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ÚTDRÁTTUR 

Raunveruleikinn er síbreytilegur og það sama á við um hugtakið raunverulegt eignarhald sem 

tekur á sig ýmsar myndir, allt eftir aðstæðum hverju sinni.  Nú liggur fyrir Alþingi frumvarp til 

laga um breytingu á ýmsum lögum vegna skattlagningar tekna erlendra lögaðila í 

lágskattaríkjum o.fl., nánar tiltekið um breytingu á gildandi CFC-reglum. Núgildandi CFC-

reglur má finna í 57. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt og er þeim ætlað að koma í veg fyrir 

skattasniðgöngu og skapa varnaðaráhrif, sér í lagi í tengslum við skattaflótta þar sem innlendir 

skattaðilar færa tekjur og arðberandi eignir til erlendra aðila í lágskattaríkjum með það að 

markmiði að lágmarka skattgreiðslur sínar. Markmið CFC-reglna frumvarpsins er í grunninn 

hið sama en engu að síður hefur frumvarpið að geyma nokkrar eftirtektarverðar nýjungar. 

Sú nýjung sem er í forgrunni þessarar umfjöllunar er hugtakið raunverulegt eignarhald en í 

frumvarpinu kemur fram að greiða skuli skatt af tekjum CFC-félags í samræmi við raunverulegt 

eignarhald skattaðila í félaginu. Hugtakið er, enn sem komið er, ekki að finna í íslenskri 

skattalöggjöf og því nauðsynlegt að skýra það til hlítar. Hugtakið er þó ekki nýtt af nálinni í 

skattarétti en það kemur fyrir í fjölmörgum tvísköttunarsamningum, einstaka 

Evróputilskipunum auk þess sem það má finna á öðrum sviðum íslensks réttar svo sem í lögum 

nr. 140/2018 um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Í umfjölluninni er 

gerð grein fyrir merkingum hugtaksins á þessum ólíku sviðum og kannað hvort einhverri þeirra 

megi jafna við hugtak frumvarpsins. Einnig er litið er til nágrannalanda Íslands, hvoru tveggja 

til dómaframkvæmdar í tengslum við raunverulegt eignarhald sem og CFC-reglna þeirra í því 

skyni að varpa frekara ljósi á merkingu hins íslenska hugtaks.  

BEPS-aðgerðaáætlunin og ATAD-tilskipunin koma einnig við sögu þar sem hugtakið 

raunverulegt eignarhald er í raun fengið úr fyrrnefndri aðgerðaáætlun. CFC-reglur 

aðgerðaáætlunarinnar og tilskipunarinnar eru, eftir því sem við á, bornar saman við CFC-reglur 

frumvarpsins, einkum hvað varðar skilyrði skattskyldu og kröfu um tiltekin yfirráð skattaðila. 

Jafnframt verður greint frá þrenns konar yfirráðum skattaðila yfir CFC-félagi en í ljós kemur 

að slík yfirráð tengjast hugtakinu raunverulegt eignarhald í frumvarpinu nánum böndum.  

Að lokum er litið til þess hvort hugtakið raunverulegt eignarhald sé skýrt með fullnægjandi 

hætti í frumvarpinu og greinargerð þess í ljósi þeirra krafna sem 40. og 77. gr. stjórnarskrárinnar 

setja um skýrleika skattlagningarheimilda. 
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1 Inngangur 

Lágskattaríki, skattaskjól og skattaparadísir eru orð sem skjóta reglulega upp kollinum í 

almennri umræðu, einna helst í tengslum við skattasniðgöngu. Þrátt fyrir að hvert mannsbarn 

hafi heyrt á orðin minnst er ekki þar með sagt að fræðilegur skilningur á inntaki orðanna sé jafn 

útbreiddur. Orðin hafa á sér neikvæðan blæ og eru oft og tíðum tengd við leynd, fjarlæg eyríki, 

svik og svínarí. Íslensk stjórnvöld hafa ekki farið varhluta af þessari umræðu og hafa gripið til 

ýmissa aðgerða í því skyni að sporna við skattasniðgöngu. Meðal annars hefur ríkisvaldið gripið 

til þess ráðs að skattleggja vissa aðila utan landsteinanna með beinum hætti, nánar tiltekið 

erlenda lögaðila í lágskattaríkjum. Skattlagning af þessu tagi hefur verið við lýði hér á landi frá 

og með tekjuárinu 2010 og byggir hún á svonefndum CFC-reglum sem finna má í 57. gr. a laga 

nr. 90/2003 um tekjuskatt.1  

Síðla árs 2018 lagði fjármála- og efnahagsráðherra til breytingar á núgildandi CFC-reglum 

með frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna skattlagningar tekna erlendra 

lögaðila í lágskattaríkjum, samsköttunar félaga, takmörkunar á frádrætti vaxtagjalda og 

skattlagningar útsendra starfsmanna (samsköttun, CFC-félög o.fl.). Að lokinni fyrstu umræðu 

gekk frumvarpið til efnahags- og viðskiptanefndar þar sem fjallað var um málið auk þess sem 

ýmsir hagsmunaaðilar sendu inn umsagnir sínar. Frumvarpið náði þó ekki fram að ganga á því 

löggjafarþingi og var lagt fram að nýju þann 18. október 2019 í nær óbreyttri mynd.2 Líkt og 

nafn þess gefur til kynna hefur frumvarpið að geyma ýmsar breytingar en hér verða einungis 

teknar til skoðunar þær breytingar er snúa að CFC-reglum og finna má í 2. gr. frumvarpsins. 

Fyrirhugaðar breytingar á gildandi CFC-reglum eru nokkuð umfangsmiklar. Í frumvarpinu er 

lagt til að núgildandi reglur 57. gr. a tsl. séu felldar brott í heild sinni og í stað þeirra komi nýjar 

reglur sem séu í samræmi við þá þróun sem orðið hefur í skattamálum á síðustu árum í 

nágrannalöndum okkar og betur til þess fallnar að takmarka skattasniðgöngu.  

Í frumvarpinu er meðal annars að finna þá nýlundu að skattaðilar sem falla undir gildissvið 

reglnanna skuli greiða tekjuskatt af skattskyldum tekjum CFC-félags í samræmi við 

raunverulegt eignarhald sitt í félaginu. Hugtakið raunverulegt eignarhald3 hefur ekki birst áður 

í íslenskri skattalöggjöf og er merking hugtaksins því, enn sem komið er, óþekkt. Hugtakið er 

 
1 Hér eftir skammstöfuð tsl. eða vísað til sem tekjuskattslaganna. 
2 Hér eftir einnig vísað til sem frumvarpsins eða lagafrumvarpsins.  
3 Vísað verður jöfnum höndum til hugtaksins raunverulegt eignarhald og hugtaksins raunverulegur eigandi í 

þessari umfjöllun, er sá háttur í samræmi við umfjöllun í greinargerð lagafrumvarpsins sem hér er til umfjöllunar 

og skrif erlendra fræðimanna. 
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ekki skilgreint með nákvæmum hætti í hinu nýja frumvarpi en þó eru tilgreindir ákveðnir þættir 

sem leggja skal til grundvallar við mat á raunverulegu eignarhaldi á borð við beint og/eða óbeint 

eignarhald, atkvæðisrétt og önnur áhrif á stjórnun CFC-félags. Í þessari umfjöllun verður 

hugtakið raunverulegt eignarhald í forgrunni en þar sem um nýtt hugtak í íslenskum skattarétti 

er að ræða verður gerð tilraun til að skýra merkingu þess með ítarlegum hætti. Auk þess verða 

skilyrðum skattskyldu samkvæmt núgildandi CFC-reglum og þeim sem lagafrumvarpið hefur 

hefur að geyma gerð skil, auk annarra markverðra breytinga sem lagðar eru til. 

Sjálft hugtakið raunverulegt eignarhald er þó ekki nýtt af nálinni en það má finna í 

fjölmörgum tvísköttunarsamningum, í lögum nr. 140/2018 um aðgerðir gegn peningaþvætti og 

fjármögnun hryðjuverka, í fordæmisrætti og svo mætti lengi telja. Hér á eftir verður litið til 

merkingar hugtaksins á þessum ólíku sviðum í því skyni að varpa ljósi á merkingu þess í hinu 

nýja lagafrumvarpi. Tvísköttunarsamningar og samningsfyrirmynd OECD,4 Efnahags- og 

framfarastofnunarinnar, verða í aðalhlutverki í þeirri umfjöllun enda er hugtakið raunverulegt 

eignarhald einna þekktast fyrir hlutverk sitt í tvísköttunarsamningum. Einnig verða til 

samanburðar teknar til skoðunar CFC-reglur nágrannalanda Íslands. 

Við skýringu hugtaksins raunverulegt eignarhald verður leitað fanga í ýmsum 

lögskýringargögnum, skýrslum OECD, skrifum innlendra og erlendra fræðimanna, umsögnum 

hagsmunaaðila um lagafrumvarpið, Evróputilskipunum og fleiri heimildum. Að auki verður 

vísað til viðtals höfundar við sérfræðinga á skrifstofu skattamála Fjármála- og 

efnahagsráðuneytisins, eftir því sem við á.5  

Í greinargerð frumvarpsins er sérstaklega áréttað að hugtakið raunverulegur eigandi sé ekki 

skilgreint í íslenskum skattalögum og að mat á því hver teljist vera raunverulegur eigandi geti 

verið vandkvæðum háð.6 Sökum þess og hins matskennda eðlis hugtaksins raunverulegt 

eignarhald verður einnig litið til þess hvort hugtakið uppfylli kröfur um skýrleika 

skattlagningarheimilda. Áður en lengra er haldið er þó rétt að gera grein fyrir nokkrum 

grundvallarhugtökum á sviði skattaréttar. 

 

 
4 OECD Model Tax Convention on Income on Capital, hér eftir vísað til sem samningsfyrirmyndarinnar eða 

samningsfyrirmyndar OECD. Vísað er til samningsfyrirmyndar OECD frá árinu 2017 nema annað sé tekið fram. 
5 Guðrún Inga Torfadóttir og Rakel Jensdóttir: Viðtal 12. desember 2019. 
6 Þskj. 298, 150. lögþ. 2019-2020, bls. 11 (enn óbirt í A-deild Alþt.).    



8 

 

 

 

2 Almennt 

2.1 Skatthugtakið 

Hugtakið skattur er mörgum hugleikið enda spilar það stórt hlutverk í lífi Íslendinga, bæði hvað 

varðar öflun skatta og útdeilingu þeirra fjármuna. Þó má ætla að áhuginn á fræðilegri 

skilgreiningu hugtaksins sé eilítið takmarkaðri, líkt og Gylfi Knudsen leiðir líkur að í umfjöllun 

sinni um skatthugtakið: 

Það má því spyrja, hvort borgarinn sé nokkuð að bættari, þótt hann fái að vita, hvað helsið 

heitir nákvæmlega, sem smeygt hefur verði um háls hans.7 

Þrátt fyrir ofangreind ummæli Gylfa verður skatthugtakið hér útskýrt stuttlega, en við 

afmörkun þess skiptir höfuðmáli að greina það frá öðrum skyldum sem ríkið leggur á þegna 

sína. Ber þar helst að nefna afmörkun skatta gagnvart eignarnámi, þjónustugjöldum og 

fésektum.8 Jónatan Þórmundsson skilgreinir skatthugtakið með eftirfarandi hætti: 

Skattur er greiðsla, venjulega peningagreiðsla, sem tilteknir hópar einstaklinga eða lögaðila 

verða að gjalda til hins opinbera samkvæmt einhliða ákvörðun ríkisvaldsins eftir 

almennum, efnislegum mælikvarða og án sérgreinds endurgjalds frá hinu opinbera.9 

Almennt eru skattar greiddir með peningum en það er þó ekki ófrávíkjanlegt skilyrði. Það 

er lykilatriði í tengslum við skatta að þeir verða einungis lagðir á tiltekna hópa einstaklinga eða 

lögaðila. Í því felst að skattar verða ekki lagðir á tiltekna einstaklinga eða lögaðila, séu aðrir 

sambærilegir aðilar ekki skattlagðir, enda væri slík háttsemi ríkisvaldsins eignarnám af því tagi 

að brotið væri gegn 72. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/194410 um friðhelgi 

eignarréttar.11  

Skilyrðið um almennan og efnislegan mælikvarða setur skattlagningarvaldi ríkisins ákveðin 

takmörk.12 Í skilyrðinu felst að það hverjir greiða skatt og hve háan ræðst af almennum reglum 

um skattlagningu, að leggja skuli efnahagsleg sjónarmið til grundvallar skattlagningu auk fleiri 

atriða.13 Nátengd þessu skilyrði er sú staðreynd að ákveðin jafnræðisregla er talin gilda í 

skattarétti, sem felur í sér að sambærileg atvik skuli njóta sambærilegrar meðferðar við 

skattlagningu.  

 
7 Gylfi Knudsen: „Ættarmark álögunnar“, bls. 312. 
8 Jónatan Þórmundsson: Fyrirlestrar í skattarétti, bls. 1.  
9 Sama heimild, bls. 2.  
10 Hér eftir vísað til sem stjórnarskrárinnar. 
11 Jónatan Þórmundsson: Fyrirlestrar í skattarétti, bls. 3. 
12 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 449. 
13 Jónatan Þórmundsson: Fyrirlestrar í skattarétti, bls. 5. 
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Líkt og fram kemur í skilgreiningu hugtaksins hér að ofan eru skattar lagðir á samkvæmt 

„einhliða ákvörðun ríkisvaldsins“ og „án sérgreinds endurgjalds“. Fyrrnefnda atriðið lýtur að 

skattlagningarheimildum ríkisvaldsins,14 en hið síðarnefnda kveður á um að yfirleitt sé ekki um 

að ræða beint endurgjald frá hinu opinbera til skattaðila í skiptum fyrir skattgreiðslur hans og 

aðgreinir með þeim hætti skatta frá þjónustugjöldum.15 Að lokum er rétt að nefna að skattar eru 

greiddir til hins opinbera, hvort heldur sem er ríkis eða sveitarfélaga.16 

Nú þegar skatthugtakið hefur verið afmarkað og því slegið föstu að skattar verði einungis 

lagðir á eða teknir af með lögum kemur næst til skoðunar hvaða kröfur eru gerðar til slíkra laga.  

 

2.2 Lagahugtakið 

Skattamálum er skipað með lögum og verða skattar einungis lagðir á eða teknir af með lögum, 

samanber ákvæði 40. og 77. gr. stjórnarskrárinnar. Af þessum stjórnarskrárákvæðum er ljóst að 

skattlagningarheimildir löggjafans sæta ákveðnum takmörkunum. 

Í því skyni að greina þau skilyrði sem ofangreind stjórnarskrárákvæði setja skattlagningu 

ríkisvaldsins er nauðsynlegt að skýra lagahugtakið. Í rýmri merkingu er vísað til laga sem „allra 

réttarreglna sem taldar eru gilda, hvaðan sem þær eru upprunnar og hvort heldur þær eru skráðar 

eða óskráðar.“17 Þessi skilgreining laga væri býsna óheppileg í þessu tilliti, þar sem óskráðar 

skattlagningarheimildir hefðu í för með sér mikla réttaróvissu fyrir skattaðila. Í þrengri 

merkingu er aftur á móti vísað til laga sem fyrirmæla löggjafans sem hafa verið formlega sett 

af Alþingi, en vísað er til laga af þessu tagi í fyrrnefndum stjórnarskrárákvæðum.18 Af þessu 

leiðir að löggjafinn hefur afar takmarkaðar heimildir til að framselja framkvæmdarvaldinu 

skattlagningarréttinn.19  

Stjórnarskrárákvæðin fela einnig í sér nauðsyn þess að lög sem kveða á um skattskyldu séu 

„skýr og aðgengileg“, enda hafi slík lög íþyngjandi áhrif á borgarana.20 Krafan um skýrleika og 

staðreyndin um íþyngjandi áhrif skatta leiða til þess að ákvæði skattalaga eru almennt túlkuð 

þröngt. Þessi tilhögun hefur verið staðfest í dómaframkvæmd, samanber meðal annars Hrd. 

 
14 Sama heimild, bls. 8. 
15 Sama heimild, bls. 12. 
16 Sama heimild, bls. 10. 
17 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 3. 
18 Sama heimild, bls. 5. 
19 Jónatan Þórmundsson: Fyrirlestrar í skattarétti, bls. 46. 
20 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 81. 
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1996, bls. 4031,21 þar sem fram eftirfarandi kom fram í úrskurði héraðsdóms, sem var staðfestur 

í Hæstarétti með vísan til forsendna úrskurðarins:  

Á það þykir bera að fallast með sóknaraðila, að ákvæði skattalaga, sem íþyngja 

skattþegnum, beri almennt að túlka þröngt og að þessi almenna lögskýringarregla eigi við 

um ákvæði 1. mgr. 114. gr. laga nr. 75/1981, sem hafa þessi einkenni. 

Með þessum orðum er því slegið föstu að almennt skuli túlka ákvæði skattalaga þröngt og 

er sú tilhögun við skýringu skattalaga almennt viðurkennd.  

Hér verður ekki fjallað með almennum hætti um nauðsyn lagasetningar eða ástæður hennar, 

en þó vikið stuttlega að nokkrum af þeim skilyrðum sem hugmyndin um réttarríki setur lögum. 

