.d. þótt verð fyrir 

hvern smell á auglýsingar á netinu sé með því lægsta á Indlandi, hefur það hæsta 

smellihlutfallið í Asíu.211  

7.2.2.1 Mismunandi þjónusta fjölhliða vipskiptalíkana 

Í stafræna hagkerfinu hafa sprottið upp mismunandi og fjölhliða viðskiptalíkön 

eins og komið hefur fram í kafla 4. Öll þessi viðskiptalíkön bjóða uppá 

mismunandi tegundir af þjónustu. Til dæmis  hafa samfélagsmiðlar þann 

eiginleika að tengja notendur sem geta deilt upplýsingum sín á milli og 

netverslanir (e. e-commerce) gera seljendum kleift að setja inn vörur og 

notendur geta síðan keypt vörurnar. Fjölnota viðskiptalíkön líkt og Uber og 

Aribnb bjóða uppá þjónustu sem tengir saman kaupendur og seljendur eftir 

staðsetningu, og svo eru fyrirtæki eins og Netflix sem bjóða uppá efni sem 

                                                        
209 Govindan G. Equalisation Levy – Indian version of Google tax. 
http://orange.taxsutra.com/articles/274c6bbeb88d3bd5fb14d7d7a7d21e/expert_article sótt á 
vefinn 28. maí 2019 
210 Tandon S. (2018). India- Tax Challenges Arising from Digitalization. Suranjali Tandon. Asia-
Pacific Tax Bulletin, (vol. 24, no. 6). Bls. 3 
211 Tandon S. (2018). India- Tax Challenges Arising from Digitalization. Suranjali Tandon. Asia-
Pacific Tax Bulletin, (vol. 24, no. 6) bls. 3 

http://orange.taxsutra.com/articles/274c6bbeb88d3bd5fb14d7d7a7d21e/expert_article
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notendur geta horft á hvar og hvenær sem er.  Líkt og viðskiptalíkön bjóða uppá 

mismunandi þjónustu er einnig misjafnt hvernig þau afla sér tekna.212 Sem dæmi 

má nefna að netverslanir fá þóknun fyrir hverja selda vöru, samfélagsmiðlar fá 

tekjur útfrá markvissum auglýsingum sem byggðar eru á þeim gögnum sem 

notendur leita eftir, fjölhliða viðskiptalíkön fá tekjur fyrir þá þjónustu sem þær 

veita með því að tengja kaupendur og seljendur eftir staðsetningu og einkunn 

sem notendur gefa hvor öðrum. Eins og í dæminu hér að ofan með Uber gefa 

notendur bílstjórum einkunn eftir því hversu fljótir þeir eru á staðinn o.s.frv.  

 

Jafnvel þótt viðskiptalíkönin afli sér tekna á mismunandi hátt eiga þau þó það 

sameiginlegt að þau treysta öll á óefnislegar eignir, svo sem hugbúnað þ.m.t. 

reiknirit, netþjóna og notendagagnaupplýsingar til að geta boðið uppá þjónustu 

sína. Er því nauðsynlegt að skilja hvernig þessir þættir stuðla að 

verðmætasköpun. Fyrirtæki sem starfa innan stafræna hagkerfisins er sérstök 

áskörun fyrir skattlagningu ekki einungis vegna flókins framlags óefnislegra 

eigna heldur einnig vegna þess að engin samstaða er enþá til staðar um framlag 

sem skipt getur máli fyrir tekjuöflun svo sem þátttaka notenda og gagnaöflun. 

Þetta eru þeir helstu þættir sem mynda verðmæti hjá fyrirtækjum.213  

Þrjú mismunandi sjónarmið hafa verið til skoðunar um hversu mikilvæg þátttaka 

notenda og gagnasöfnunar sé til tekjuöflunar hjá fyrirtækjum. Fyrsta sjónarmiðið 

er að þátttaka notenda sé óaðskiljanleg við verðmætasköpun og því verði að taka 

mið að því í hvaða lögsögu gögn myndast. Annað sjónarmið er að gagnaöflun um 

notendur sé í raun ekki starfsemi sem ekki sé hægt að skattleggja eingöngu 

vegna þess að þau eru talin mikilvæg. Þriðja sjónarmiðið er að sú þjónusta sem 

veitt er vegna tiltekinnar starfsemi sé ekki endilega hægt að rekja til ákveðins 

ríkis heldur sé þjónustan veitt í sitthvorri lögsögunni sem leiðir til ákveðins 

vandamáls. Einnig hefur komið til skoðunar  þóknun á notkun nytjaleyfis (e. 