Réttarríkið kveður á um að lög hafi „ákveðna formlega eiginleika“22 og uppfylli þar með tiltekin 

skilyrði. Meðal þessara skilyrða er krafan um skýrleika laga sem lýtur að því að lög skuli vera 

skýr og afdráttarlaus.23 Í því samhengi kemst Róbert Spanó svo að orði: 

Þá er vísað til þess að það sé grundvallarforsenda í réttarríki að þegnarnir viti fyrirfram 

hvaða háttsemi er boðin eða bönnuð og að upplýsingar um hvaða reglur gildi í þeim efnum 

séu skýrar og fyrirsjáanlegar. Það samrýmist ekki kröfum réttarríkisins að leiki vafi á um 

túlkun lagaákvæðis, sem mælir fyrir um mannlega breytni, þá geti sá sem túlkar litið til 

upplýsinga sem ekki verða leiddar beinlínis af texta ákvæðisins.24 

Þetta er í samræmi við umfjöllun Garðars Gíslasonar sem tekur fram að ein af meginreglum 

réttarríkisins sé sú að lög skuli vera „skýr og skiljanleg“.25  

Af ofangreindri umfjöllun er ljóst að skattar verða einungis lagðir á með formlega settum 

lögum auk þess sem það skiptir höfuðmáli að lög sem kveða á um skattlagningu séu almennt 

skýr og fyrirsjáanleg, þrátt fyrir að þessi skilyrði séu ekki án takmarkana. Nánar verður vikið 

að þessum atriðum síðar í tengslum við umfjöllun um skýrleika skattlagningarheimilda og 

hvernig lagafrumvarpið sem hér er til umfjöllunar uppfyllir þessi skilyrði. 

 

 
21 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 338. 
22 Skúli Magnússon: Hin lagalega aðferð og réttarheimildirnar, bls. 86. 
23 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 52. 
24 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 126. 
25 Garðar Gíslason: Eru lög nauðsynleg?, Bls. 144. 
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3 Tvísköttun og tvísköttunarsamningar 

3.1 Tvísköttun 

Hugtakið raunverulegur eigandi er einna þekktast fyrir hlutverk sitt í alþjóðlegum skattarétti, 

nánar tiltekið í tvísköttunarsamningum. Í leit að merkingu hugtaksins í fyrrnefndu 

lagafrumvarpi um breytingar á gildandi CFC-reglum er því ekki úr vegi að líta fyrst til 

hugtaksins líkt og það birtist í slíkum samningum. Áður en lengra er haldið er þó nauðsynlegt 

að gera grein fyrir nokkrum grundvallarhugtökum á sviði alþjóðlegs skattaréttar. 

Tvísköttun á sér stað, líkt og nafn hugtaksins gefur til kynna, þegar skattur er lagður á tvisvar 

sinnum vegna sömu atvika. Tvísköttun er almennt skipt í tvo flokka, lagalega tvísköttun og 

efnahagslega tvísköttun. Sú fyrrnefnda kemur til þegar sambærilegir skattar eru lagðir á sama 

skattaðila vegna sömu tekna eða fjármagns fyrir sama tímabil í tveimur eða fleiri ríkjum. 

Efnahagsleg tvísköttun tekur til álagningar skatta á ólíka skattaðila vegna sömu skattskyldu 

tekna eða fjármagns.26  

Það er almennt viðurkennt að tvísköttun sé ekki af hinu góða þar sem hún getur verið talin 

óréttlát,  skekkt samkeppnisstöðu aðila og haft neikvæð áhrif á flutninga fjármagns, tækni og 

fólks.27 Algengast er að tvísköttun eigi sér stað með aðgerðum tveggja eða fleiri ríkja en ekki 

er loku fyrir það skotið að hún geti átt sér stað innan sama ríkis.28 Tvísköttun af hálfu tveggja 

eða fleiri ríkja getur komið til vegna reglna þeirra að landsrétti um takmarkaða og ótakmarkaða 

skattskyldu.29 Á Íslandi hvílir ótakmörkuð skattskylda á þeim einstaklingum sem teljast 

skattalega heimilisfastir hér á landi, samanber 1. gr. tekjuskattslaganna og á þeim lögaðilum 

sem „heimilisfastir eru hér á landi“, samanber 2. gr. laganna. Þessum aðilum er skylt að greiða 

tekjuskatt af öllum tekjum sínum, óháð því hvar þeirra er aflað.30 Takmarkaða skattskyldu bera 

aftur á móti þeir aðilar sem falla ekki undir ákvæði 1. og 2. gr. tsl. en hafa tekjur sem upprunnar 

eru hérlendis. Leiðir þessi tilhögun til þess að hvoru tveggja tekjur sem upprunnar eru á Íslandi 

og erlendis geta verið skattlagðar hérlendis. Skattalöggjöf í öðrum ríkjum byggir almennt á 

sömu reglum og af þeim sökum getur í vissum tilvikum komið til tvísköttunar, nánar tiltekið 

alþjóðlegrar tvísköttunar.31 

 
26 International Bureau of Fiscal Documentation: IBFD International Tax Glossary, bls. 134.  
27 Samningsfyrirmynd OECD, bls. 9.  
28 Ragnheiður Snorradóttir og Stefán Már Stefánsson: Tvísköttunarsamningar og evrópskar skattareglur, bls. 11. 
29 Kristján Gunnar Valdimarsson: „Hugtakið raunverulegur eigandi í alþjóðlegum skattarétti“, bls. 270. 
30 Ragnheiður Snorradóttir og Stefán Már Stefánsson: Tvísköttunarsamningar og evrópskar skattareglur, bls. 25. 
31 Sama heimild, bls. 29-30. 
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Lagaleg alþjóðleg tvísköttun, þar sem sama skattaðila er gert að greiða skatt af sömu tekjum 

eða fjármagni fyrir sama tímabil í tveimur eða fleiri ríkjum, er talin hafa slæm áhrif á viðskipti 

og efnahagslíf með því að hindra frjálst flæði fjármagns og fólks milli ríkja.32 Ríki geta gripið 

til einhliða aðgerða til að sporna við tvísköttun en hætt er við því að slíkar aðgerðir nái illa að 

tryggja „sanngjarna skiptingu á skattlagningarréttinum“ líkt og Ásmundur G. Vilhjálmsson 

kemst að orði.33 Ragnheiður Snorradóttir og Stefán Már Stefánsson eru á sama máli og telja það 

hluta af tilgangi tvísköttunarsamninga að „skipta með sanngjörnum hætti skattlagningarrétti“ 

milli samningsríkja.34 Þrátt fyrir að þessi háleitu markmið hljómi afar vel ber þó að hafa í huga 

að erfitt getur verið að leggja mat á það hvenær skattlagningarrétti er skipt með „sanngjörnum“ 

hætti og hvenær ekki, enda sanngirni afar teygjanlegt hugtak, ekki síst í samskiptum tveggja 

ríkja. Almennt er þó viðurkennt að tvíhliða aðgerðir séu vænlegri til árangurs við slíka skiptingu 

og hafa mörg ríki gripið til þess ráðs að gera tvísköttunarsamninga sín á milli í því skyni. Þrátt 

fyrir að tvísköttun sé ekki æskileg, af þeim ástæðum sem greint hefur verið frá hér að framan, 

er hún þó ekki óheimil, hvorki samkvæmt þjóðarétti né landsrétti. 35  

 

3.2 Tvísköttunarsamningar 

Í heimi þar sem viðskipti milli ólíkra ríkja hafa æ meira vægi og hægt er að stofna lögaðila um 

allan heim án mikils tilkostnaðar er ljóst að ríki heims þurfa að koma sér saman um skiptingu 

skattlagningarréttar sín á milli, gæta að því að hefta ekki frjálst flæði fjármagns og fólks að 

óþörfu með tilheyrandi neikvæðum efnahagslegum áhrifum og spyrna um leið við fótum gegn 

óæskilegri skattasniðgöngu. Þá koma tvísköttunarsamningar að góðum notum. 

Tvísköttunarsamningar eru samningar á milli tveggja eða fleiri ríkja,36 þjóðréttarsamningar, 

sem hafa þau meginmarkmið að koma í veg fyrir tvísköttun og að skipta skattlagningarrétti 

milli samningsríkjanna.37  

Heimild íslenska ríkisins til að gera tvísköttunarsamninga við önnur ríki er að finna í 119. 

gr. tekjuskattslaganna. Þar kemur fram að ríkisstjórninni sé heimilt að gera samninga við önnur 

ríki um gagnkvæmar ívilnanir á sköttum aðila sem ættu að öðrum kosti að sæta tvísköttun vegna 

 
32 Kristján Gunnar Valdimarsson: „Hugtakið raunverulegur eigandi í alþjóðlegum skattarétti“, bls. 270. 
33 Ásmundur G. Vilhjálmsson: „Gerð og túlkun tvísköttunarsamninga“, bls. 123. 
34 Ragnheiður Snorradóttir og Stefán Már Stefánsson: Tvísköttunarsamningar og evrópskar skattareglur, bls. 12. 
35 Sama heimild, bls. 11. 
36 Sem dæmi má nefna norræna tvísköttunarsamninginn, sem er tvísköttunarsamningur á milli Íslands og 

Danmerkur, Svíþjóðar, Noregs, Finnlands og Færeyja. 
37 Ragnheiður Snorradóttir og Stefán Már Stefánsson: Tvísköttunarsamningar og evrópskar skattareglur, bls. 12. 
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gildandi skattalöggjafar ríkjanna. Í ljósi meginreglunnar um að löggjafarvaldið hafi eitt rétt til 

að skipast til um skattlagningu manna og lögaðila hér á landi, samanber fyrrnefnd 

stjórnarskrárákvæði,38 kann það að koma nokkuð spánskt fyrir sjónir að handhafar 

framkvæmdarvaldsins geti haft áhrif á skattlagningu aðila með samningum sínum við erlend 

ríki.39 Í því samhengi ber að geta þess að tvísköttunarsamningar geta aldrei verið sjálfstæð 

skattlagningarheimild þar sem slík heimild þarf að eiga sér stoð í landslögum og er orðalagið 

„gagnkvæmar ívilnanir“ í 119. gr. tekjuskattslaganna í samræmi við þá staðreynd.40 

Tvísköttunarsamningar innihalda því í raun ekki skattlagningarheimildir heldur „ákvæði um 

hagræðingu á skattlagningarframkvæmd tveggja ríkja“.41 

 Samt sem áður hafa fræðimenn velt því upp hvort núverandi fyrirkomulag við gerð 

tvísköttunarsamninga, þar sem ríkisstjórninni hefur í raun verið veitt heimild fyrir fram til að 

gera slíka samninga, brjóti í bága við ákvæði stjórnarskrárinnar um takmörk á framsali 

ríkisvalds, þá sér í lagi 2. gr. hennar.42 Ætla má að réttmætar væntingar hafi skapast hjá 

skattaðila til að njóta góðs af ívilnandi ákvæðum tvísköttunarsamninga og stjórnvöld séu því 

bundin af slíkum samningum í samskiptum sínum við borgarana. Því til stuðnings má nefna að 

sjónarmið um réttmætar væntingar voru lögð til grundvallar í Hérd. Rvk. 16. febrúar 2007 (E-

3994/2006) þar sem gildi tvísköttunarsamninga að landsrétti kom til skoðunar.43 Í Hrd. 14. 

janúar 2009 (166/2009) voru tekin af öll tvímæli um gildi tvísköttunarsamninga í íslenskum 

rétti þar sem Hæstiréttur taldi takmarkaða skattskyldu portúgalsks fyrirtækis, og þar með 

staðgreiðsluskyldu, ekki vera fyrir hendi vegna ákvæða í tvísköttunarsamningi milli Íslands og 

Portúgal.  

Til þess að tvísköttunarsamningar virki sem skyldi er mikilvægt að þeir séu líkir hver öðrum 

að efninu til og að þeir séu túlkaðir og þeim beitt með samræmdum hætti. Samningsfyrirmynd 

OECD kemur að góðum notum í því skyni að ná framangreindum markmiðum.44 

 

 
38 Jónatan Þórmundsson: Fyrirlestrar í skattarétti, bls. 47. 
39 Í framkvæmd er samið um tvísköttunarsamninga af samninganefnd fjármála- og efnahagsráðuneytisins og 

slíkir samningar undirritaðir af utanríkisráðherra, samanber umfjöllun í grein Kristjáns Gunnars Valdimarssonar: 

„Hugtakið raunverulegur eigandi í alþjóðlegum skattarétti“, bls. 272. 
40 Ásmundur G. Vilhjálmsson: „Gerð og túlkun tvísköttunarsamninga“, bls. 130. 
41 Jónatan Þórmundsson: Fyrirlestrar í skattarétti, bls. 48. 
42 Kristján Gunnar Valdimarsson: „Hugtakið raunverulegur eigandi í alþjóðlegum skattarétti“, bls. 272. 
43 Sama heimild. 
44 Ragnheiður Snorradóttir og Stefán Már Stefánsson: Tvísköttunarsamningar og evrópskar skattareglur, bls. 31. 
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3.3 Samningsfyrirmynd OECD  

Tvísköttunarsamningar komu fyrst fram á sjónarsviðið um aldamótin 1900 en náðu ekki 

útbreiðslu fyrr en eftir fyrri heimsstyrjöld.45 OECD birti sína fyrstu fyrirmynd að 

tvísköttunarsamningi árið 1963 með þeim fyrirvara að um drög væri að ræða. Síðan þá hefur 

samningsfyrirmynd OECD verið endurskoðuð reglulega og var sú nýjasta gefin út árið 2017. 

Samningsfyrirmyndinni er ætlað að stuðla að samræmingu í alþjóðlegum skattamálum. Hún á 

að skýra og einfalda stöðu skattaðila með beitingu sömu reglna í sambærilegum tilvikum þegar 

tvísköttun er til staðar.46 Ljóst er að hún hefur haft víðtæk áhrif á túlkun, beitingu og 

samningsatriði tvísköttunarsamninga frá því að fyrstu drög hennar litu dagsins ljós.47 

Samningsfyrirmyndinni er helst falið að vera til eftirbreytni hvað varðar skiptingu 

skattlagningarréttar á milli heimaríkis og upprunaríkis.48 Í henni er meginreglan sú að heimaríki 

eigi forgangsrétt að skattlagningu.49 Samningsfyrirmyndin og þær athugasemdir sem henni 

fylgja gegna veigamiklu hlutverki við túlkun tvísköttunarsamninga, en þess má geta að þeir 

tvísköttunarsamningar sem Ísland hefur gert byggja að mestu leyti á samningsfyrirmynd OECD 

auk þess sem tekið hefur verið tillit til meðfylgjandi athugasemda hennar.50  

Samningsfyrirmyndin er ekki bindandi að þjóðarétti fyrir aðildarríki OECD og skýrist það 

af því að fyrirmyndin er ekki þjóðréttarsamningur. Engu að síður er hún mikilvæg heimild við 

túlkun tvísköttunarsamninga51 og hafa dómstólar hérlendis litið til hennar við úrlausn mála, 

samanber Hrd. 20. september 2007 (523/2006) þar sem Hæstiréttur byggði niðurstöður sínar að 

hluta á athugasemdum við samningsfyrirmyndina.52 

Við túlkun þjóðréttarsamninga á borð við tvísköttunarsamninga er óhjákvæmilegt að 

minnast á Vínarsamninginn frá 1969 um alþjóðlegan samningarétt, sem er ein helsta heimild 

þjóðaréttarins þegar kemur að túlkun samninga.53 Í 31.-33. gr. samningsins má finna ákvæði 

um túlkun samninga milli ríkja. Þar sem athugasemdirnar við samningsfyrirmynd OECD teljast 

 
45 Ásmundur G. Vilhjálmsson: „Gerð og túlkun tvísköttunarsamninga“, bls. 124.  
46 Ragnheiður Snorradóttir og Stefán Már Stefánsson: Tvísköttunarsamningar og evrópskar skattareglur, bls. 40. 
47 Samningsfyrirmynd OECD, bls. 12. 
48 Hér er vísað til hugtakanna heimaríkis og upprunaríkis þar sem hið fyrrnefnda er það ríki sem skattaðili er 

heimilisfastur í og hið síðarnefnda það land sem hinna skattskyldu tekna er aflað eða hinar skattskyldu eignir eru 

staðsettar. Þessi skilgreining er í samræmi við bók Ragnheiðar Snorradóttur og Stefáns Más Stefánssonar: 

Tvísköttunarsamningar og evrópskar skattareglur, bls. 52. 
49 Ragnheiður Snorradóttir og Stefán Már Stefánsson: Tvísköttunarsamningar og evrópskar skattareglur, bls. 40. 
50 Sama heimild, bls. 41. 
51 Sama heimild, bls. 42. 
52 Sama heimild, bls. 47. 
53 Sama heimild, bls. 36. 
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skipta máli fyrir túlkun tvísköttunarsamninga gefur Vínarsamningurinn frá 1969 til kynna að 

gefa eigi orðum þeirra um merkingu hugtaksins raunverulegur eigandi töluvert vægi við túlkun 

þess,54 en fjallað verður nánar um samningsfyrirmynd OECD og athugasemdir hennar síðar í 

ritgerðinni. 

Meginmarkmið tvísköttunarsamninga er, eðli máls samkvæmt, að koma í veg fyrir 

tvísköttun til þess að draga úr hindrunum við fjárfestingar, viðskipti og veitingu þjónustu yfir 

landamæri og því er hættan á tvísköttun vegna samspils ólíkra skattkerfa eitt helsta 

athugunarefnið við gerð tvísköttunarsamninga.55 Tvísköttun er þó ekki eina atriðið sem kemur 

til skoðunar við gerð slíkra samninga. 

 

3.4 Skattasniðganga 

Tvísköttunarsamningar einskorðast ekki við að koma í veg fyrir tvísköttun og skipta 

skattlagningarrétti á milli ríkja. Þeim er einnig ætlað að koma í veg fyrir skattasniðgöngu, meðal 

annars með því að hindra „skattaflótta“.56 Í þessari umfjöllun er miðað við að skattaflótti sé ein 

tegund skattasniðgöngu, sem lýsir sér með þeim hætti að skattaðilar reyna að koma 

„skattstofnum undan skattlagningu í heimaríki sínu“ til „svæða eða ríkja sem leggja á lága eða 

enga skatta“ í þeim tilgangi að „lágmarka eða komast undan skattlagningu á Íslandi“.57 

Í því skyni að skilgreina hugtakið skattasniðganga er nauðsynlegt að gera greinarmun á 

skattafyrirhyggju (e. tax planning), skattasniðgöngu (e. tax avoidance) og skattsvikum (e. tax 

evasion). Skattafyrirhyggja byggir á lögmætum ráðstöfunum sem eru til þess fallnar að 

lágmarka skattgreiðslur.58  Skattsvik eru aðgerð þar sem skattaðili reynir að komast undan 

skyldu sinni til að greiða skatta samkvæmt lögum með svikum eða annarri ólögmætri 

háttsemi.59 Ólíkt skattsvikum getur skattasniðganga verið innan ramma laganna, þrátt fyrir að 

margar gerðir skattasniðgöngu gangi gegn anda skattalaga og reyni á mörk þess hvað telst 

löglegt eins og frekast er unnt í því skyni að lágmarka skattgreiðslur.60 Mörg ríki greina á milli 

ásættanlegrar og óásættanlegrar skattasniðgöngu, þar sem sú fyrrnefnda felur í sér lágmörkun 

 
54 David G. Duff: „Beneficial Ownership: Recent Trends“, bls. 5. 
55 Samningsfyrirmynd OECD, bls. 13. 
56 Ragnheiður Snorradóttir og Stefán Már Stefánsson: Tvísköttunarsamningar og evrópskar skattareglur, bls. 12.  
57 Skilgreining hugtaksins skattaflótti er komin frá höfundi, en stuðst er við orðalag á bls. 4 í lagafrumvarpinu 

um breytingu á ýmsum lögum vegna skattlagningar tekna erlendra lögaðila í lágskattaríkjum o.fl. sem hér er til 

umfjöllunar. 
58 Kristján Gunnar Valdimarsson: „Skattasniðganga“, bls. 220. 
59 Franklin Cachia: „Agressive Tax Planning: An Analysis from an EU Perspective“, bls. 258. 
60 Sama heimild, bls. 257. 
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skattgreiðslna með aðgerðum sem gert var ráð fyrir í löggjöfinni á meðan að hin síðarnefnda 

byggir á blekkingum eða málamyndagerningum.61 Mörkin á milli þessara tegunda eru oft og 

tíðum afar óljós.  

Í þessari upptalningu er einnig vert að nefna svokallaða stórtæka skattafyrirhyggju (e. 

aggressive tax planning). Í henni fellst nýting ákveðinna tæknilegra þátta skattkerfa eða 

misræmis milli ólíkra skattkerfa í því skyni að takmarka skattgreiðslur. Slík skattafyrirhyggja 

getur meðal annars leitt til tvöfalds frádráttar, þar sem sami kostnaður er dreginn frá skattstofni 

í heimaríki og upprunaríki.62  

Líkt og að framan greinir er hægt að stofna lögaðila um allan heim án mikils tilkostnaðar, 

það ætti því engan að undra að notkun milliliða í viðskiptum yfir landamæri hefur á síðustu 

áratugum orðið nokkuð algeng. Tvísköttunarsamningar innihalda meðal annars reglur sem er 

ætlað að sporna við þeim vandamálum sem fylgja slíku fyrirkomulagi og að tryggja að ívilnandi 

ákvæðum samninganna sé einungis beitt í „viðeigandi aðstæðum“. Sem dæmi um slíkar reglur 

má nefna takmörkunarákvæði (e. limitation-on-benefits clauses) er snúa að milliliðum, 

víðtækar sniðgöngureglur (e. general anti-avoidance rules) og skattskylduákvæði (e. subject-

to-tax clauses).63 Til að njóta góðs af ívilnunum tvísköttunarsamninga þarf skattaðili að uppfylla 

almenn skilyrði á borð við heimilisfesti og skattskyldu. Í vissum tilvikum þarf hann einnig að 

uppfylla sérstök skilyrði borð við skilyrðið um raunverulegan eiganda.64 

Álitamál í tengslum við viðskipti yfir landamæri og mögulega tvísköttun eða 

skattasniðgöngu koma ekki einungis fram í tvísköttunarsamningum. Í september 2013 settu 

OECD- og G20-ríkin fram aðgerðaáætlun til að berjast gegn tilfærslu og rýrnun skattstofna (e. 

Base Erosion and Profit Shifting).65 Lokadrög að áætluninni litu dagsins ljós um tveimur árum 

síðar, í október 2015. Aðgerðaáætlunin inniheldur fimmtán aðgerðir sem ætlað er að endurvekja 

traust á skattkerfinu og tryggja að tekjur séu skattlagðar þar sem atvinnustarfsemi fer fram og 

verðmæti verða til.66 Í áætluninni var þó tekið sérstaklega fram að gæta þyrfti að því að 

aðgerðirnar leiddu ekki til tvísköttunar þar sem slíkt væri skaðlegt fyrir alþjóðleg fyrirtæki sem 

hefðu aukið fjárfestingar og stutt við efnahagsvöxt um heim allan.67 Ástæður þess að ríkin 

 
61 Sama heimild, bls. 258. 
62 Sama heimild, bls. 260.  
63 Angelika Meindl-Ringler: Beneficial Ownership in International Tax Law, bls. 1. 
64 Ragnheiður Snorradóttir og Stefán Már Stefánsson: Tvísköttunarsamningar og evrópskar skattareglur, bls. 41-

42. 
65 Hér eftir vísað til sem BEPS-aðgerðaáætlunarinnar. 
66 Explanatory Statement, bls. 4. 
67 Sama heimild. 
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lögðust í þessa umfangsmiklu samvinnu voru meðal annars þær að talið var að núverandi reglur 

á sviði skattaréttar hefðu ákveðna veikleika sem gerðu aðilum kleift að færa til og rýra 

skattstofna með óæskilegum hætti.68 Í þeim tilgangi að útfæra aðgerðirnar sem tilgreindar eru í 

áætluninni voru lagðar til ýmsar breytingar, hvoru tveggja á landsrétti og ákvæðum 

tvísköttunarsamninga.69 Í áætluninni var sérstaklega tekið fram að ríki væru fullvalda og gætu 

útfært aðgerðirnar með ólíkum hætti, en þó væri æskilegt að ríkin hefðu í huga vissa samleitni 

og samræmi við val á útfærslum.70  

Ein af aðgerðunum sem tilgreindar voru í BEPS-aðgerðaáætluninni var styrking CFC-

reglna, en sérstaklega var vísað til þess þáttar í lagafrumvarpinu um breytingar á CFC-reglum 

sem hér er til umfjöllunar. Áður en lengra er haldið er nauðsynlegt að kynna formlega til 

sögunnar CFC-reglur, tilgang þeirra og útfærslu í gildandi rétti hér á landi. 

 

4 CFC-reglur 

4.1 Almennt 

Ef öll ríki myndu takmarka skattheimtu sína við tekjur upprunnar innan ríkisins sjálfs kæmu 

álitamál varðandi alþjóðlega tvísköttun ekki upp, þar sem slík tvísköttun væri einfaldlega ekki 

til,71 að því gefnu að öll ríki skilgreindu uppruna tekna með sama hætti. Sú er aftur á móti ekki 

raunin. Ríki heimsins takmarka skattheimtu sína almennt ekki með þessum hætti heldur leggja 

þau jafnan ótakmarkaða skattskyldu á þá skattaðila sem eru skattalega heimilisfastir innan 

þeirra óháð uppruna skatttekna, samanber fyrri umfjöllun um takmarkaða og ótakmarkaða 

skattskyldu.  

Meginreglan í skattarétti72 er sú að tekjur erlendra dótturfélaga innlends félags eru ekki 

skattlagðar í heimaríkinu á þeim tíma sem þær falla til. Í slíkum tilvikum er skattlagningu 

teknanna frestað þar til þær berast til hins innlenda hluthafa í formi arðgreiðslna, enda eru hin 

erlendu félög sjálfstæðir skattaðilar.73  

 
68 Sama heimild. 
69 Sama heimild, bls. 5. 
70 Sama heimild, bls. 9. 
71 Michael Lang, o.fl.: CFC Legislation, Tax Treaties and EC Law, bls. 15. 
72 Þessi meginregla er meðal annars við lýði hér á landi en þó ber að athuga að sum ríki ganga mun lengra í að 

skattleggja tekjur áður en þær berast með beinum hætti til skattaðila þeirra. 
73 Michael Lang, o.fl.: CFC Legislation, Tax Treaties and EC Law, bls. 15-16. 
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CFC-reglur komu fyrst fram á sjónarsviðið í Bandaríkjunum á sjöunda áratugnum og má nú 

finna slíkar reglur í fjölmörgum löndum,74 þar á meðal hér á landi. Þær fela í sér frávik frá 

ofangreindri meginreglu. Með þeim er skattlagningu í raun flýtt og hinum innlenda hluthafa 

gert að greiða skatt af tekjum hinna erlendu félaga áður en tekjurnar berast með beinum hætti 

til hans með arðgreiðslum. Í raun er litið á tekjur hinna erlendu félaga sem tekjur hins innlenda 

skattaðila og þær því skattlagðar hjá honum með sama hætti og aðrar tekjur hans.75 

Skammstöfunin CFC stendur fyrir Controlled Foreign Company en nánar verður vikið að 

einstökum þáttum heitisins síðar, eftir því sem við á. 

Í ræðu og riti hefur borið á því að vísað sé til áhrifa CFC-reglna sem „samsköttunar“ eða 

„þvingaðrar samsköttunar“. Meðal annars kemst Indriði H. Þorláksson, fyrrverandi 

ríkisskattstjóri svo að orði í umfjöllun sinni um þörf á íslenskri CFC-löggjöf: „Löggjöfin hefði 

það í för með sér að erlend félög í íslenskri eigu yrðu samsköttuð með eigendunum í þeim 

tilvikum þar sem félögin eru stofnuð og skráð á lágskattasvæðum.“76 Mikilvægt er að hafa það 

í huga við umfjöllun um samsköttun félaga hérlendis, samanber 55. gr. tsl., að í fyrsta lagi er 

hún valkvæð og í öðru lagi heimilar hún nýtingu á tapi milli félaga að vissum skilyrðum 

uppfylltum. Hvorugt þessara atriða á við um áhrif CFC-reglna í íslenskum rétti, en þær eru ekki 

valkvæðar fyrir þá aðila sem falla undir gildissvið þeirra auk þess sem þær heimila einungis 

nýtingu taps á móti hagnaði CFC-félaga, en ekki á móti rekstrartekjum eiganda þess, samanber 

5. mgr. 57. gr. a. tsl. Af þeim sökum verður orðanotkunin „þvinguð samsköttun“ ekki viðhöfð 

í þessari ritgerð. 

Minni skattbyrði í lágskattaríkjum heldur en í heimaríki skattaðila eykur hættuna á flutningi 

tekna úr síðarnefnda ríkinu yfir í hið fyrrnefnda.77 CFC-reglum er ætlað að stemma stigu við 

tilfærslu skattstofna úr heimaríki yfir í lágskattaríki og langtíma frestun á skattgreiðslum,78 en 

reglunum er almennt ætlað að virka sem ákveðin hindrun. Þær eru að meginstefnu til ekki 

hannaðar til að afla skatttekna, heldur til þess að vernda skatttekjur heimaríkis með því að 

tryggja að hagnaður af arðberandi eignum skattaðila haldist í því ríki.79 Meginhlutverk CFC-

 
74 Þskj. 618, 136. lögþ. 2008-2009, bls. 8 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
75 Sama heimild, bls. 6. 
76 Indriði H. Þorláksson: „CFC-löggjöf“, bls. 24.  
77 Michael Lang, o.fl.: CFC Legislation, Tax Treaties and EC Law, bls. 16. 
78 Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, bls. 9. 
79 Sama heimild, bls. 13. 
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reglna er því að koma í veg fyrir skattfrestun og segja má að þeim sé frekar ætlað að skapa 

ákveðin varnaðaráhrif heldur en að afla nýrra skatttekna.80 

Í þessari umfjöllun verður lögð áhersla á að ákvarða hvaða skattaðilar falli undir hinar 

íslensku CFC-reglur, það er hvaða innlendu skattaðilum sé gert að greiða skatt af tekjum vegna 

eignarhalds á lágskattasvæðum að nánar tilteknum skilyrðum uppfylltum, samkvæmt 57. gr. a. 

tsl. 

 

4.2 Gildandi réttur 

Með lögum nr. 46/2009 um breytingu á lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt kom til sögunnar nýtt 

ákvæði, nú 57. gr. a. tsl., um skattlagningu vegna erlends eignarhalds á lágskattasvæðum. 

Ákvæðið hafði að geyma fyrstu CFC-reglur landsins, en með því var íslenskum skattaðilum 

sem áttu hlut í lögaðilum í lágskattaríki gert að greiða tekjuskatt af hagnaði þeirra síðarnefndu 

í hlutfalli við eignarhluta sinn, án tillits til úthlutunar og var sama kvöð lögð á þá skattaðila sem 

stjórnuðu slíkum lögaðilum.  

Markmið breytinganna var að koma í veg fyrir eða takmarka skattasniðgöngu sem á sér stað 

með þeim hætti að „innlendir aðilar leyna eignum sínum og flytja tekjur úr landi í félög sem 

þeir stofnsetja í lágskattaríkjum án þess að hafa í reynd nokkra starfsemi þar“ (áherslubr. 

höfundar) líkt og það er orðað í athugasemdum við þetta lagafrumvarp.81 Þetta er að nokkru 

leyti í samræmi við almennan tilgang CFC-reglna, þar sem þeim er ætlað að koma í veg fyrir 

að skattaðilar færi tekjur og arðberandi eignir til CFC-félaga og fresti með því skattlagningu í 

heimaríki til langs tíma.82 Það vekur þó athygli að í þessu frumvarpi virðist tveimur ólíkum 

hlutum vera blandað saman, leynd og engri starfsemi annars vegar og tímasetningu 

skattlagningar hins vegar. Í því samhengi er rétt er að taka fram að þrátt fyrir að félag sé stofnað 

einungis í þeim tilgangi að halda utan um eignarhlut í öðru félagi er ekki þar með sagt að félagið 

hafi enga starfsemi og að almennt sé rétt að líta fram hjá því við skattlagningu, hvað þá að verið 

sé að leyna nokkru. Með þessum ummælum er að vissu leyti gengið út frá því að um 

skattasniðgöngu sé að ræða við tilteknar aðstæður (e. presumption of tax avoidance), en segja 

má að CFC-reglur geri slíkt hið sama, þar sem þær færa skattlagningu fram í tímann, að 

tilteknum skilyrðum uppfylltum, óháð því hvort um leynd eða málamyndagerninga sé að ræða. 

 
80 Peter Koerver Schmidt: „Taxation of Controlled Foreign Companies in Context of the OECD/G20 Project on 

Base Erosion and Profit Shifting as well as the EU Proposal for the Anti-Tax Avoidance Directive“, bls. 88. 
81 Þskj. 618, 136. lögþ. 2008-2009, bls. 5 (enn óbirt í A-deild Alþt.).   
82 Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, bls. 9.   
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4.2.1 Skilyrði skattskyldu 

Skattskylda á grundvelli CFC-reglna kemur aðeins til að vissum skilyrðum uppfylltum, en segja 

má að tvö meginatriði komi til skoðunar við mat á því hvort þær eigi við. Annars vegar hvort 

hinn erlendi aðili uppfylli þau skilyrði sem sett eru til að geta talist CFC-félag, til að mynda 

hvað varðar lága skattprósentu, og hins vegar hvort eigandi erlenda aðilans hafi þau áhrif eða 

yfirráð yfir honum sem gerð er krafa um til að hinn erlendi aðili teljist vera CFC-félag.83 

Síðarnefnda skilyrðið, sem snýr að því hvort hinn erlendi aðili lúti yfirráðum hins innlenda 

skattaðila er lykilatriði við beitingu CFC-reglna líkt og fyrsti stafurinn í skammstöfuninni CFC 

gefur til kynna, „controlled“ sem mætti snara yfir á íslenska tungu sem „undir yfirráðum“. Í 

þessari umfjöllun verður skilyrðið um yfirráð í forgrunni, þrátt fyrir að þau skilyrði sem hinn 

erlendi aðili þarf að uppfylla til að falla undir CFC-reglur komi einnig við sögu. 

Í 1. mgr. 57. gr. a. tsl. er kveðið á um skattskyldu á grundvelli CFC-reglnanna og er 

málsgreinin svohljóðandi: 

Skattaðili sem á beint eða óbeint hlut í hvers kyns félagi, sjóði eða stofnun sem telst 

heimilisföst í lágskattaríki skal greiða tekjuskatt af hagnaði slíkra aðila í hlutfalli við 

eignarhluta sinn án tillits til úthlutunar. Hið sama á við um skattaðila sem stjórnar félagi, 

sjóði, stofnun eða eignasafni í lágskattaríki sem skattaðili hefur beinan eða óbeinan 

ávinning af. Tekjur þessar eru skattskyldar með sambærilegum hætti og um væri að ræða 

starfsemi hér á landi. (Áherslubr. höfundar) 

Í fyrsta lagi þarf hinn erlendi aðili að vera félag, sjóður eða stofnun og teljast heimilisfastur 

í lágskattaríki, en hugtakið lágskattaríki er skilgreint nánar í 2. mgr. sömu greinar. Uppfylli hinn 

erlendi aðili þessi skilyrði getur skattaðili84 á grundvelli ákvæðisins orðið skattskyldur vegna 

tekna hins erlenda aðila í tveimur tilvikum. Annars vegar vegna yfirráða í formi eignarhlutar 

og hins vegar vegna stjórnunarlegra yfirráða. Í 3. mgr. sömu greinar er þar að auki er sett fram 

skilyrði sem segir til um að minnst helmingur eignarhalds í hinum erlendu aðilum sé beint eða 

óbeint í eigu hérlendra skattaðila eða að stjórnunarleg yfirráð hafi verði til staðar á tekjuárinu. 