royalties) sem getur bæði verið almennt eða sérstakt. 214 

 

                                                        
212 Sama heimild. bls. 4 
213 Tandon S. (2018). India- Tax Challenges Arising from Digitalization. Suranjali Tandon. Asia-
Pacific Tax Bulletin, (vol. 24, no. 6) bls. 4 
214 Sama heimild bls. 4 
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Nytjaleyfið getur tekið til allrar vörunnar eða þjónustunnar sem vörumerkið er 

skráð fyrir eða einungis hluta þess. Í Indlandi hefur verið ákveðið misræmi í 

niðurstöðu mála um þóknun á notkun nytjaleyfis sem hafa komið til skoðunar 

ITAT.215 Má semdi dæmi nefna að í Pinstorm Technologies Pvt Ltd v. ITO og 

Yahoo India Pvt. Ltd. hélt ITAT því fram að tekjur vegna auglýsinga í báðum 

þessum málum væri ekki vegna notkunar á nytjaleyfi þar sem 

auglýsingabirtingin hafði ekki falið í sér hvers konar efnislegan búnað.  

 

Í svipuðu máli Google India Private ltd. v. ACIT var niðurstaða ITAT hins vegar að 

auglýsingatekjurnar flokkuðust sem notkun á nytjaleyfi. Er því skilningur og 

túlkun á hvernig framlagi fyrirtækja er háttað til verðmætasköpunar mikil 

áskorun fyrir skattayfirvöld.216 Tekjur sem myndast í sérstökum aðstæðum 

teljast notkun á nytjaleyfi ef um er að ræða flutning réttinda til að nota að hluta, 

þ.e. það hefur ekki átt sér stað heildaryfirfærsla á réttindum í formi t.d. 

einkaleyfis eða vörumerkis.  

 

Ef tekjurnar eru taldar sem greiðslur vegna tæknilegrar eða faglegrar þjónustu 

verða þær flokkaðar sem gjald fyrir tæknilega þjónustu FTS (e. fee for technical 

services). Upprunaríki geta haft takmörkuð réttindi til að skattleggja slíkar 

tekjur. Til að tekjur geti talist falla undir FTS hafa dómstólar í Indlandi ákveðið 

að ákveðin mannleg samskipti séu nauðsynleg, sem þýðir að greiðslur sem fara í 

gegnum sjálfvirkt ferli falla ekki þar undir.217 Heimild er fyrir upprunaríki að 

skattleggja tekjur fyrirtækis ef til staðar er föst atvinnustöð eins og áður hefur 

komið fram. Samkvæmt núgildandi skilgreiningu er netþjónn einnig talin falla 

undir fasta atvinnustöð. Hins vegar verður netþjóninum inn að vera ráðstafaður 

af fyrirtækinu sjálfu til að geta talist föst atvinnustöð sem felur í sér að ef 

fyrirtæki leigir netþjón frá öðru fyrirtæki kemur það í veg fyrir að föst 

atvinnustöð stofnast í því ríki. Strikar þessi staðreynd ennþá meira undir það að 

                                                        
215 ITAT stendur fyrir Information Technologies-Applications and Theory 
216 Tandon S. (2018). India- Tax Challenges Arising from Digitalization. Suranjali Tandon. Asia-
Pacific Tax Bulletin, (vol. 24, no. 6) bls. 5 
217 Sama heimild bls. 6 
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núgildandi skilgreining á hugtakinu föst atvinnustöð er ekki lengur fullnægjandi 

þegar kemur að fyrirtækjum í stafræna hagkerfinu.218  

 

Ef gögn eru talin verðmæt þegar þau eru geymd á netþjóninum eða þegar unnið 

er úr þeim með reikniriti, þá er möguleiki á að skattleggja verðmætin í þeirri 

lögsögu þar sem netþjónarnir eru staðsettir, eða þar sem gögnin eru geymd og 

unnið er úr þeim. Verður þá lagt mat á hvar gögnin hafi skapað verðmæti og 

skattlagt í því tiltekna ríki.  