Í tengslum við mat á yfirráðum hins innlenda skattaðila kemur fyrst til skoðunar hvenær sá 

aðili telst eiga með beinum eða óbeinum hætti hlut í erlendum aðila. Í greinargerð með 

frumvarpi því er varð að lögum nr. 46/2009 er tekið fram að beint eignarhald sé „yfirleitt með 

þeim hætti að um er að ræða eignarhald á hlutabréfum eða hlutum.“85 Þrátt fyrir óskýrt orðalag 

 
83 Sama heimild, bls. 21. 
84 Með orðinu „skattaðili“ er hér vísað til aðila sem ber ótakmarkaða skattskyldu hér á landi samkvæmt 1. eða 2. 

gr. tsl., samanber ummæli í greinargerð frumvarps til laga nr. 46/2009, bls. 9. 
85 Þskj. 618, 136. lögþ. 2008-2009, bls. 9 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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má ætla að beint eignarhald í þessu samhengi einskorðist við eignarhald í erlendum aðila sem 

er ekki í gegnum aðra aðila. Óbeint eignarhald telst hins vegar vera til staðar þegar eignarhaldið 

„er í gegnum annað eða önnur félög“.86  

Því næst kemur til skoðunar hvenær skattaðili er talinn stjórna aðila í lágskattaríki og hafa 

beinan eða óbeinan ávinning af því. Hugtakið stjórnunarleg yfirráð er ekki skilgreint í 

tekjuskattslögunum, en í 1. mgr. 5. gr. reglugerðar nr. 1102/2013 um skattlagningu vegna 

eignarhalds í lögaðilum á lágskattasvæðum eru því gerð skil í nokkrum stafliðum. Samkvæmt 

reglugerðarákvæðinu fer skattaðili með stjórnunarleg yfirráð í CFC-félagi ef hann:  

a. fer með meirihluta atkvæða í félaginu eða;   

b. hefur rétt til að tilnefna eða víkja frá meirihluta stjórnar og/eða framkvæmdastjórn 

félagsins eða;   

c. hefur rétt til ákvörðunarvalds um rekstur og fjárhagslega stjórn þess á grundvelli 

samþykkta félagsins eða samninga við það eða;   

d. ræður yfir meirihluta atkvæða í því á grundvelli samnings við aðra hluthafa eða;  

e. á eignarhlut í félaginu og hefur ákvörðunarvald um rekstur og fjárhagslega stjórn þess 

eða;  

f. hefur stjórnunarleg yfirráð með öðrum hætti en að framan greinir s.s. vegna óbeins 

eignarhalds.  

Einnig kemur fram í 2. mgr. 5. gr. reglugerðarinnar að stjórnunarleg yfirráð geti talist vera 

til staðar á grundvelli náinna fjölskyldubanda eða „í krafti annarra dreifðra yfirráða tengdra 

sameiginlegum hagsmunum um tiltekið eignafyrirkomulag á lágskattasvæði.“  

Við samanburð á þessum tveimur tegundum yfirráða, beinu eða óbeinu eignarhaldi og 

stjórnunarlegum yfirráðum, er ljóst að hið síðarnefnda er umtalsvert matskenndara en hið 

fyrrnefnda. Þrátt fyrir að skýring hugtaksins stjórnunarleg yfirráð í reglugerð varpi einhverju 

ljósi á merkingu þess er rétt að vekja sérstaka athygli á f-lið 5. gr. reglugerðarinnar, þar sem sjá 

má að upptalningin í fyrri stafliðum er ekki tæmandi, en þar kemur fram að stjórnunarleg yfirráð 

geti einnig komið til „með öðrum hætti“. Vikið verður nánar að stjórnunarlegum yfirráðum og 

hinu matskennda eðli þeirra í umfjöllun um skilyrði skattskyldu samkvæmt hinu nýja 

frumvarpi. 

 

 
86 Þskj. 618, 136. lögþ. 2008-2009, bls. 10 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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4.2.2 Samspil CFC-reglna og fjórfrelsisins 

Í umfjöllun um CFC-reglur er óhjákvæmilegt að minnast á samspil þeirra og fjórfrelsisins.87 

Þrátt fyrir að hugtakið „lágskattaríki“ veki að mati höfundar einna helst hugrenningatengsl við 

fjarlæg ríki er ekkert sem kemur í veg fyrir að slík ríki finnist innan Evrópska 

efnahagssvæðisins88 í skilningi gildandi CFC-reglna. Í slíkum tilvikum ber að hafa í huga 

grundvallarreglur Evrópuréttar varðandi fjórfrelsið, einna helst varðandi stofnsetningarréttinn 

og frjálsa fjármagnsflutninga.89  

Í 4. mgr. 57. gr. a. tsl. er að finna tvær undanþágur frá skattskyldu á grundvelli ákvæðisins. 

Önnur þeirra lýtur að erlendum aðilum innan EES, kemur hún fram í 2. tölul. málsgreinarinnar 

og kveður á um að ákvæði 1. mgr. um skattskyldu eigi ekki við ef: 

félag, sjóður eða stofnun er stofnsett og skráð í öðru EES-ríki, aðildarríki stofnsamnings 

Fríverslunarsamtaka Evrópu eða í Færeyjum og hefur þar með höndum raunverulega 

atvinnustarfsemi, og íslensk skattyfirvöld geta á grundvelli tvísköttunarsamnings eða 

annars alþjóðasamnings krafist allra nauðsynlegra upplýsinga, sbr. 1. tölul. Þar sem ekki er 

fyrir hendi samningur, sbr. 1. málsl., hvílir upplýsingaskyldan á skattaðilanum. (Áherslubr. 

höfundar) 

Undanþágan kemur í veg fyrir að skattlagning á grundvelli hinna íslensku CFC-reglna komi 

til framkvæmda vegna erlendra aðila innan EES að tveimur skilyrðum uppfylltum. Í fyrsta lagi 

er gerð krafa um að hinn erlendi aðili hafi með höndum raunverulega atvinnustarfsömu og í 

öðru lagi að íslensk skattyfirvöld geti krafist nauðsynlegra upplýsinga. Hér kemur fyrra 

skilyrðið og samspil þess við fjórfrelsið einkum til skoðunar.  

Samkvæmt greinargerð með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 46/2009 er raunveruleg 

atvinnustarfsemi skilgreind sem framleiðsla eða sala á vörum eða þjónustu.90 Ljóst er að þessi 

skilgreining er afar þröng og hefur skilyrðið um raunverulega atvinnustarfsemi hlotið þónokkra 

gagnrýni frá tilkomu ákvæðisins. Því til stuðnings má nefna að Eftirlitsstofnun EFTA, 

fríverslunarsamtaka Evrópu, barst á árinu 2010 kæra vegna hinnar nýju CFC-löggjafar 

Íslands.91 Fram kom í samskiptum eftirlitsstofnunarinnar við fjármála- og efnahagsráðuneytið 

að hún teldi hinar íslensku CFC-reglur brjóta gegn stofnsetningarréttinum samkvæmt. 31. gr. 

 
87 Fjórfrelsið eru reglur Evrópusambandsins sem snúa að frjálsu flæði vöru, fólks, þjónustu og fjármagns og setja 

meðal annars skattlagningarheimildum ríkja ákveðnar skorður. Reglurnar gilda einnig innan Evrópska 

efnahagssvæðisins. 
88 Hér eftir vísað til sem EES. 
89 Michael Lang, o.fl.: CFC Legislation, Tax Treaties and EC Law, bls. 38. 
90 Þskj. 618, 136. lögþ. 2008-2009, bls. 10 (enn óbirt í A-deild Alþt.).   
91 Þskj. 1093, 141. lögþ. 2012-2013, bls. 2 (enn óbirt í A-deild Alþt.).   
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EES-samningsins þar sem ákvæðið innihéldi ekki skilgreiningu á raunverulegri 

atvinnustarfsemi og að sú skilgreining sem gefin var í greinargerð væri of þröng.92 

Eftirlitsstofnunin tiltók sérstaklega að reglurnar ættu „eingöngu að taka til þess þegar 

raunverulega sé verið að skjóta tekjum undan skattlagningu.“93 

Athugasemdir Eftirlitsstofnunar EFTA eru í samræmi við dómaframkvæmd 

Evrópudómstólsins, en grundvallardómur varðandi CFC-reglur og fjórfrelsið er EBD, mál C-

196/04, ECR 2005, bls. I-7995, betur þekkt sem Cadbury-málið. Í dóminum kom fram að CFC-

reglur og önnur skattalagaákvæði sem gilda um viðskipti yfir landamæri og fela í sér takmörkun 

á stofnsetningarréttinum gætu verið réttlætanleg í þeim tilvikum þar sem þau lúta sérstaklega 

að því að koma í veg fyrir gerð málamyndagerninga sem ætlað er að koma í veg fyrir þær 

skattgreiðslur sem greiða ætti samkvæmt löggjöf heimaríkisins.94 Þrátt fyrir að dómurinn sé 

nokkuð gamall gegnir hann enn veigamiklu hlutverki í tengslum við skattasniðgöngu á sviði 

beinna skatta og Evrópuréttar auk þess sem síðari dómar Evrópudómstólsins hafa að miklu leyti 

fylgt honum. Engu að síður hefur því verið haldið fram að Evrópudómstóllinn hafi að 

undanförnu verið reiðubúnari en áður til að samþykkja réttlætingarástæður fyrir takmarkandi 

skattareglum í landsrétti og af þeim sökum gæti dómstóllinn verið viljugur til að slaka á hinum 

ströngu kröfum sem hann hefur sett varðandi CFC-reglur.95  

Eftir að íslensk stjórnvöld bættu við skilgreiningu á raunverulegri atvinnustarfsemi með 

reglugerð nr. 1102/2013 og lýstu fyrir Eftirlitsstofnun EFTA með hvaða hætti þau töldu að 

CFC-reglum væri beitt hér á landi, taldi eftirlitsstofnunin að núgildandi CFC-reglur fælu ekki í 

sér ólögmæta takmörkun á stofnsetningarréttinum, samanber eftirfarandi ummæli:  

The Directorate considers, in particular in light of the Icelandic Government‘s statements, 

concerning the concrete application of the CFC rules, that there is little doubt that the 

Icelandic CFC rules are in line with the requirements established by EEA law.96 

Það athugast að þessi fullyrðing eftirlitsstofnunarinnar gengur út frá því að reglunum sé beitt 

með þeim hætti sem stjórnvöld lýsa. Í ljósi þess að sáralítið er til af réttarframkvæmd í tengslum 

við þetta álitaefni verður ekki vikið nánar að því hvort sú sé raunin. 

 
92 Sama heimild. 
93 Sama heimild. 
94 Ragnheiður Snorradóttir og Stefán Már Stefánsson: Tvísköttunarsamningar og evrópskar skattareglur, bls. 

167. 
95 Peter Koerver Schmidt: „Taxation of Controlled Foreign Companies in Context of the OECD/G20 Project on 

Base Erosion and Profit Shifting as well as the EU Proposal for the Anti-Tax Avoidance Directive“, bls. 102. 
96 Eftirlitsstofnun EFTA: „Complaint against Iceland concerning tax rules on controlled foreign companies (CFC 

rules)“, bls. 6.  
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5 Hugtakið raunverulegur eigandi 

5.1 Almennt 

Í íslenskum rétti er almennt ekki skilið á milli hugtakanna lagalegur eigandi og raunverulegur 

eigandi.97 Slík aðgreining á sér aftur á móti nokkra sögu í ríkjum sem byggja réttarkerfi sitt á 

fordæmisrétti, sér í lagi í tengslum við fjárvörslusjóði (e. trusts), þar sem sjóðurinn sjálfur er 

sjálfstæður lögaðili sem stýrt er af fjárvörsluaðila (e. trustee) en rétthafi sjóðsins (e. beneficiary) 

er raunverulegur eigandi hans.98 Einnig eru dæmi um að gerð sé svokölluð traustsyfirlýsing þar 

sem tilnefndur aðili (e. nominee) er annar en raunverulegur eigandi. 

Þar sem hugtakið raunverulegt eignarhald er enn ekki að finna í íslenskri skattalöggjöf, þrátt 

fyrir að það komi til með að breytast verði lagafrumvarpið sem hér er fjallað um samþykkt í 

óbreyttri mynd, er rétt að líta til nokkurra afbrigða þess í því skyni að öðlast frekari skilning á 

hugtakinu. Hugtakið raunverulegur eigandi kemur við sögu í alþjóðlegum skattarétti þar sem 

merking þess í landsrétti og á öðrum réttarsviðum hefur jafnan takmarkað vægi við túlkun 

þess,99 hugtakið er raunar einna þekktast fyrir hlutverk sitt í tvísköttunarsamningum, en það 

birtist í fyrsta sinn í fyrrnefndri samningsfyrirmynd OECD árið 1977. Allt frá þeim tíma hefur 

merking hugtaksins verið nokkuð óljós í alþjóðlegum skattarétti,100 þrátt fyrir að OECD hafi 

gert allnokkuð til að skýra hugtakið í nýlegri vinnu sinni. Einnig má finna dæmi um notkun 

hugtaksins í Evrópurétti og verður greint stuttlega frá því hér að neðan. Auk þess kemur 

hugtakið fyrir í lögum um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka nr. 

140/2018, en telja verður að merking hugtaksins sé nokkuð skýrari á því réttarsviði. Rétt er að 

ítreka enn á ný að í þessari umfjöllun verður orðalagið raunverulegt eignarhald og 

raunverulegur eigandi notað jöfnum höndum. Það er í samræmi við framsetningu í greinargerð 

með lagafrumvarpi því sem er viðfangsefni þessarar ritgerðar og fræðilega umfjöllun um 

hugtakið almennt, enda er vandséð að raunverulegur eigandi geti verið fyrir hendi án 

raunverulegs eignarhalds og öfugt. 

Margar ólíkar leiðir eru færar við skýringu hugtaksins, en í grófum dráttum má segja að 

tvær leiðir séu ráðandi í þeim efnum. Annars vegar er litið til meginreglunnar um efni umfram 

form þar sem litið er til efnis viðskipta og aðstæðna umfram form þeirra við skýringu 

hugtaksins, auk þess sem einkennum viðtakanda er gefið töluvert vægi. Hins vegar er um að 

 
97 Kristján Gunnar Valdimarsson: „Hugtakið raunverulegur eigandi í alþjóðlegum skattarétti“, bls. 304. 
98 Sama heimild, bls. 281. 
99 J. David B. Oliver o.fl.: „Beneficial Ownership“, bls. 315 og 325. 
100 Sama heimild, bls. 310. 
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ræða formlega nálgun, þar sem fremur er litið til formlegra atriða á borð við skráningu aðila en 

þess hvort aðili njóti góðs af viðskiptunum og sé af þeim sökum hinn raunverulegi eigandi.101 

Mun fleiri leiðir eru þó til og sem dæmi má nefna að sumir telja hugtakið snúa aðallega að 

heimfærslu tekna (e. attribution of income). Hafa ber í huga að hver nálgun hefur sína kosti og 

galla, en engin þeirra er fullkomin.102 

Hér verður greint stuttlega frá hugtakinu á þessum ólíku sviðum, en meginþungi 

umfjöllunarinnar lýtur að hugtakinu í tvísköttunarsamningum þar sem hugtakið er einna 

þekktast á því sviði. Merking hugtaksins á hverju sviði fyrir sig væri efni í fjölmargar ritgerðir, 

því verður ekki gerð tilraun til að útlista með nákvæmum hætti merkingu hugtaksins í öllum 

tilvikum, heldur stiklað á stóru og reynt að draga fram þau atriði sem skipta hvað mestu máli í 

tengslum við þessa umfjöllun. 

 

5.2 Raunverulegur eigandi í fordæmisrétti 

Hugtakið raunverulegur eigandi á sér nokkra sögu í löndum er byggja á fordæmisrétti, svo sem 

í Bretlandi, Bandaríkjunum og Kanada. Í fordæmisrétti hafa fordæmi, líkt og nafnið gefur til 

kynna, mikið vægi og má nefna í því samhengi að enskum dómstólum er samkvæmt bindandi 

réttarreglu óheimilt að víkja frá fordæmi hærra setts réttar.103 Hérlendis og á hinum 

Norðurlöndunum er aftur á móti við lýði svonefndur einkamálaréttur (e. civil law), þar sem 

meira kveður að „settri löggjöf um meginréttarreglur“.104 Í slíkum rétti á hugtakið raunverulegur 

eigandi sér aftur á móti ekki langa sögu.  

Hér verða hugtakinu, líkt og það kemur fyrir í enskum rétti, gerð skil en ástæða þess að hér 

verður litið til þess réttar fremur en annars er sú staðreynd að hugtakið raunverulegt eignarhald 

má finna í fjölmörgum ákvæðum í enskum skattarétti auk þess sem merking hugtaksins virðist 

vera einna fastmótuðust þar í landi.105 Í upphafi þessa kafla var þess getið að í fordæmisrétti 

ætti hugtakið sér einkum sögu í tengslum við fjárvörslusjóði, en rétt er að nefna að hugtakið er 

einnig notað í mörgum öðrum tilvikum. Einnig er vert að nefna að dómstólar í Englandi greina 

ekki á milli raunverulegs eignarhalds í skattalegu tilliti og öðru tilliti.106 

 
101 Angelika Meindl-Ringler: Beneficial Ownership in International Tax Law, bls. 11. 
102 Sama heimild, bls. 321. 
103 Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 215. 
104 Sama heimild, bls. 216. 
105 Charl du Toit: Beneficial Ownership of Royalties in Bilateral Tax Treaties, bls. 99. 
106 Sama heimild, bls. 100. 



26 

 

 

 

Í umfjöllun sinni um hugtakið í enskum rétti nefnir du Toit dæmi úr máli Wood Preservation 

Ltd. gegn Prior (Inspector of Taxes),107 þar sem finna mátti eftirfarandi ummæli:  

An ownership which is not merely the legal ownership by the mere fact of being on the 

register but the right at least to some extent to deal with the property as your own.108 

Hér er því slegið föstu að eignarhald sé ekki einvörðungu hið formlega eignarhald á grundvelli 

skráningar heldur rétturinn til að, í það minnsta upp að vissu marki, fara með eignina sem þína 

eigin. Enskur réttur greinir því á milli formlegs eignarhalds og raunverulegs eignarhalds, sem 

leiðir til þess að formlegt eignarhald getur verið hjá einum aðila og raunverulegt eignarhald hjá 

öðrum.109 Þetta fyrirkomulag er almennt ekki við lýði hérlendis.  

Hugtakið verður ekki tekið til nánari skoðunar í fordæmisrétti að sinni, heldur er hér látið 

nægja að staðhæfa að merking hugtaksins raunverulegt eignarhald í enskum landsrétti fer eftir 

því samhengi sem hugtakið kemur fyrir í hverju sinni.110  

 

5.3 Raunverulegur eigandi í lögum um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun 

hryðjuverka  

Hugtakið raunverulegur eigandi getur komið fyrir á öðrum réttarsviðum heldur en í skattarétti 

og haft þar allt aðra merkingu. Nefna má ákvæði laga nr. 140/2018 um aðgerðir gegn 

peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka því til staðfestingar. Í greinargerð með frumvarpi til 

laganna er áréttað að gera skuli greinarmun á lagalegum eiganda og raunverulegum eiganda, 

enda þurfi sá fyrrnefndi „ekki endilega að vera raunverulegur eigandi“.111 Einnig eru þar 

tilgreind dæmi um ástæður slíks fyrirkomulags, samanber eftirfarandi: 

Aðilar kunna að sjá sér hag í því að leyna eignarhaldi sínu, t.d. með því að fá aðra aðila til 

þess að koma fram sem lagalegur eigandi, með því að stofna flókið net fyrirtækja eða 

eignarhaldsfyrirtækja (skúffufélaga) eða með öðrum hætti.112 

Hér er, rétt eins og í athugasemdum í greinargerð frumvarps til laga nr. 46/2009 er innihéldu 

fyrstu CFC-reglur íslensks réttar,113 lögð nokkur áhersla á leynd auk þess sem orðalagið er 

 
107 Sama heimild, bls. 101. 
108 Wood Preservation Ltd v. Prior (Inspector of Taxes) 45 TC 112, CA, 1968. 
109 Charl du Toit: Beneficial Ownership of Royalties in Bilateral Tax Treaties, bls. 115. 
110 Angelika Meindl-Ringler: Beneficial Ownership in International Tax Law, bls. 108. 
111 Þskj. 367, 149. lögþ. 2018-2019, bls. 39 (enn óbirt í A-deild Alþt.).   
112 Sama heimild. 
113 Það athugast að reglunum hefur verið breytt lítillega frá gildistöku laga nr. 46/2009, fyrst með lögum nr. 

128/2009 og síðar lögum nr. 45/2013. Sjá núgildandi reglur í 57. gr. a tsl.  
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óneitanlega í anda skattasniðgönguákvæða á borð við CFC-reglur. Þó er rétt að geta þess að 

leynd er hvorki skilyrði peningaþvættis samkvæmt 264. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 

né skilyrði skattlagningar á grundvelli CFC-reglna, samanber 57. gr. a tsl.  

Hugtakið raunverulegur eigandi í lögum nr. 140/2018 er skilgreint í 13. tölul. 3. gr. laganna 

og er 1. málsl. töluliðarins svohljóðandi: 

Raunverulegur eigandi: Einstaklingur, einn eða fleiri, sem í raun á starfsemina eða stýrir 

þeim viðskiptamanni, lögaðila eða einstaklingi, í hvers nafni viðskipti eða starfsemi er 

stunduð eða framkvæmd. 

Að hluta til er hér um kunnuglegt stef að ræða þar sem skilgreiningin tilgreinir í raun tvenns 

konar yfirráð, á grundvelli eignarhalds annars vegar og stjórnunar hins vegar, en sú tilhögun á 

sér nokkra samsvörun í núgildandi CFC-reglum. Almennt er miðað við þá einstaklinga sem 

eiga, beint eða óbeint, meira en 25% hlut eða ráða yfir meira en 25% atkvæðisréttar, samanber 

1. tölul. a-liðar 13. tölul. 3. gr. laga nr. 140/2018. Hér verður ekki kafað dýpra í merkingu 

hugtaksins í lögum nr. 140/2018 að sinni, en lykilatriði skilgreiningarinnar samkvæmt lögunum 

eru þau að einungis einstaklingar teljast vera raunverulegir eigendur og að lagt er mat á tvenns 

konar yfirráð.  

Við fyrstu sýn er erfitt að sjá að lög nr. 140/2018 tengist skattamálum nema að takmörkuðu 

leyti, þrátt fyrir að skattalagabrot geti vissulega talist vera frumbrot peningaþvættis, samanber 

nýlegan dóm Hérd. Rvk. 18. desember 2018 (S-486/2018) og hina víðtæku skilgreiningu á 

peningaþvætti sem finna má í 264. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Þessu til stuðnings 

má einnig nefna að sérstaklega er tekið fram í greinargerð með frumvarpi til laga nr. 140/2018 

að skattalagabrot geti verið frumbrot peningaþvættis.114 

Lög nr. 140/2018 eru ekki þau einu hér á landi sem fjalla að einhverju leyti um raunverulega 

eigendur. Þann 27. júní 2019 tóku gildi lög nr. 82/2019 um skráningu raunverulegra eigenda og 

er lögunum ætlað að tryggja að réttar upplýsingar um raunverulega eigendur tiltekinna lögaðila, 

fjárvörslusjóða og sambærilegra aðila séu til staðar, samanber nánari skilgreiningu í 2. gr. 

laganna. Í lögunum kemur skýrt fram að hugtakið raunverulegur eigandi hefur sömu merkingu 

og í 13. tölul. 3. gr. laga nr. 140/2018. Í greinargerð með frumvarpi til laga nr. 82/2019 segir að 

með frumvarpinu sé „komið til móts við skuldbindingar stjórnvalda vegna samninga um 

upplýsingaskipti á sviði skattamála“ og að hér tvinnist saman „regluverk um peningaþvætti og 

 
114 Þskj. 367, 149. lögþ. 2018-2019, bls. 31 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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alþjóðlegar skuldbindingar á sviði skattamála“.115 Lögunum er meðal annars ætlað að bæta 

aðgengi skattyfirvalda að upplýsingum um raunverulega eigendur.116 Með þessu ummælum er 

því slegið föstu að raunverulegur eigandi í skilningi laga nr. 140/2018 hafi nokkra þýðingu í 

tengslum við skattamál á alþjóðavísu. 

Þess má geta að hugtakið raunverulegur eigandi má finna á fleiri sviðum íslensks réttar, til 

að mynda í lögum nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki og lögum nr. 37/2016 um meðferð 

krónueigna sem háðar eru sérstökum takmörkunum. Í þeim lögum hefur hugtakið þó ekki beina 

þýðingu í tengslum við umfjöllun um raunverulegan eiganda í skilningi skattaréttar og verður 

því ekki vikið nánar að þeim hér. 

Af ofangreindu er ljóst að hugtakið raunverulegur eigandi í lögum nr. 140/2018 um aðgerðir 

gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, og lögum nr. 82/2019, tengist með einhverjum 

hætti skattamálum. Hvort merking hugtaksins í lögum um aðgerðir gegn peningaþvætti og 

fjármögnun hryðjuverka sé sú sama og í hinu nýja lagafrumvarpi verður tekið til skoðunar síðar 

í ritgerðinni. 

 

5.4 Raunverulegur eigandi í tvísköttunarsamningum 

5.4.1 Sögulegt yfirlit 

Hugtakið raunverulegur eigandi kemur fyrir í fjölmörgum tvísköttunarsamningum auk þess sem 

það er að finna í samningsfyrirmynd OECD. Í umfjöllun um samningsfyrirmyndina hér að 

framan kom fram að henni væri meðal annars ætlað að stuðla að ákveðinni samræmingu í 

alþjóðlegum skattamálum. Í þessum undirkafla verður merking hugtaksins raunverulegur 

eigandi í samningsfyrirmynd OECD í forgrunni, enda hafa fjölmargir tvísköttunarsamningar 

verið gerðir eftir henni auk þess sem það er almennt viðurkennt að samningsfyrirmyndin og 

athugasemdir við hana hafi töluverða þýðingu við skýringu tvísköttunarsamninga. 

Hugtakinu raunverulegur eigandi var bætt við samningsfyrirmynd OECD árið 1977117 sem 

sérstöku skilyrði fyrir beitingu hinna ívilnandi ákvæða tvísköttunarsamninga um skattlagningu 

arðs, vaxta og þóknana, samanber 10.-12. gr. samningsfyrirmyndarinnar. Þess má geta að Bretar 

lögðu til að skilyrðinu um raunverulegan eiganda yrði bætt við öll ákvæði samningsfyrirmyndar 

OECD, ekki einvörðungu þau sem snerta greiðslu arðs, vaxta og þóknana. Skemmst er frá því 

 
115 Þskj. 1255, 149. lögþ. 2018-2019, bls. 13 (enn óbirt í A-deild Alþt.).   
116 Sama heimild. 
117 David G. Duff: „Beneficial Ownership: Recent Trends“, bls. 20. 
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að segja að sú hugmynd hlaut ekki brautargengi.118 Vert er að nefna að hugtakið raunverulegur 

eigandi hafði birst í tvísköttunarsamningum nokkru fyrir tilkomu þess í samningsfyrirmynd 

OECD árið 1977, í fyrsta sinn árið 1942 í tvísköttunarsamningi milli Kanada og 

Bandaríkjanna.119  

Áður hafði verið rætt um að bæta skattskylduákvæði (e. subject-to-tax clause) við 

samningsfyrirmyndina, en það var ekki talið í anda hennar að láta veitingu ívilnana samkvæmt 

tvísköttunarsamningi ráðast af skattlagningu í heimaríki.120 Skattskylduákvæði af þessu tagi 

hefði í för með sér að samningsríki gæti endurheimt skattlagningarrétt sinn þegar hitt ríkið nýtir 

ekki þann skattlagningarrétt sem því er úthlutað samkvæmt ákvæðum tvísköttunarsamnings.121 

Engu að síður virðist OECD hafa verið að leita að hugtaki sem hefði í för með sér svipuð áhrif 

og slíkt skattskylduákvæði en án óhagræðisins sem fylgdi því að þurfa að taka með í reikninginn 

hina flóknu skattalegu stöðu að landsrétti.  Ætla má að af þeim sökum hafi skilyrðið um 

raunverulegt eignarhald verið valið fram yfir slíkt skattskylduákvæði.122 

Fyrstu tvær málsgreinar 11. gr. samningsfyrirmyndar OECD frá 1977 lutu að skattlagningu 

vaxta og voru svohljóðandi: 

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting 

State may be taxed in that other State.  

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises, and 

according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest 

the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest. The 

competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode 

of application of this limitation. (Áherslubr. höfundar) 

Hugtakinu raunverulegur eigandi var ætlað að skýra merkingu orðalagsins „greitt til 

heimilisfasts aðila“ líkt og það kom fyrir í 1. mgr. 11. gr. samningsfyrirmyndarinnar frá 1977 

sem sjá má hér að ofan. Upprunaríkið þarf ekki að gefa eftir skattlagningarrétt sinn í þessu tilliti 

einvörðungu vegna þess að greitt var til aðila sem er heimilisfastur í hinu samningsríkinu.123 Sá 

aðili sem tekur við tekjunum verður einnig að uppfylla hið sérstaka skilyrði um að teljast 

raunverulegur eigandi þeirra. Hið sama á við um 2. mgr. 10. gr. samningsfyrirmyndarinnar um 

 
118 Richard Vann: „Beneficial Ownership: What Does History (and Maybe Policy) Tell Us“, bls. 284.  
119 Sama heimild, bls. 271. 
120 Hér er vísað til heimaríkis móttakanda arðs, vaxta og þóknana. Angelika Meindl-Ringler: Beneficial 

Ownership in International Tax Law, bls. 16-17. 
121 Anna Scapa og Lars A. Henie: „Avoidance of Double Non-Taxation under the OECD Model Tax 

Convention“, bls. 277. 
122 Angelika Meindl-Ringler: Beneficial Ownership in International Tax Law, bls. 29.  
123 Samningsfyrirmynd OECD, bls. 233-234. 
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arð auk þess sem sömu sjónarmið eru lögð til grundvallar við skýringu hugtaksins í 1. mgr. 12. 

gr. samningsfyrirmyndarinnar um þóknanir.124 Texti 11. gr. er þó látinn nægja hér í dæmaskyni. 

Því fór fjarri að hugtakið væri skýrt með afdráttarlausum hætti í samningsfyrirmyndinni frá 

1977, en einungis var fjallað lítillega um það í athugasemdum hennar.125 Í athugasemdum við 

11. gr. samningsfyrirmyndarinnar sagði meðal annars.: 

Under paragraph 2, the limitation of tax in the State of source is not available when an 

intermediary, such as an agent or nominee, is interposed between the beneficiary and the 

payer, unless the beneficial owner is a resident of the other Contracting state. States that 

wish to make this more explicit are free to do so during bilateral negotiations126 

Með skilyrðinu um raunverulegan eiganda var því komið í veg fyrir að milliliðir, á borð við 

umboðsaðila og tilnefnda aðila gætu notið ívilnandi ákvæða tvísköttunarsamninga. Þetta 

fyrirkomulag er nokkuð auðskilið í ljósi þess að slíkir aðilar eiga í raun ekki tekjurnar og því 

afar ólíklegt að þeir verði skattlagðir vegna teknanna. Það leiðir til þess að hættan á tvísköttun 

er nær engin.  

Í samningsfyrirmyndinni frá 1977 hafði hugtakið afar þrönga merkingu og var því ætlað að 

koma í veg fyrir veitingu ívilnana samkvæmt 10. – 12. gr. samningsfyrirmyndarinnar til 

umboðsaðila og tilnefndra aðila.127 Hugtakinu var hvorki ætlað að glíma við 

gegnumstreymisfélög, en greint verður nánar frá þeim hér að neðan, né átti það að þjóna 

víðtækum tilgangi sem skattasniðgönguákvæði. Því hefur verið haldið fram að hugtakið hafi í 

raun fremur snúið að heimfærslu tekna.128 Mikið vatn hefur runnið til sjávar frá því að hugtakið 

birtist fyrst og ljóst er að merking þess hefur breyst allnokkuð. 

 

5.4.2 Samningsfyrirmynd OECD í dag 

Á síðustu árum hafa orðið töluverðar breytingar á samningsfyrirmynd OECD, í það minnsta 

hvað varðar skilyrðið um raunverulegan eiganda. Saga breytinganna verður ekki rakin með 

ítarlegum hætti hér, en merking skilyrðisins í nýjustu samningsfyrirmynd OECD frá 2017 

verður þó borin saman við merkinguna í samningsfyrirmynd OECD frá 1977. Einnig verður 

kannað hvort marktækur munur sé á hugtökunum á þessum ólíku tímum. Í samningsfyrirmynd 

OECD frá 2017 eru fyrstu tvær málsgreinar 11. gr. svohljóðandi: 

 
124 Sama heimild, bls. 271.  
125 J. David B. Oliver o.fl.: „Beneficial Ownership“, bls. 310. 
126 Samningsfyrirmynd OECD 1977, 8. mgr. athugasemda við 11. gr.  
127 Richard Vann: „Beneficial Ownership: What Does History (and Maybe Policy) Tell Us“, bls. 306. 
128 Angelika Meindl-Ringler: Beneficial Ownership in International Tax Law, bls. 32. 
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1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting 

State may be taxed in that other State.  

2. However, interest arising in a Contracting State may also be taxed in that State according 

to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other 

Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of 

the interest. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement 

settle the mode of application of this limitation. (Áherslubr. höfundar) 

Við fyrstu sýn virðist ákvæðið lítið hafa breyst á þessum fjörutíu árum, en þegar litið er til 

athugasemda við samningsfyrirmyndina kemur annað í ljós. Meðal þess sem tekið hefur 

nokkrum breytingum er tilgangur skilyrðisins. Nefnt hefur verið að tilgangurinn með skilyrðinu 

um raunverulegan eiganda sé í dag einkum sá að sporna gegn skattasniðgöngu og skattsvikum 

og að með því sé stefnt að því að koma í veg fyrir tiltekna misnotkun tvísköttunarsamninga.129 

Þessi háleitu markmið eru óneitanlega töluvert frábrugðin hinu einfalda hlutverki sem 

skilyrðinu var ætlað í upphafi.  

Vert er að nefna að afdrifaríkar breytingar á samningsfyrirmyndinni er lúta að hugtakinu 

raunverulegur eigandi áttu sér stað árið 2003 þegar hugtakinu gegnumstreymisfélagi (e. conduit 

company) var bætt við athugasemdir samningsfyrirmyndarinnar varðandi raunverulegan 

eiganda og tekið fram að slík félög yrðu almennt ekki talin raunverulegir eigendur arðs, vaxta 

og þóknana.130 Árið 2014 komu fram enn frekari skýringar á hugtakinu raunverulegur eigandi 

og eru þær í samræmi við athugasemdir með nýjustu samningsfyrirmyndinni sem vikið er að 

hér að neðan.  