 

Fyrir fjölhliða viðskiptalíkön skiptir þátttaka notenda gríðarlegu máli þegar 

kemur að tekjum, þar sem eftirspurn notenda eftir þjónustu er áætluð og er 

verðlögð á mismunandi hátt eftir tíma og staðsetningu. Má nefna hér tvö dæmi 

um atvinnustarfsemi á stafræna markaðnum þar sem þátttaka notenda skiptir 

miklu máli. Í fyrsta lagi svæði þar sem netauglýsingar eru birtar, 60% tekna 

koma frá auglýsingum af leitarniðurstöðum eða auglýsingum á 

samfélagsmiðlum. 219 

 

Þóknun sem fyrirtæki fá miðast af því sem notendur leita að. Í öðru lagi hækkar 

verð hjá t.d. Uber eftir því sem eftirspurnin er meiri. Því fleiri notendur sem 

panta sér far á ákveðnum tíma sólahringsins veldur því að verðið hækkar sem 

þýðir einfaldlega hærri tekjur fyrir Uber. Samkvæmt framangreindu getur 

þátttaka notenda stuðlað að auknum tekjum og verðmætasköpunum. Því ætti 

með réttu að skattleggja þær tekjur í þeirri lögsögu þar sem notendur eru 

staðsettir. Einnig skiptir máli hvernig heimild til skattlagningar hjá upprunaríki 

er háttað eftir því hvort um notkun nytjaleyfis, FTS eða beinar tekjur er að ræða. 

Álitaefni hefur verið í Indlandi hvernig skattleggja eigi beinar tekjur og FTS. Hafa 

mörg mál komið til úrlausna dómstóla í Indlandi og mörg af þeim tengd 

skattlagningu þessara ákveðnu tekna sem og deilna um fasta atvinnustöð.220 

Verður hér í næsta kafla fjallað um þær aðgerðaráætlanir Indlands gegn þessum 

vandamálum.  

                                                        
218Sama heimild bls. 6 
219 Tandon S. (2018). India- Tax Challenges Arising from Digitalization. Suranjali Tandon. Asia-
Pacific Tax Bulletin, (vol. 24, no. 6) Bls. 6  
220 Sama heimild bls. 6 
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7.2.2.2 Aðgerðaráætlun gegn BEPS 

Þrjár lausnir vegna vandamála skattlagningar fjölþjóðafyrirtækja í stafræna 

hagkerfinu hafa verið lagðar fram og eru þær þrjár talsins.  

1. Jöfnunarálag (e. an equalization levy) 

2.  Afdráttarskattur (e. withholding tax) 

3. Prófið fyrir verulega efnahagslega nærveru SEP221 (e. test for SEP) 

Prófið fyrir SEP tekur á vandamáli núgildandi reglna um fasta atvinnustöð. 

Indland og Ísrael hafa tekið upp slíkt próf og Evrópusambandið hefur einnig í 

hyggju á að tileinka sér prófið.  

Tillaga framkvæmdarstjórnar Evrópusambandsins hljómar á þann veg að 

stafrænir miðlar muni hafa skattleggjandi stafræna nærveru eða fasta 

atvinnustöð í því ríki ef það uppfyllir eitt af eftirfarandi skilyrðum:  

1. Hagnaður fyrirtækis fer yfir 7 milljónir evra í aðildarríki Evrópusambandsins 

2. Fyrirtækið hefur meira en 100.000 notendur í aðildarríki á ári  

3. Fyrirtækið hefur stofnað til fleiri en 3.000 viðskiptasamninga á ári vegna 

stafrænnar þjónustu við viðskiptavini.222  

 

Indverska SEP prófið sem kynnt var árið 2018 breytti þágildandi 

tekjuskattslögum frá árinu 1961. Var þar breytt orðalagi 9. gr. ákvæðis þeirra um 

viðskiptasamband á þann hátt að þar var bætt við að öll viðskipti vegna vöru og 

þjónustu sem ekki er með heimilisfesti á Indlandi þar með talið niðurhalning á 

gögnum eða hugbúnaði fellur þar undir. Ef samanlagðar greiðslur sem stafa af 

slíkum viðskiptum á árinu eða árinu þar á undan fara yfir áðurnefndar upphæðir 

sem nefndar eru í tillögu Evrópusambandsins eða tekið er þátt í samskiptum við 

þann fjölda notenda sem mælt er fyrir um í tillögunni í Indlandi með stafrænum 

hætti.223  

Þrátt fyrir að hafa talist sem langtíma lausn á fyrrgreindu vandamáli hefur SEP 

prófið ekki haft víðtæk áhrif, sérstaklega af þeirri ástæðu að þróunarríki eru ekki 

sannfærð um að þátttaka notenda sé grundvöllur fyrir verðmætasköpun. Hefur 

það valdið ríkjum áhyggjum að þurfa að greiða skatta af slíkum verðmætum. 