Í athugasemdum með samningsfyrirmyndinni er tekið fram að það væri í ósamræmi við 

markmið og tilgang hennar ef upprunaríki gæfi eftir skattlagningarrétt sinn að hluta eða að fullu 

einungis vegna þess að móttakandi tekna væri heimilisfastur í hinu samningsríkinu í þeim 

tilvikum þegar sá aðili væri í raun einungis umboðsaðili (e. agent), tilnefndur aðili  eða 

gegnumstreymisfélag.131 Þetta er í samræmi við aðrar reglur sem settar eru til höfuðs 

skattasniðgöngu, þar sem litið er fram hjá málamyndagerningum og horft á efni ráðstafana 

umfram form þeirra.132  

Líkt og fram kom hér að ofan hefur hugtakinu gegnumstreymisfélagi verið bætt við 

athugasemdir samningsfyrirmyndarinnar er lúta að raunverulegum eiganda. Með því bætast 

 
129 Kristján Gunnar Valdimarsson: „Hugtakið raunverulegur eigandi í alþjóðlegum skattarétti“, bls. 284-285. 
130 Samningsfyrirmynd OECD 2003, sjá meðal annars bls. 145. 
131 Samningsfyrirmynd OECD, bls. 234. 
132 Kristján Gunnar Valdimarsson: „Hugtakið raunverulegur eigandi í alþjóðlegum skattarétti“, bls. 285. 
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gegnumstreymisfélög í hóp þeirra aðila sem er ekki ætlað að njóta ívilnandi ákvæða 

tvísköttunarsamninga í tengslum við greiðslu arðs, vaxta og þóknana, en áður höfðu 

umboðsaðilar og tilnefndir aðilar verið útilokaðir frá þessum ívilnunum. Gegnumstreymisfélag 

hefur almennt afar takmarkaðar heimildir til að nýta þær tekjur sem það tekur við þar sem 

hlutverk þess er einungis að geyma eða stýra tekjunum til bráðabirgða, í þágu hinna 

raunverulegu eiganda. Hið sama á við um umboðsaðila eða tilnefnda aðila, réttur þeirra til að 

nota og njóta teknanna er afar takmarkaður vegna samnings- eða lagaskyldna sem kveða á um 

að þeim beri að koma tekjunum áleiðis til raunverulegs eiganda.133 Tekið er sérstaklega fram í 

athugasemdum með samningsfyrirmyndinni að þær skyldur sem óháðar eru móttöku teknanna, 

svo sem greiðsla skuldar til þriðja aðila, hafi ekki áhrif á það hvort aðili teljist vera  

raunverulegur eigandi eður ei.134 Rétt er að nefna að þessi nýja stefna myndi samkvæmt strangri 

túlkun leiða til þess að enginn lögaðili gæti flokkast sem raunverulegur eigandi þar sem allir 

lögaðilar eru í reynd gegnumstreymisaðilar fyrir einstaklinga sem njóta á endanum ábatans af 

tekjunum. Slík túlkun myndi leiða til þess að raunverulegir eigendur væru í öllum tilvikum 

endanlegir eigendur135 teknanna, en það var ekki ætlunin með hugtakinu raunverulegur eigandi 

í tvísköttunarsamningum.136 Slíkt væri aftur á móti í samræmi við hugtakið raunverulegur 

eigandi líkt og það kemur fram í lögum nr. 140/2018 um aðgerðir gegn peningaþvætti og 

fjármögnun hryðjuverka. Þar geta einungis einstaklingar talist raunverulegir eigendur. Í þessu 

samhengi má nefna að OECD tók sérstaklega fram í skýrslu sinni um gegnumstreymisfélög frá 

1986 að sú staðreynd að megintilgangur félags sé að geyma eignir eða réttindi sé ekki nægjanleg 

ein og sér til að flokka félagið sem einungis millilið, þrátt fyrir að slík tilhögun geti gefið til 

kynna að frekari skoðunar sé þörf.137  

Áður en litið verður nánar á merkingu hugtaksins raunverulegur eigandi í 

samningsfyrirmynd OECD er rétt að skoða stuttlega þær ólíku leiðir sem standa til boða við 

skýringu hugtaksins og nefndar voru í inngangsorðum þessa kafla. Í því skyni verður litið til 

tveggja þekktra dóma á sviði alþjóðaskattaréttar.  

 

 
133 Samningsfyrirmynd OECD, bls. 234. 
134 Sama heimild. 
135 Með hugtakinu endanlegir eigendur er hér vísað til þeirra einstaklinga sem að lokum eiga eða stjórna lögaðila, 

eftir að eignarhald slíks aðila hefur verið rakið til einstaklinga. Samkvæmt þessari skilgreiningu gætu lögaðilar 

aldrei talist raunverulegir eigendur.  
136 Richard Vann: „Beneficial Ownership: What Does History (and Maybe Policy) Tell Us“, bls. 300. 
137 Double Taxation Conventions and the Use of Conduit Companies, b-liður 14. mgr. 
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5.4.3 Efnahagsleg eða formleg nálgun 

Niðurstaða breska áfrýjunardómstólsins í máli Indofood International Finance Ltd. gegn JP 

Morgan Chase Bank NA138 er talin hafa haft mikil áhrif á skýringu hugtaksins raunverulegur 

eigandi í alþjóðlegum skattarétti.139 Í málinu reyndi dómstóllinn að gefa hugtakinu 

raunverulegur eigandi alþjóðlega efnahagslega merkingu (e. international fiscal meaning), 

meðal annars með því að líta til athugasemda við samningsfyrirmynd OECD. Rétt er að nefna 

að þrátt fyrir að dómurinn hafi haft töluverð áhrif á alþjóðlegan skattarétt laut deila málsaðila í 

raun ekki að skattgreiðslum.140  

Hið indónesíska félag Indofood hafði fengið umtalsverða fjármuni að láni frá erlendum 

aðilum en hár staðgreiðsluskattur  (e. withholding tax) var lagður á þá vexti sem greiddir voru 

út úr landinu. Það sem skiptir mestu máli varðandi þessa lántöku er að með því að stofna 

dótturfélag í Máritíus náði Indofood að lækka þessar skattgreiðslur á grundvelli 

tvísköttunarsamnings Indónesíu og Máritíus.141 Þeim tvísköttunarsamningi var síðar slitið og 

má segja sá atburður hafi markað upphaf málsins. Í lánasamningi Indofood og lánveitenda 

félagsins var að finna ákvæði sem heimilaði uppgreiðslu lánsins í tilvikum þar sem tilteknar 

óhagstæðar breytingar yrðu á skattalögum í Indónesíu eða Máritíus sem ekki væri hægt að 

komast hjá með sanngjörnum ráðstöfunum. Þar sem Indofood taldi sig eiga kost á hagstæðari 

fjármögnunarleiðum vildi félagið mjög gjarnan greiða upp lánið, en það voru lánveitendur aftur 

á móti ekki tilbúnir til að samþykkja. Deila málsaðila laut að því hvort stofnun nýs dótturfélags 

í Hollandi, sem leiða myndi til lækkunar skattgreiðslna vegna tvísköttunarsamnings Indónesíu 

og Hollands, væri sanngjörn ráðstöfun, í skilningi lánasamningsins, til að komast hjá hinum 

auknu skattgreiðslum.142 

Í málinu leit dómstóllinn til athugasemda samningsfyrirmyndar OECD og taldi að 

raunverulegur eigandi væri ósamrýmanlegur formlegum eiganda sem hefði ekki „the full 

privilege to directly benefit from the income“. Hér leggur dómstóllinn megináherslu á rétt 

skattaðila til að njóta teknanna með beinum hætti. Að lokum komst áfrýjunardómstóllinn að 

þeirri niðurstöðu að ef félagið Indofood stofnaði dótturfélag í Hollandi í þeim eina tilgangi að 

njóta ívilnandi ákvæða tvísköttunarsamnings milli Hollands og Indónesíu yrði dótturfélagið 

 
138 Indofood International Finance Ltd. vs JP Morgan Chase Bank N.A. London Branch. 2. mars 2006. 
139 Philip Baker: „United Kingdom: Indofood International Finance Ltd. v. JP Morgan Chase Bank NA“, bls. 27. 
140 Sama heimild. 
141 Sama heimild, bls. 28. 
142 Angelika Meindl-Ringler: Beneficial Ownership in International Tax Law, bls. 111. 
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ekki talið raunverulegur eigandi þeirra vaxta sem fjallað var um í málinu. Indofood gæti því 

ekki notið ívilnandi ákvæða umrædds tvísköttunarsamnings143 þar sem hið hollenska félag væri 

einungis milliliður.  

Í þessu máli er ljóst að horft var til efnis umfram form ráðstafana við mat á raunverulegum 

eiganda þar sem hinn skráði eigandi, hollenska félagið, var ekki talinn raunverulegur eigandi. 

Þetta viðhorf má greina með skýrum hætti í eftirfarandi ummælum úr dóminum þar sem tekið 

er sérstaklega fram að líta skuli til efnis máls við skýringu hugtaksins og að ekki eigi að 

takmarka merkinguna við formlega nálgun:  

But the meaning to be given to the phrase “beneficial owner” is plainly not to be limited 

by so technical and legal an approach. Regard is to be had to the substance of the matter. 

Fordæmisgildi dómsins hefur verið dregið í efa sökum hinna sérstæðu aðstæðna sem uppi 

voru í málinu, en til að mynda var ljóst að hið Hollenska félag hafði þann eina tilgang að taka 

við og greiða áfram vexti.144 Af sömu ástæðum hefur hin efnahagslega nálgun dómstólsins verið 

gagnrýnd, þar sem sumir telja hana geta valdið óvissu í flóknari málum.145 Engu að síður er 

ljóst að dómurinn setur fram áhugaverða nálgun við skýringu hugtaksins og hefur upp að vissu 

marki verið kveikjan að þeirri endurskoðun OECD á hugtakinu sem hefur átt sér stað á síðustu 

árum.146 Dómurinn markaði þá stefnu að sú aðgerð að setja millilið á milli greiðanda og hins 

raunverulega eiganda tekna í þeim eina tilgangi að njóta hagræðis tvísköttunarsamninga væri í 

raun skattasniðganga og teldist slíkur milliliður ekki raunverulegur eigandi.147  

Þess má einnig geta að í tilvikum þar sem líta má í gegnum milliliði sem þjóna þeim eina 

tilgangi að taka við greiðslum er það heimilt hvort sem þeir eru staddir innan eða utan 

samningsríkis.148 Það getur leitt til þess að raunverulegur eigandi njóti góðs af ívilnandi 

ákvæðum tvísköttunarsamninga þrátt fyrir að móttakandi greiðslu, milliliðurinn, sé staðsettur 

utan samningsríkis.149 Texta samningsfyrirmyndarinnar var breytt bæði árið 1995 og 2014 í 

þeim tilgangi að skerpa á þessu atriði.150 

 
143 Philip Baker: „United Kingdom: Indofood International Finance Ltd. v. JP Morgan Chase Bank NA“, bls. 29. 
144 Sama heimild, bls. 32. 
145 Angelika Meindl-Ringler: Beneficial Ownership in International Tax Law, bls. 117. 
146 Philip Baker: „United Kingdom: Indofood International Finance Ltd. v. JP Morgan Chase Bank NA“, bls. 27. 
147 Kristján Gunnar Valdimarsson: „Hugtakið raunverulegur eigandi í alþjóðlegum skattarétti“, bls. 308. 
148 Samningsríki er í þessu samhengi ríki sem hefur gert tvísköttunarsamning við annað eða önnur ríki. 
149 Samningsfyrirmynd OECD, bls. 236. 
150 Sama heimild. 
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Annar áhugaverður erlendur dómur á sviði alþjóðlegs skattaréttar sem vert er að nefna er 

mál Prévost Car í Kanada.151 Kanadíska framleiðslufyrirtækið Prévost Car greiddi arð til 

móðurfélags síns, hollensks eignarhaldsfélags. Hollenska eignarhaldsfélagið var síðan í eigu 

sænska félagsins Volvo og breska félagsins Henlys. Eigendur hollenska eignarhaldsfélagsins, 

Volvo og Henlys höfðu gert hluthafasamkomulag sín á milli sem kvað á um að láta skyldi 

hollenska félagið greiða að minnsta kosti 80% af hagnaði sínum áfram til þeirra.152 Það var 

samt sem áður tekið sérstaklega fram í málinu að hið hollenska félag væri, eðli máls samkvæmt, 

ekki aðili af hluthafasamkomulaginu og því ekki bundið af því. Í málinu reyndi á hvort hið 

hollenska félag væri gegnumstreymisfélag.153 Niðurstaða dómstólsins var að svo væri ekki og 

var hið hollenska eignarhaldsfélag því talið vera raunverulegur eigandi tiltekinna arðgreiðslna 

þrátt fyrir að mikill meirihluti hagnaðar félagsins væri greiddur áfram og starfsemi þess væri 

mjög takmörkuð.154 Í málinu byggði dómstóllinn á nokkuð formlegri túlkun hugtaksins 

raunverulegur eigandi.155 Dómurinn hefur hlotið nokkra gagnrýni og voru breytingar á 

athugasemdum við samningsfyrirmynd OECD gerðar árið 2014, meðal annars vegna hans.156  

 

5.4.4 Merking hugtaksins í samningsfyrirmynd OECD 

Í athugasemdum við nýjustu samningsfyrirmynd OECD, frá árinu 2017, kemur fram að þegar 

hugtakinu raunverulegur eigandi var bætt við fyrrnefnd ákvæði samningsfyrirmyndarinnar hafi 

merking þess verið óljós í lögum margra landa. Því sé hugtakinu ekki ætluð þröng túlkun, heldur 

eigi að skýra það í ljósi markmiða og tilgangs samningsfyrirmyndarinnar, samanber eftirfarandi 

tilvitnun úr athugasemdunum: 

The term “beneficial owner” is therefore not used in a narrow technical sense (such as the 

meaning that it has under the trust law of many common law countries), rather, it should 

be understood in its context, in particular in relation to the words “paid ... to a resident”, 

and in light of the object and purposes of the Convention, including avoiding double 

taxation and the prevention of fiscal evasion and avoidance.157 

Ljóst er af ofangreindri tilvitnun að hugtakinu er ætluð sjálfstæð merking, óháð landsrétti. 

Þess má þó geta að í umræðudrögum OECD frá 2011 sem lutu að þeim breytingum sem gera 

 
151 Prévost Car: CA:FCA/CAF, 26. febrúar 2009. 
152 Angelika Meindl-Ringler: Beneficial Ownership in International Tax Law, bls. 226. 
153 Sama heimild, bls. 227. 
154 Kristján Gunnar Valdimarsson: „Hugtakið raunverulegur eigandi í alþjóðlegum skattarétti“, bls. 309. 
155 Sama heimild, bls. 311. 
156 Sama heimild, bls. 320. 
157 Samningsfyrirmynd OECD, bls. 234. 
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átti á athugasemdum samningsfyrirmyndarinnar var tekið fram að ofangreind tilvitnun þýddi 

ekki að merking hugtaksins að landsrétti væri sjálfkrafa óviðkomandi túlkun hugtaksins í 

samningsfyrirmyndinni. Merking hugtaksins að landsrétti væri þvert á móti viðeigandi að því 

marki sem hún væri samræmanleg þeim leiðbeiningum sem fram kæmu í athugasemdum 

samningsfyrirmyndarinnar. Þessi athugasemd var fjarlægð í  endurskoðuðum umræðudrögum 

árið 2012 og varð að lokum ekki hluti af þeim breytingum sem gerðar voru á 

samningsfyrirmyndinni og athugasemdum hennar árið 2014.158 Er þetta til marks um að skiptar 

skoðanir hafi verið á því hvort gefa ætti merkingu landsréttar vægi við túlkun hugtaksins, þrátt 

fyrir að endingu hafi verið ákveðið að merking hugtaksins að landsrétti væri óviðkomandi 

merkingu þess í samningsfyrirmyndinni.  

Í athugasemdum með samningsfyrirmyndinni má finna stutta og gagnorða lýsingu á 

hugtakinu raunverulegur eigandi  í tengslum við 10. gr. samningsfyrirmyndarinnar um arð sem 

gefur góða mynd af megininntaki þess. 

Where the recipient of a dividend does have the right to use and enjoy the dividend 

unconstrained by a contractual or legal obligation to pass on the payment received to 

another person, the recipient is the “beneficial owner” of that dividend.159 

Líkt og endranær á þessi skilgreining á hugtakinu raunverulegur eigandi jafnframt við um 

ákvæði samningsfyrirmyndarinnar um skattlagningu vaxta og þóknana samanber 11. og 12. gr. 

hennar. Það er einnig vert að taka það fram að þrátt fyrir að skilyrðið um raunverulegan eiganda 

í samningsfyrirmynd OECD sé skattasniðgönguregla tekur það ekki á öllum tegundum 

skattasniðgöngu og takmarkar ekki möguleikann á beitingu annarra skattasniðgöngureglna eftir 

því sem við á.160 

Þrátt fyrir að upphaflega hafi skilyrðinu um raunverulegan eiganda verið ætlað að útiloka 

umboðsaðila og tilnefnda aðila frá því að nýta ívilnandi ákvæði tvísköttunarsamninga án þess 

að fela í sér einkenni skattasniðgöngureglu er skilyrðið í dag túlkað af OECD sem þröngt 

skattasniðgönguákvæði sem beint er sérstaklega að ákveðnum tegundum 

gegnumstreymisfélaga.161 Raunverulegur eigandi samkvæmt samningsfyrirmynd OECD er sá 

sem hefur rétt til að njóta og nota mótteknar tekjur, óbundinn af laga- eða samningsskyldum 

sem kveða á um að koma tekjunum áleiðis til annars aðila. Milliliðir á borð við umboðsmenn, 

 
158 Angelika Meindl-Ringler: Beneficial Ownership in International Tax Law, bls. 61-72. 
159 Samningsfyrirmynd OECD, bls. 235. 
160 Sama heimild. 
161 Angelika Meindl-Ringler: Beneficial Ownership in International Tax Law, bls. 385. 



37 

 

 

 

tilnefnda aðila og gegnumstreymisfélög sem hafa þann eina tilgang að fleyta tekjum áfram geta 

því ekki talist raunverulegir eigendur í skilningi samningsfyrirmyndar OECD.162 

 

5.5 Raunverulegur eigandi í Evrópurétti 

Hugtakið raunverulegur eigandi kemur einnig fyrir í Evrópurétti, meðal annars í tilskipun 

2003/49/EB, vaxta- og þóknanatilskipuninni,163 sem kveður á um skattlagningu vaxta og 

þóknana milli tengdra félaga sem staðsett eru í ólíkum löndum innan Evrópusambandsins. 

Helsta markmið vaxta- og þóknanatilskipunarinnar er að tryggja að slíkar tekjur séu 

meðhöndlaðar með sama hætti skattalega og ef þeim væri úthlutað innan sama landsins og 

stefnir hún að því  markmiði með því að undanskilja slíkar tekjur frá staðgreiðsluskatti.164 Það 

má segja að hugtakið raunverulegur eigandi komi einnig fyrir í tilskipun 2011/96/EB, móður-

dótturfélagstilskipuninni,165 þó með óbeinum hætti. Sú tilskipun snýr að greiðslu arðs frá 

dótturfélögum til móðurfélaga, þar sem félögin eru staðsett í ólíkum löndum innan 

Evrópusambandsins. Er markmið tilskipunarinnar að undanskilja slíkar greiðslur frá 

staðgreiðsluskatti og koma í veg fyrir tvísköttun af slíkum tekjum hjá móðurfélögum.166 

Ívilnanir á grundvelli móður-dótturfélagstilskipunarinnar eru aðeins veittar því félagi sem 

raunverulega á arðgreiðslurnar, samanber orðalagið „mótteknum af“ (e. received by).167 Í 

þessari stuttu umfjöllun verður þó vaxta- og þóknanatilskipunin í fyrirrúmi. 

Það er rétt að nefna að tilskipanirnar hér að ofan lúta að sömu tegundum tekna og 10. – 12. 

gr. samningsfyrirmyndar OECD, arði, vöxtum og þóknunum. Það leiðir þó ekki endilega til 

þess að merking hugtaksins raunverulegur eigandi sé hin sama í báðum tilvikum. Hugtakið 

raunverulegur eigandi í tilskipunum er hluti af Evrópurétti og ætti því að vera túlkað með með 

sjálfstæðum hætti (e. autonomously).168 Engu að síður svipar hugtakinu raunverulegur eigandi 

í vaxta- og þóknanatilskipuninni til hugtaksins í samningsfyrirmynd OECD og af þeim sökum 

hefur því verið haldið fram að nota megi merkingu hugtaksins í samningsfyrirmynd OECD sem 

viðmiðun við túlkun sama hugtaks í vaxta- og þóknanatilskipuninni.169 

 
162 Samningsfyrirmynd OECD, bls. 235. 
163 Hér eftir verður vísað til tilskipunar 2003/49/EB sem vaxta- og þóknanatilskipunarinnar. 
164 Samanber meðal annars ummæli á fyrstu blaðsíðu vaxta- og þóknanatilskipunarinnar. 
165 Hér eftir verður vísað til tilskipunar 2011/96/EB sem móður-dótturfélagstilskipunarinnar. 
166 Samanber ummæli á fyrstu blaðsíðu móður-dótturfélagstilskipunarinnar. 
167 Juan Lopez Rodriguez og Georg Kofler: „Beneficial Ownership and EU Law“, bls. 215. 
168 Sama heimild, bls. 220. 
169 Marjaana Helminen: EU Tax Law, bls. 214. 



38 

 

 

 

Skilyrðinu um raunverulegt eignarhald er ætlað að tryggja að ívilnana á grundvelli vaxta- 

og þóknanatilskipunarinnar sé ekki aflað á óréttmætan hátt með innskoti milliliðs til 

málamynda.170 Raunar er skilyrðinu ætlað að koma í veg fyrir skipan þar sem þeir lánardrottnar 

sem ekki er ætlað að njóta ívilnandi ákvæða tilskipunarinnar, svo sem aðilar utan 

aðildarríkjanna, koma fyrir evrópsku félagi sem milliliði í því skyni að njóta, óbeint, hinna 

ívilnandi ákvæða sem þessir lánardrottnar nytu ekki færu greiðslurnar beint til þeirra. 171 Rétt 

er að nefna að tilskipuninni er ekki ætlað að hindra að aðildarríki nýti aðrar leiðir til að berjast 

gegn svikum eða misnotkun, líkt og fram kemur í 6. gr. hennar. Slík svik eða misnotkun gætu 

meðal annars fallist í því að fara fram á ívilnanir samkvæmt tilskipuninni sem ætti með réttu 

ekki að veita.  

Nánar verður fjallað um þessar tilskipanir í kaflanum um raunverulegan eiganda í 

Danmörku hér að neðan, en nýlega hafa fjallið dómar hjá Evrópudómstólnum sem lúta að 

hugtakinu raunverulegur eigandi og ofangreindum tilskipunum. 

 

5.6 Raunverulegur eigandi í skattarétti nágrannalanda  

Í þessum kafla verður dómaframkvæmd nokkurra nágrannalanda okkar tekin til skoðunar í því 

skyni að öðlast enn betri skilning á hugtakinu raunverulegur eigandi. Það athugast að dómarnir 

eru einungis settir fram í dæmaskyni. Ætlunin er ekki sú að setja fram tæmandi umfjöllun um 

dómaframkvæmd þessara landa. 

 

5.6.1 Danmörk 

Hugtakið raunverulegur eigandi var lítt þekkt í dönskum skattarétti fyrir nokkrum árum. Því er 

rétt að líta fyrst til Danmerkur en staðan sem var uppi þar um aldamótin rímar ágætlega við 

stöðu hugtaksins hér á landi nú á dögum. Um aldamótin 2000 var Danmörk afar fýsilegur staður 

til að stofna eignarhaldsfélög þar sem enginn staðgreiðsluskattur var lagður á arðgreiðslur til 

móðurfélaga þeirra, óháð staðsetningu þeirra síðarnefndu.172 Eftir harða gagnrýni 

Evrópusambandsins á þetta fyrirkomulag breyttu Danir skattalöggjöf sinni með þeim hætti að 

staðgreiðsluskattur var lagður á arðgreiðslur til félaga í ríkjum sem höfðu ekki gert 

 
170 Sama heimild. 
171 Juan Lopez Rodriguez og Georg Kofler: „Beneficial Ownership and EU Law“, bls. 233. 
172 Susi Hjorth Bærentzen: „Cross-Border Dividend and Interest Payments and Holding Companies“, bls. 343.   
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tvísköttunarsamninga við Danmörku.173 Fram að árinu 2007 virðast dönsk skattyfirvöld ekki 

hafa kannað með ítarlegum hætti hvort móttakandi arð- og vaxtagreiðslna frá dönskum aðilum 

væri raunverulegur eigandi.174 Ljóst er að frá þeim tíma hefur orðið þónokkur breyting þar á. 

Sex dönsk skattamál hafa vakið sérstaka athygli á síðustu árum, en árið 2016 óskaði Eystri 

Landsréttur Danmerkur eftir áliti Evrópudómstólsins vegna þessara mála. Tvö þeirra lutu að 

álagningu staðgreiðsluskatts á arðgreiðslur frá dönskum félögum til erlendra félaga og þeirra 

skilyrða sem móður-dótturfélagstilskipunin setur fyrir ívilnunum á grundvelli hennar. Hin 

fjögur lutu að vaxtagreiðslum danskra dótturfélaga til erlendra félaga og þeim skilyrðum sem 

vaxta- og þóknanatilskipunin setur.175 Báðar tilskipanirnar heimila aðildarríkjum að beita 

skattasniðgönguákvæðum, hvort sem er að landsrétti eða með samningum, til að koma í veg 

fyrir svik eða misnotkun. Rétt er að nefna að fyrir árið 2015 höfðu Danir ekki sett neinar slíkar 

reglur í lög sín og því var óljóst hvort skattyfirvöld gætu neitað skattaðilum um ívilnanir á 

grundvelli tilskipananna með vísan til þess að aðilarnir væru ekki hinir raunverulegu eigendur 

teknanna.176 

Segja má að álitsbeiðnir Eystri Landsréttar hafi að meginstefnu til varðað tvö atriði. Í fyrsta 

lagi hvort telja mætti að innleiðing tilskipananna í danskan rétt fæli ein og sér í sér 

skattasniðgönguákvæði. Í öðru lagi ýmsar spurningar varðandi hugtakið raunverulegt 

eignarhald og skilgreiningu þess.177 Þann 26. febrúar árið 2019 kvað Evrópudómstóllinn upp 

dóm sinn í þessum málum en það voru hin sameinuðu mál EBD, álit C-116/16 og C-117/16, 

ECR 2019 annars vegar og EBD, álit C-115/16, C-118/16, C-119/16 og C299/16, ECR 2019 

hins vegar. Fyrrnefndu málin lutu að ívilnunum á grundvelli móður-

dótturfélagstilskipunarinnar vegna arðgreiðslna frá dönskum félögum til félaga í Kýpur og 

Lúxemborg. Hin síðarnefndu mál lutu að ívilnunum á grundvelli vaxta- og 

þóknanatilskipunarinnar vegna vaxtagreiðslna frá dönskum félögum vegna lána frá Evrópskum 

félögum. Í öllum málunum voru félögin sem tóku við tekjunum frá dönsku félögunum að lokum 

í eigu aðila utan Evrópusambandsins, því má velta upp hvort þau hafi einungis verið eins konar 

milliliðir. Dönsk yfirvöld töldu að í sumum tilvikum hefðu samstæður sem uppfylltu ekki 

skilyrði tilskipananna bætt einum eða fleiri milliliðum við til málamynda á milli félaganna sem 

 
173 Hans Severin Hansen, Lasse Esbjerg Christensen og Anders Endicott Pedersen: „Danish „Beneficial owner“ 

Cases – A Status Report“, bls. 194. 
174 Arne Møllin Ottesen: „“Beneficial owner” – A Danish Perspective“, bls. 16. 
175 Susi Hjorth Bærentzen: „Cross-Border Dividend and Interest Payments and Holding Companies“, bls. 343.   
176 Sama heimild. 
177 Sama heimild, bls. 343-344. 
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greiða arðinn eða vextina og félaganna sem í raun er ætlað  að taka við þeim tekjum, í því skyni 

að uppfylla formlega kröfur tilskipananna.178 Þau atriði sem Eystri Landsréttur óskaði eftir áliti 

Evrópudómstólsins á lutu því að misnotkun réttinda og hugtakinu raunverulegur eigandi í 

tengslum við fyrrnefnda uppbyggingu samstæðna.179 Hér verður ekki fjallað með ítarlegri hætti 

um málsatvik eða niðurstöður annarra dómstóla heldur látið nægja að greina frá helstu 

niðurstöðum Evrópudómstólsins. 

Í fyrsta lagi komst Evrópudómstóllinn að þeirri niðurstöðu að í Evrópurétti væri í gildi sú 

meginregla að ekki væri hægt að byggja á slíkum rétti með það fyrir augum að framkvæma svik 

eða misnotkun. Dómstólinn telur þessa staðreynd leiða til þess að ríki og dómstólar geti neitað 

skattaðila um ívilnanir á grundvelli tilskipananna í þeim tilvikum þegar svik eða misnotkun eru 

til staðar, jafnvel þó skattasniðgönguákvæði væru ekki til staðar í landsrétti eða samningi.180 

Þrátt fyrir að þessi niðurstaða svari að einhverju leyti spurningum Eystri Landsréttar skilur hún 

eftir sig spurningar um það hvenær svik eða misnotkun teljist vera til staðar. Evrópudómstóllinn 

virðist leggja til að þetta eigi við í tilvikum þegar ráðstafanir eru einungis gerðar til málamynda 

frá efnahagslegu sjónarmiði og þjóna þeim tilgangi að sniðganga löggjöf þess aðildarríkis sem 

um ræðir. Athugun á þessu krefst heildstæðs mats á aðstæðum og hinum huglæga þætti, 

ásetningi skattaðila.181 

Í öðru lagi setur Evrópudómstóllinn fram eftirfarandi skilgreiningu á hugtakinu 

raunverulegur eigandi: 

[...] the term ‘beneficial owner’ concerns not a formally identified recipient but rather the 

entity which benefits economically from the interest received and accordingly has the 

power freely to determine the use to which it is put.182 

Líkt og í samningsfyrirmynd OECD og athugasemdum hennar er hér lögð áhersla á efni 

umfram form en jafnframt tekur dómstóllinn fram að raunverulegur eigandi sé sá sem hagnast 

efnahagslega frá móttöku vaxtanna og getur ráðstafað þeim frjálslega. Þessi líkindi eru í 

samræmi við þá staðreynd að dómstóllinn tók sérstaklega fram að hugtakið raunverulegur 

eigandi samkvæmt samningsfyrirmynd OECD og athugasemdir hennar skipti máli við túlkun 

 
178 EBD, álit C-116/16 og C-117/16, ECR 2019, bls. 9 og EBD, álit C-115/16, C-118/16, C-119/16 og C299/16, 

ECR 2019, bls. 10. 
179 Sama heimild. 
180 EBD, álit C-116/16 og C-117/16, ECR 2019, bls. 26 og EBD, álit C-115/16, C-118/16, C-119/16 og C299/16, 

ECR 2019, bls. 40. 
181 L. C. van Hulten og J. J. A. M. Korving: „Svig og Misbrug: The Danish Anti-Abuse Cases“, bls. 795. 
182 EBD, álit C-115/16, C-118/16, C-119/16 og C299/16, ECR 2019, bls. 25. 
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vaxta- og þóknanatilskipunarinnar. Nefndi dómstóllinn í því samhengi að ákvæði 11. gr. 

samningsfyrirmyndarinnar um vexti og vaxta- og þóknanatilskipunin stefni að sama markmiði, 

að koma í veg fyrir tvísköttun.183 Ætla má að þetta sé til marks um að merking hugtaksins 

raunverulegur eigandi í samningsfyrirmyndinni og í vaxta- og þóknanatilskipuninni fari saman 

að einhverju leyti. Einnig kemur skýrlega fram í báðum sameinuðu málunum að þegar 

skattyfirvöld hafna því að tiltekinn aðili teljist vera raunverulegur eigandi þurfi þau ekki að 

tilgreina þá aðila sem þau telja vera hina raunverulegu eigendur.184  

Í þriðja lagi tók Evrópudómstóllinn fram að arð- og vaxtagreiðslur sem falla að forminu til 

innan gildissviðs fyrrnefndra tilskipana uppfylli ekki skilyrði fyrir skattalegum ívilnunum 

tilskipananna séu þær greiddar til gegnumstreymisfélaga. Skilgreiningin á 

gegnumstreymisfélagi er aftur á móti nokkuð óljós.185  

Ekki verður ráðist í frekari skýringar á niðurstöðum Evrópudómstólsins í þessum málum 

hér en slá má því föstu að hugtakið raunverulegur eigandi í ofangreindum Evróputilskipunum  

og í samningsfyrirmynd OECD þjóni sama tilgangi, að koma í veg fyrir að „rangir“ eigendur 

geri tilkall til skattalegra ívilnana, á grundvelli tilskipananna eða samningsfyrirmyndarinnar. 

Vikið verður nánar að „réttum“ og „röngum“ eigendum síðar við samanburð á hugtakinu 

raunverulegt eignarhald í frumvarpinu sem hér er til skoðunar og hugtakinu í 

samningsfyrirmynd OECD annars vegar og í Evrópurétti hins vegar. 

 

5.6.2 Svíþjóð 

Árið 2012 kvað æðsti stjórnsýsludómstóllinn í Svíþjóð (s. Högsta Förvaltningsdomstolen) upp 

dóm sinn í máli HFD 2012 not. 24, 21. maí 2012. Um var að ræða fyrsta dómsmál Svíþjóðar er 

laut að hugtakinu raunverulegur eigandi.186 Málið varðaði þó í raun ekki hugtakið líkt og það 

kemur fyrir í tvísköttunarsamningum heldur orðalag í sænskum rétti með sambærilega 

merkingu. Tekið var fram í lögskýringargögnum með hinu sænska ákvæði að hið sænska hugtak 

skyldi vera í samræmi við hugtakið raunverulegur eigandi í tvísköttunarsamningum. Því má 

 
183 EBD, álit C-115/16, C-118/16, C-119/16 og C299/16, ECR 2019, bls. 25. 
184 EBD, álit C-116/16 og C-117/16, ECR 2019, bls. 27 og EBD, álit C-115/16, C-118/16, C-119/16 og C299/16, 

ECR 2019, bls. 40. 
185 L. C. van Hulten og J. J. A. M. Korving: „Svig og Misbrug: The Danish Anti-Abuse Cases“, bls. 800. Í  

þessari grein er þó einungis fjallað um skilyrði móður-dótturfélagstilskipunarinnar í þessu samhengi en sömu 

sjónarmið eiga við um skilyrði vaxta- og þóknanatilskipunarinnar samanber EBD, álit C-115/16, C-118/16, C-

119/16 og C299/16, ECR 2019, bls. 26 o.fl. 
186 David Kleist: „First Swedish Case on Beneficial Owner“, bls. 159. 