                                                        
221 SEP: stendur fyrir significant economic presence 
222 Tandon S. (2018). India- Tax Challenges Arising from Digitalization. Suranjali Tandon. Asia-
Pacific Tax Bulletin, (vol. 24, no. 6) bls. 8 
223 Sama heimild bls. 8 
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Hafa þess vegna margir tekið það frumkvæði að innleiða einhliða óbeina skatta 

eða jöfnunarálag sem er þá lagt á brúttótekjur. Sem dæmi kynnti Indland 

jöfnunarálagið fyrst árið 2016. Á sama hátt hafa Ítalía, Frakkland, Ungverjaland 

og Argentína kynnt eða ætla sér að kynna samskonar útgáfu af álagi sem gildir 

um brúttótekjur stafrænna fyrirtækja sem ekki eru með heimilisfesti í þeim 

löndum.224 

 

Framkvæmdarstjórn Evrópusambandsins hefur einnig lagt til að framkvæma 

tímabundna skattlagningu á tekjur vegna sölu á auglýsingum á netinu, 

stafrænum milligönguaðgerðum, sem gerir notendum kleift að hafa samskipti við 

hvorn annan, sem auðveldar sölu á vörum og þjónustu milli notenda og einnig 

sölu á gögnum um upplýsingar sem fylgja notendum. 225 Kostir þessarar 

skattlagningar er ekki bara að hún býður uppá skjóta lausn, heldur einnig sú að 

það er auðveldara að skattleggja hagnað fyrirtækja á stafrænum markaði með 

þessum hætti.226 

 

Gildissvið jöfnunarálagsins var fremur víðtækt í byrjun en var síðar afmarkað 

með þeim hætti að ná aðeins yfir þá auglýsingastarfsemi sem fer fram á netinu 

eða í gegnum aðra stafræna miðla. Jöfnunarálagið hefur gjarnan verið kallað 

Google skattur sem felur í sér 6% álag á greiðslur þeirra fyrirtækja sem eru með 

heimilisfesti eða fasta atvinnustöð í Indlandi til erlendra fyrirtækja fyrir ákveðna 

þjónustu. Markmið með álaginu er að jafna stöðu innlendra fyrirtækja við stór 

fjölþjóðafyrirtæki með því að láta t.d. facebook greiða skatta af þeim tekjum sem 

það aflar með innlendum auglýsingaaðilum. Þrátt fyrir þessa aðferð auðveldar 

skattlaglagningu á tekjum hefur hún verið gagnrýnd víða á þeim forsendum að 

hún feli í sér mismunun. Í raun er slík skattlagning talin fremur óraunhæf og 

aðeins bráðabirgðalausn.227   

 

                                                        
224 Tandon S. (2018). India- Tax Challenges Arising from Digitalization. Suranjali Tandon. Asia-
Pacific Tax Bulletin, (vol. 24, no. 6) bls. 8 
225 Sama heimild bls. 8 
226 Sama heimild bls. 8 
227 Sama heimild bls. 8-9 
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Jöfnunarálagið hefur verið umdeilt, annars vegar vegna þess að álagið er í raun 

talið vera tekjuskattur, og af þeim sökum deilt um hvort álagið sé lögmætt sökum 

þess að í indverskum lögum er óheimilt að leggja tekjuskatt oftar en einu sinni á 

sömu tekjurnar. Auk þess gæti jöfnunarálag leitt til of mikillar skattlagningar 

sérstaklega þar sem það á við um brúttótekjur. Þar sem markaður er á þann veg 

að hægt sé að færa skattlagningu á milli ríkja getur það á endanum haft neikvæð 

áhrif fyrir neytendur.228 Hins vegar þar sem jöfnunarálag getur ekki færst yfir til 

neytenda, hafa fyrirtæki með lágan hagnað fyrir skatta endað með að þurfa að 

greiða hærri skatta heldur en almennt gerist þegar miðað er við almenna 

skattlagningu fyrirtækja. Má sem dæmi nefna fyrirtæki með minna en 20% 

söluhagnað sem þyrfti að greiða 6% jöfnunarálag myndi í raun greiða skatta sem 

jafngildu um 30% söluhagnaði. Af þeirri ástæðu getur jöfnunarálag aðeins verið 

raunhæft í takmörkuðum tilvikum.229  

 

Nýjar reglur eins og SEP prófið getur tryggt að fyrirtæki í stafrænu hagkerfi séu 

öll skattlögð á sambærilegan hátt sem og að skattarnir séu ekki of háir. Hins 

vegar til að reglan um SEP prófið geti orðið skilvirk verður að innleiða hana í 

tilskipun sem og innlend lög. Svo lengi sem það er ekki gert verður 

bráðabirgðaskattlagning notuð víða. Það er hugsanlegt að sú ofskattlagning sem 

stafar af auknum einhliða ráðstöfunum ríkja geti ýtt undir að ríki komist fljótt að 

samkomulagi.230  

7.2.2.3 Horft til framtíðar 

Aðgerðaráætlun BEPS var ekki ætlað að endurskipuleggja úthlutun á 

skattlagningarrétti milli heimilisfestaríkis og upprunaríkis. Þær áskoranir sem 

alþjóðlegur skattaréttur standa frammi fyrir er mat á verðmætasköpun, helstu 

einkennum þess og þátttaka hvers og eins að skapa slík verðmæti. Í ljósi þessa 

áskorana hafa ríki gripið til þeirra ráða að nota einhvers konar álag og 

afdráttarskatta.231  

                                                        
228 Tandon S. (2018). India- Tax Challenges Arising from Digitalization. Suranjali Tandon. Asia-
Pacific Tax Bulletin, (vol. 24, no. 6) bls. 9 
229 sama heimild bls. 9 
230 Tandon S. (2018). India- Tax Challenges Arising from Digitalization. Suranjali Tandon. Asia-
Pacific Tax Bulletin, (vol. 24, no. 6) bls. 9 sama heimild bls. 9 
231 sama heimild bls. 9 
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Sú þróun að ríki hafa verið að gera ráðstafanir upp á sitt einsdæmi getur gert það 

að verkum að sum fyrirtæki verði tví- eða jafnvel ofsköttuð. Fyrirtæki halda þá 

áfram að greiða þá skatta sem þeir venjulega greiða auk hvers konar gjalda sem 

ríki setja einhliða. Þessar nýju reglur um skattaleg tengsl eru tiltölulega 

raunhæfar lausnir á vandamálinu. Líkt og tillögur framkvæmdarstjórnar 

Evrópusambandsins hafa lagt fram þá nálgun að notendur og 

viðskiptasamningar skipti einnig máli, gerir ríkjum kleift að fá auknar heimildir 

til að skattleggja þær tekjur sem erlend fyrirtæki afla í stafræna hagkerfinu.232 

  

Árið 2018 var um þriðjungur notenda Facebook staðsettir í sex þróunarríkjum. 

Meðal þessara landa var Indland, sem hefur tekið framúr Bandaríkjunum með 

um það bil 270 milljónir notenda. Gert er ráð fyrir að þær nýju reglur sem byggja 

á þátttöku notenda leiði til hærri skattlagningaréttar upprunaríkis. Er því 

mögulegt að reglan muni ekki hljóta mikillar viðurkenningar hjá þeim ríkjum 

sem halda uppi rekstri þessara stóru fyrirtækja en eru ekki staðsettir á sama stað 

notendur þeirra. 233 

 

Þó að lönd líkt og Indland hafi tekið forystuna í að kynna SEP prófið er ekki nóg 

að framkvæmdarstjórn Evrópusambandsins hafi lagt fram tillögu þess efnis. 

Þrátt fyrir að innleiða slíka reglu í innlend lög, mun Indland (eða önnur lönd sem 

hafa samþykkt prófið) ekki hagnast á slíku nema tvísköttunarsamningar 

innihaldi svipað ákvæði.234  

 

Í alþjóðlegu samhengi hafa ákvæði marghliða samnings MLI 235  um fasta 

atvinnustöð ekki verið innleidd í mörgum ríkjum. Ákvæðin innihalda þó ekki 

heimild til að skattleggja stafræna atvinnustarfsemi. Því skiptir ekki öllu máli 

hvort þær verða innleiddar í fleiri ríkjum með tímanum þar sem það dugir ekki 

til. Endurskoðað ákvæði yrði að vera sett í MLI sem allir undirritunaraðilar 

þyrftu að kynna sér áður en það væri samþykkt.  Í ljósi þess að hlutfall þeirra sem 

                                                        
232 Tandon S. (2018). India- Tax Challenges Arising from Digitalization. Suranjali Tandon. Asia-
Pacific Tax Bulletin, (vol. 24, no. 6) bls. 9 
233 Sama heimild bls. 9 
234 Sama heimild bls. 9 
235 MLI stendur fyrir Multilateral Instrument þar sem tvísköttunarsamningum er breytt með 
marghliða samningi sem setur ákveðnar lágmarkskröfur á grundvelli BEPS. 
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samþykktu breytingu á ákvæðinu um fasta atvinnustöð var frekar lágt eru allar 

líkur á því að nýja nexus reglan um skattaleg tengsl muni fá svipuð viðbrögð.236  

 

Reglan um SEP prófið er líklega besta langtíma lausnin. Hins vegar verður að 

betrumbæta hana á þann hátt að viðmiðunarmörkin séu sanngjörn svo ekki sé 

hætta á ofsköttun. Þess háttar próf mun gera upprunaríkjum kleift að skattleggja 

tekjur á þeirri atvinnustarfsemi sem á sér stað innan þeirrar lögsögu.  

7.2.3 Bretland 

Bretland tók einnig til sinna ráða til að takast á við skattalegar áskoranir 

stafræna hagkerfisins og innleiddi einhliða aðgerð um skatta237 á fjölþjóða 

fyrirtæki. Er þessi einhliða aðgerð Bretlands líklega sú yfirfangsmesta sem ríki 

hefur innleitt til að takast á við áskoranir stafræna hagkerfisins enn sem komið 

er. Skattinum er sérstaklega ætlað að takast á við þau stóru fjölþjóðafyrirtæki 

sem komst hjá því að stofna fasta atvinnustöð í Bretlandi.238  

 

Til að fyrirtæki falli undir gildissvið skattsins þurfa þau að uppfylla tvö skilyrði, 

annars vegar skilyrði um að skattasniðganga sé til staðar eða hins vegar skilyrði 

um skattalegt ósamræmi. Auk þess eru skilyrði líkt og önnur ríki hafa sett um 

svokallaðan lágmarksþröskuld og gildir því skatturinn einungis ef ársvelta 

fyrirtækjanna er hærri en 50 milljónir evra og fyrirtækið hafi fleiri en 250 

starfsmenn.239 Er því ljóst að skattinum er einungis ætlað stóru fyrirtækjunum 

sem afla hárra tekna.  Hins vegar hefur þessi úrlausn ákveðna galla þar sem hún 

tekur ekki á þeim tilvikum þar sem fyrirtæki þurfa ekki efnislega nærveru til að 

selja vörur eða þjónustu yfir landamæri, en þau fyrirtæki eu ekki í sjálfu sér að 

reyna að komast hjá því að stofna fasta atvinnustöð.  Þetta gerir það að verkum 

að skatturinn nær ekki til fyrirtækja sem stunda viðskipti með þessum hætti.240  

 

                                                        
236 Tandon S. (2018). India- Tax Challenges Arising from Digitalization. Suranjali Tandon. Asia-
Pacific Tax Bulletin, (vol. 24, no. 6) bls. 9 
237 Diverted Profit Tax (DPT) 
238 Kassim M. United Kingdom. International Fiscal Asscociation. Cashiers. 103. tbl, bls. 20 
239 Mayer J. og Sledz R. (2016). HMRC Issues New Guidance on UK’s Diverted Profits Tax. 
http://taxexecutive.org/hmrc-issues-new-guidance-on-uks-diverted-profits-tax/ sótt á vefinn 
24. apríl 2019 
240 Sama heimild 

http://taxexecutive.org/hmrc-issues-new-guidance-on-uks-diverted-profits-tax/
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En þetta er ekki eini skatturinn sem Bretland ætlar sér að innleiða því nýlega var 

gefin út yfirlýsing um að innleiða svokallað googleskatt, sem er 2% skattur á 

tekjur sem stór tæknifyrirtæki á borð við Google, Amazon og Facebook afla sér í 

Bretlandi.241 Verður að ætla að þessi aðgerð Bretlands sé ákveðin vísbending um 

að ríki sætti sig ekki lengur við úrelt og ófullnægjandi skilyrði fastrar 

atvinnustöðvar eins og þau eru orðuð í tvísköttunarsamningum að hætti 

samningsfyrirmyndar OECD.       

7.3 Samantekt 

Samkvæmt framangreindu eru ríki að vinna hörðum höndum að finna lausn á 

þeim vandamálum er varða skattlagningu erlendra fjölþjóðafyrirtækja. Hafa þau 

farið að tillögu lokaskýrslu aðgerðar 1 um að setja einhliða tímabundnar 

aðgerðir líkt og jöfnunarálag og stafræna þjónustuskatta, þrátt fyrir þá áhættu 

sem því fylgir meðal annars varðandi tvísköttun. Að mati höfundar er prófið um 

verulega efnahagslega nærveru líklega besta langtíma lausnin. Enn er þó óvíst 

hvort þessar aðgerðir munu skila árangri þar sem viðkomandi ríki hafa ekki enn 

greint frá frekari tekjum í tengslum við þessar ráðstafanir242. Áhugavert verður 

þó að fylgjast með hvort þær muni skila tilskildum árangri á komandi árum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
241 Peccarelli B. (2018). U.K. Digital Services Tax Introduces New Tech Weapon To Global Trade 
War. https://www.forbes.com/sites/brianpeccarelli/2018/10/31/u-k-digital-services-tax-
introduces-new-tech-weapon-to-global-trade-war/#615aba262696 sótt á vefinn 24. apríl 2019 
242 OECD(2018), Tax Challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018: Inclusive 
framework on BEPS, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris. 
https://dx.doi.org/10.1787/9789264293083-en bls. 136, sótt á vefinn 13. maí 2019 

https://www.forbes.com/sites/brianpeccarelli/2018/10/31/u-k-digital-services-tax-introduces-new-tech-weapon-to-global-trade-war/#615aba262696
https://www.forbes.com/sites/brianpeccarelli/2018/10/31/u-k-digital-services-tax-introduces-new-tech-weapon-to-global-trade-war/#615aba262696
https://dx.doi.org/10.1787/9789264293083-en
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8 Niðurstöður 
 

Eins og fram kom í upphafi ritgerðarinnar var markmið hennar að skoða 

víðtækari skattalegar áskoranir stafræna hagkerfisins varðandi 

fjölþjóðafyrirtæki þegar kemur að beinum sköttum og samkvæmt lokaskýrslu 

aðgerðar 1 var þeim skipt í þrjá flokka. Fyrst var fjallað um skattaleg tengsl (e. 

nexus), gagnasöfnun og að lokum flokkun tekna. Þær áskoranir sneru einna helst 

af þeim fyrirtækjum sem hafa verulega efnahagslega nærveru í upprunaríki og 

hvort nauðsynlegt sé að endurskoða skilyrði fastrar atvinnustöðvar þegar slík 

nærvera er til staðar. Einnig var fjallað um áskoranir sem sneru að gagnasöfnun 

og þeim verðmætum sem þau mynda og hvort ríki geti skattlagt þau.  

 

Einnig voru áskoranir á sviði flokkunar og hvernig best væri að flokka tekjur af 

þeim viðskiptalíkönum sem hafa orðið til með stafræna hagkerfinu.  Voru settar 

fram úrlausnir í BEPS um ný viðmið vegna skattalegra tengsla fyrirtækis sem 

hafa verulega efnahagslega nærveru, sem hefur þær afleiðingar í för með sér að 

takmörkuð skattskylda getur stofnast án þess að efnisleg nærvera eða föst 

atvinnustöð sé til staðar. Einnig var komið með úrlausnir um jöfnunarálag og 

afdráttarskatta á stafræn viðskipti en það sem hindrar skilvirkni þessara 

úrlausna eru þær reglur Evrópusambandsins og ákveðinna þjóðaréttarsamninga 

um bann við mismunun sökum ríkisfangs. Fleiri skýrslur hafa komið út í kjölfar 

aðgerðaráætlunar BEPS, auk þess er von á nýrri skýrslu árið 2020 sem gefur til 

kynna að úrlausnir lokaskýrslu aðgerðar 1 hafi ekki verið nægilega hnitmiðaðar.  

 

Annað markmið ritgerðarinnar var að taka til skoðunar hvort hægt væri að 

skattleggja þær tekjur sem Airbnb aflar sér hér á landi á grundvelli núgildandi 

skattalöggjafar. Auk þess sem tekin voru fyrir ákvæði í tvísköttunarsamningum 

sem Ísland hefur gert við önnur ríki sem eru sambærileg 3. gr. tsl. um 

takmarkaða skattskyldu og skoðað hvort þeir komi í veg fyrir skattlagningarétt ef 

lögunum yrði breytt. Niðurstaða höfundar er að eins og lögin eru skilgreind og 

túlkuð í dag væri ekki hægt að skatleggja tekjur Airbnb. Vandamál núgilandi 

löggjafar þegar kemur að Airbnb er að fyrirtækið er með svokallaða stafræna 

nærveru hér á landi og lögin ná einfaldlega ekki yfir þess háttar stafræna 
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atvinnustarfsemi. Verður að telja að ákvæði um fasta starfsstöð skipti hér mestu 

máli og yrði því að breyta landslögum til að slíkur skattlagningaréttur geti 

stofnast.  

 

Ljóst er að mikil vinna er framundan hér á landi sem og í öðrum ríkjum, til að 

finna langtíma lausnir við áskorunum sem snúa að skattlagningu 

fjölþjóðafyrirtækja í stafræna hagkerfinu líkt og Airbnb. Eins og staðan er í dag 

eru þessi fyrirtæki að afla verulegra tekna um allan heim án þess að skattskylda 

stofnist í upprunaríkjum. Af því leiðir að helsta áskorunin um skattlagningarétt 

upprunaríkja af atvinnustarfsemi fjölþjóðafyrirtækja í stafræna hagkerfinu snýr 

að úreltum skilyrðum fastrar atvinnustöðvar. OECD kvatti ríki til að framkvæma 

einhliða aðgerðir til að takast á við þessar áskoranir, frekar en að sameina 

innleiðingu allra úrlausnanna. Þrátt fyrir áhættu á tvísköttun hafa ákveðin ríki nú 

þegar innleitt einhliða aðgerðir í kjölfar aðgerðaráætlunar OECD t.d. prófið um 

verulega efnahagslega nærveru, afdráttarskatta og jöfnunarálag. Eins hefur 

Bretland innleitt einhliða skatta til að takast á við þær áskoranir sem snúa að 

stórum fjölþjóðafyrirtækjum sem forðast að stofna til fastrar atvinnustöðvar á 

Bretlandi. Að mati höfundar er prófið um verulega efnahagslega nærveru besta 

langtíma lausnin enn sem komið er.  

 

Kemur þá að spurningunni hvort Ísland ætti að fara sambærilega leið og önnur 

ríki. Ísland gæti farið að fordæmi þeirra og innleitt tímabundna einhliða aðgerð 

sem snýr að skattskyldu erlendra fyrirtækja sem afla tekna hér á landi en hafa 

ekki fasta atvinnustöð. Þó myndi því vissulega fylgja ákveðin áhætta. Líklega væri 

þó skynsamlegri kostur að staldra aðeins við og fylgjast með þróun mála, meðal 

annars varðandi þær langtíma lausnir sem lagðar verða fram í næstu skýrslu 

OECD og G20 ríkjanna sem von er á árið 2020. Auk tillögu Evrópusambandsins 

um stafræna efnahagslega nærveru. Vonandi munu þær lausnir draga úr vilja 

fleiri ríkja til að innleiða einhliða aðgerðir þar sem þeim fylgja ákveðnir ókostir. 

Auk þess getur reynst erfiðara fyrir fjölþjóðafyrirtæki að stunda 

atvinnustarfsemi yfir landamæri ef mikið ósamræmi verður í skattalöggjöf milli 

ríkja. 
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