42 

 

 

 

ætla að dómurinn gefi nokkra vísbendingu um hvernig hugtakið raunverulegur eigandi verður 

túlkað í Svíþjóð í framtíðinni.187 Orðalagið sem um ræðir mátti finna í reglum um takmarkanir 

á frádráttarbærni vaxta þar í landi og hljóðaði svo „den som faktiskt har rätt til inkomsten“ eða 

sá sem í raun á rétt á tekjunum.188  

Málið sneri að greiðslu vaxta vegna láns milli félaga innan samstæðu sem tekið var til að 

fjármagna kaup á bandarísku félagi. Sænskt félag greiddi vexti til hollensks félags, hið 

hollenska félag greiddi síðan arð sem samsvaraði hér um bil sömu upphæð til annars hollensks 

félags. Því næst greiddi síðastnefnda félagið vexti vegna láns til félaga í bandaríkjunum. Frá 

sjónarhóli skattyfirvalda í bandaríkjunum voru hin hollensku félög einungis fastar starfsstöðvar 

bandarísku félaganna og þar af leiðandi voru lánin þeirra á milli undanþegin skattgreiðslum. 

Fyrra hollenska félagið, sem tók við vaxtagreiðslum frá sænska félaginu, gat jafnað út 

vaxtatekjur sínar á móti þeim vaxtagreiðslum sem hitt hollenska félagið innti af hendi til hinna 

bandarísku félaga. Ofangreind félög voru öll innan sömu samstæðu. Álitaefnið í málinu laut að 

því hvort hið hollenska félag sem hlaut vaxtagreiðslur frá sænska félaginu ætti í raun rétt á 

tekjunum, samkvæmt hinum sænsku reglum um frádráttarbærni vaxta, eða hvort hin bandarísku 

félög yrðu í raun talin eiga rétt á tekjunum, þar sem þeir fjármunir sem greiddir voru sem vextir 

frá sænska félaginu myndu að öllum líkindum að lokum enda sem vaxtagreiðslur til bandarísku 

félaganna.189 

Í málinu var meðal annars litið til lögskýringargagna með hinu sænska lagaákvæði, en í 

þeim kom meðal annars fram eftirfarandi:  

Avsikten med uttrycket ’den som faktiskt har rätt till inkomsten’ är att mottagaren ska ta 

emot den inkomst som motsvaras av ränteutgiften för egen del. Det räcker med andra ord 

inte att endast ha en formell rätt till inkomsten utan företaget ska vara den verklige och 

rättmätige ägaren som åtnjuter de ekonomiska fördelarna (jfr uttrycket ’beneficial 

owner’).190  

Hér vekur athygli að sérstaklega er tekið fram að til að uppfylla skilyrði laganna sé það ekki 

fullnægjandi að hafa einungis formlegan rétt til teknanna (s. formell rätt til inkomsten), heldur 

þurfi móttakandi þeirra einnig að vera eiginlegur og réttmætur eigandi (s. verklige och 

rättmätige ägaren) sem nýtur hins efnahagslegs ágóða og er vísað sérstaklega til hugtaksins 

raunverulegur eigandi í þessu tilliti.  

 
187 Sama heimild, bls. 160. 
188 HFD 2012 not. 24, 21. maí 2012. 
189 David Kleist: „First Swedish Case on Beneficial Owner“, bls. 160. 
190 HFD 2012 not. 24, 21. maí 2012.  
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Í málinu var meðal annars litið til þess að hinar ólíku greiðslur á milli félaga innan 

samstæðunnar þóttu mjög líkar og þeirrar staðreyndar að greiðslurnar frá félögunum voru 

fjármagnaðar með samsvarandi mótteknum greiðslum milli þeirra, fastmótað greiðsluflæði var 

því talið vera til staðar. Ekki var fallist á að hið hollenska félag uppfyllti skilyrði hinna sænsku 

reglna um takmarkanir á frádráttarbærni vaxta þar sem félagið var ekki talið raunverulegur 

eigandi teknanna. Hér virðist dómstóllinn því hafa lagt ríka áherslu á áframsendingu teknanna 

ásamt skattasniðgöngutilgangi hins sænska skilyrðis.191  

 

5.6.3 Holland 

Mál Royal Dutch Shell192 fjallaði um raunverulegt eignarhald í tengslum við 

tvísköttunarsamninga. Breskur skattaðili keypti staka arðsmiða af hollenska félaginu Royal 

Dutch Shell fyrir um 80 prósent af nafnvirði þeirra. Þegar kaupin áttu sér stað hafði verið 

tilkynnt um arðgreiðslur en þær enn ekki verið greiddar. Þegar breski skattaðilinn fékk arðinn 

óskaði hann eftir endurgreiðslu á hluta af þeim staðgreiðsluskatti sem hann hafði greitt, á 

grundvelli tvísköttunarsamnings milli Hollands og Bretlands en ívilnandi ákvæði 

tvísköttunarsamningsins hafði að geyma skilyrði um raunverulegt eignarhald. Hér kom því til 

skoðunar hvort hinn breski skattaðili væri raunverulegur eigandi arðsins.193 Hollensk 

skattyfirvöld féllust ekki á beiðni skattaðilans um endurgreiðslu og vísuðu til þess að eignarhald 

á undirliggjandi hlutum væri nauðsynlegt til að uppfylla skilyrðið um raunverulegt eignarhald 

auk þess sem þau töldu að ekki ætti að veita skattaðilanum umbeðnar ívilnanir þar sem hann 

hefði ekki verið eigandi arðsmiðanna á þeim tíma sem tilkynnt var um arðgreiðslur.194 

Niðurstaða Hæstaréttar Hollands, Hoge Raad, var sú að breski skattaðilinn væri hinn 

raunverulegi eigandi arðgreiðslnanna. Dómstóllinn byggði þessa niðurstöðu á nokkrum þáttum. 

Í fyrsta lagi var ljóst að við kaupin hafði breski skattaðilinn orðið eigandi arðsmiðanna. Í öðru 

lagi taldi dómstóllinn að skattaðilanum hefði verið frjáls ráðstöfun arðsmiðanna, og eftir 

greiðslu arðsins, frjáls ráðstöfun teknanna. Í þriðja lagi að lýsti dómstóllinn því að skattaðilinn 

hegðaði sér ekki sem umboðsaðili eftir að hann hafði móttekið tekjurnar.195  

 
191 Angelika Meindl-Ringler: Beneficial Ownership in International Tax Law, bls. 272. 
192 Hoge Raad, nr. 28.638, BNB 1994/217, 6. apríl 1994. 
193 Angelika Meindl-Ringler: Beneficial Ownership in International Tax Law, bls. 222. 
194 Daniël S. Smit: „The Concept of Beneficial Ownership and Possible Alternative Remedies in Netherlands 

Case Law, bls. 62-63. 
195 Sama heimild, bls. 64. 
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Þess má geta að niðurstaða Hæstaréttar var þvert á niðurstöðu lægra settra dómstóla og 

skattyfirvalda, sem höfðu áður hafnað beiðni skattaðilans um endurgreiðslu á grundvelli 

tvísköttunarsamnings Hollands og Bretlands.196 Án þess að vikið verði ítarlega að málsmeðferð 

á lægri dómstigum hér má í stuttu máli segja að helsti munurinn hafi legið í því að á meðan 

hollensk skattyfirvöld lögðu áherslu á samningsbundna skyldu til að áframsenda tekjur, líkt og 

lagt er til í nýrri aðferðafræði OECD, beindi Hæstiréttur Hollands sjónum sínum að réttinum til 

að nota og njóta arðgreiðslnanna og arðsmiðanna, það er að segja á tiltekna eiginleika 

eignarhalds.197 Dómurinn er gjarnan nefndur sem dæmi um stranga og tæknilega túlkun á 

hugtakinu raunverulegur eigandi.198 

 

5.6.4 Noregur 

Fyrsta norska málið varðandi hugtakið raunverulegur eigandi var hið svonefnda Transocean 

mál199 árið 2014, en fram að þeim tíma virðast norsk skattyfirvöld hafa samþykkt staðhæfingar 

skattaðila um hver væri raunverulegur eigandi í nær öllum tilvikum.200 Málið laut að 

arðgreiðslum innan samstæðu. Samstæðunni hafði verið stillt upp með þeim hætti að norska 

félagið Transhav AS var í eigu dansks eignarhaldsfélags sem var síðan í eigu tveggja félaga á 

Caymaneyjum.201 Noregur hafði ekki gert tvísköttunarsamning við Caymaneyjar, en með 

þessari uppbyggingu samstæðunnar má geta sér til um að skattaðilar hafi ætlað að nýta sér 

tvísköttunarsamning milli Noregs og Danmerkur.202 Á þessum tíma var hvorki lagður skattur á 

hinn móttekna arð til danska félagsins né lagður á staðgreiðsluskattur af greiddum arði til 

félaganna á Caymaneyjum samkvæmt danskri skattalöggjöf. Norsk skattyfirvöld töldu aftur á 

móti að með þessari tilhögun teldist hið danska félag ekki vera raunverulegur eigandi arðsins 

og ætti af þeim sökum ekki rétt á að njóta ívilnandi ákvæða tvísköttunarsamningsins.203 

Þessari niðurstöðu vildu aðilar Transocean samstæðunnar ekki una og höfðuðu félögin frá 

Caymaneyjum mál á hendur norska ríkinu í þeirri von um að fá niðurstöðu skattyfirvalda 

 
196 Sama heimild, bls. 63-64. 
197 Angelika Meindl-Ringler: Beneficial Ownership in International Tax Law, bls. 224. 
198 Daniël S. Smit: „The Concept of Beneficial Ownership and Possible Alternative Remedies in Netherlands 

Case Law, bls. 61. 
199 Oslo tingrett, 12-135791TVI-OTIR/08, 26. júní 2014.  
200 Michael Lang o.fl.: Tax Treaty Case Law around the Globe 2015, bls. 166. 
201 Sama heimild, bls. 164. 
202 Nánar til tekið Norræna tvísköttunarsamninginn, sem er tvísköttunarsamningur á milli Íslands og Danmerkur, 

Svíþjóðar, Noregs, Finnlands og Færeyja. 
203 Michael Lang o.fl.: Tax Treaty Case Law around the Globe 2015, bls. 164-165.  
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hnekkt. Við úrlausn málsins leit þingréttur Oslóar (n. Oslo tingrett) meðal annars til þess hvort 

arðurinn hefði verið skattlagður í Danmörku en svo var ekki og taldi dómstóllinn að 

tvísköttunarsamningurinn milli Danmerkur og Noregs takmarkaði því ekki rétt Norðmanna til 

skattlagningar.204 Þessa niðurstöðu má gagnrýna í ljósi þess að það er, líkt og greint hefur verið 

frá hér að framan, almennt ekki talið í anda tvísköttunarsamninga að líta til skattlagningar í hinu 

samningsríkinu við ákvörðun um veitingu ívilnana á grundvelli slíkra samninga. Dómstóllinn 

hélt því fram að ef arðgreiðslurnar til danska félagsins hefðu verið skattlagðar þar í landi þá 

hefði félagið að öllum líkindum uppfyllt skilyrðið um raunverulegt eignarhald og átt rétt á 

ívilnunum samkvæmt samningnum.205 Niðurstaða dómstólsins var því í samræmi við fyrri 

niðurstöðu skattyfirvalda, þar sem hið danska félag var ekki talið raunverulegur eigandi arðsins. 

Samhliða ofangreindu dómsmáli var annað mál rekið fyrir norskum dómstólum,206 sakamál 

á hendur skattaráðgjöfum og endurskoðendum Transocean samstæðunnar þar sem þeim var 

gefið að sök að hafa af ásetningu eða stórfelldu gáleysi tekið þátt í að veita rangar eða 

ófullnægjandi upplýsingar til skattyfirvalda. Í tengslum við álitefnið um raunverulegt 

eignarhald var í dóminum vísað til athugasemda við samningsfyrirmynd OECD og lögð áhersla 

á þá staðreynd að hinu danska félagi hafi ekki verið skylt að áframsenda móttekna arðinn. Hér 

komst þingréttur Osló að þeirri niðurstöðu að hið danska félag væri raunverulegur eigandi 

arðsins og að tvísköttunarsamningur milli Noregs og Danmörku takmarkaði heimildir Noregs 

til að leggja staðgreiðsluskatt á arðgreiðslurnar, þvert á þá niðurstöðu sem greint var frá hér að 

ofan.207  

 

5.6.5 Samantekt 

Líkt og sjá má af þeim dómum sem greint hefur verið frá hér að ofan eru margar afar ólíkar 

leiðir til að ákvarða raunverulegt eignarhald við lýði í nágrannalöndum Íslands. Þrátt fyrir að 

hér verði ekki gerð frekari samantekt á dómaframkvæmd á heimsvísu má nefna að almennt 

virðist hugtakið vera skýrt með áherslu á áframsendingu tekna, þar sem meðal annars er litið til 

þess hvort laga- eða samningsskylda hvíli á móttakanda þeirra til að senda þær áfram. Er það í 

samræmi við athugasemdir við samningsfyrirmynd OECD þar sem tekið er fram að 

gegnumstreymisfélög sem hafi þann eina tilgang að fleyta áfram tekjum geti ekki talist vera 

 
204 Sama heimild, bls. 165.  
205 Sama heimild, bls. 167. 
206 Oslo tingrett, 11-104857MED-OTIR/01 og 11-191007MED-OTIR/03, 2. júlí 2014.  
207 Michael Lang o.fl.: Tax Treaty Case Law around the Globe 2015, bls. 167.  
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raunverulegir eigendur. Sum ríki ganga enn lengra og skilja hugtakið sem víðtækt 

skattasniðgönguákvæði.208 

 

5.7 Raunverulegur eigandi í innlendum skattarétti  

Hvorki hugtakið raunverulegur eigandi né hugtakið raunverulegt eignarhald eru skilgreind í 

skattalöggjöf hér á landi og merking þeirra er því ekki fastmótuð. Verði frumvarpið sem hér er 

til umfjöllunar að lögum er því nauðsynlegt að afmarka merkingu hugtaksins sem þar er að 

finna. Það er ekki sjálfgefið að merkingin verði sú sama og í samningsfyrirmynd OECD, í 

Evrópurétti, í lögum nr. 140/2018 um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka 

eða á öðrum réttarsviðum. Auk þess þarf að koma fram með skýrum hætti sé hugtakinu í 

frumvarpinu ætluð sama merking og í einhverjum af þeim tilvikum sem greint hefur verið frá 

hér að framan.  

Því er nauðsynlegt að hugtakið sé skýrt með fullnægjandi hætti í hinu nýja frumvarpi eða í 

það minnsta í viðeigandi lögskýringargögnum. Krafan um fullnægjandi skýringu hugtaksins er 

sérstaklega mikilvæg í ljósi þess að hugtakið mælir fyrir um skattskyldu, en líkt og fram hefur 

komið setja  40. og 77. gr. stjórnarskrárinnar skattlagningarheimildum ákveðin skilyrði í 

tengslum við skýrleika. Nánar verður vikið að þessu atriði í kaflanum um skýrleika 

skattlagningarheimilda hér á eftir. 

 

6 Frumvarpið 

6.1 Aðdragandi frumvarpsins 

Í upphafi ritgerðarinnar var greint frá því að frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum 

vegna skattlagningar teknar erlendra lögaðila í lágskattaríkjum, samsköttunar félaga, 

takmörkunar á frádrætti vaxtagjalda og skattlagningar útsendra starfsmanna (samsköttun, CFC-

félög o.fl.) var upphaflega lagt fram á haustmánuðum ársins 2018. Frumvarpið var lagt fram að 

nýju í nær óbreyttri mynd209 18. október 2019 og bíður nú afgreiðslu Alþingis. Líkt og ætla má 

af efnistökum ritgerðarinnar verður hér sjónum beint að þeim hluta frumvarpsins er snýr að 

breytingum á gildandi CFC-reglum, nánar tiltekið breytingum á 57. gr. a. tekjuskattslaganna. 

 
208 Angelika Meindl-Ringler: Beneficial Ownership in International Tax Law, bls. 289. 
209 CFC-reglur frumvarpsins eru með öllu óbreyttar frá fyrra löggjafarþingi sem og athugasemdir þar að lútandi.  
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Í greinargerð með frumvarpinu er tilgangur breytinganna útlistaður. CFC-ákvæði 

frumvarpsins er ætlað að „heimila skattlagningu CFC-tekna hér á landi“ í þeim tilgangi að koma 

í veg fyrir að innlendir skattaðilar flytji fjármagn til lágskattaríkja með það markmið „að 

lágmarka eða komast undan skattlagningu á Íslandi“.210 Þetta er í samræmi við tilgang 

núgildandi CFC-ákvæðis sem, líkt og áður hefur verið nefnt, má finna í 57. gr. a. tsl. Núgildandi 

ákvæði er meðal annars ætlað að hindra skattalegar ráðstafanir sem „hafa oft þann tilgang einan 

að komast undan eðlilegri skattlagningu hér á landi og grafa þannig undan innlendum 

skattstofni.“211 Með breytingunum á að „skerpa á“ og „styrkja“ ákvæðið, auk þess sem yfirlýst 

markmið breytinganna er að „tryggja rétta dreifingu skatttekna“ og efla varnaðaráhrif gegn 

„skattaflótta“. 212 Við fyrstu sýn virðist tilgangur CFC-ákvæðisins því vera nær óbreyttur, því 

er sem fyrr ætlað að tryggja „rétta“ dreifingu skatttekna og „eðlilega skattlagningu“. Af lestri 

þessara athugasemda er ljóst að CFC-ákvæði frumvarpsins er, líkt og gildandi ákvæði, ætlað að 

sporna gegn skattasniðgöngu. 

Tvö atriði eru nefnd sérstaklega í greinargerð frumvarpsins sem ástæður endurskoðunar á 

gildandi CFC-reglum. Í fyrsta lagi sameiginleg aðgerðaáætlun OECD- og G20-ríkjanna, BEPS-

aðgerðaáætlunin, sem lögð var fram í október 2015. Í öðru lagi tilskipun 2016/1164/EB, 

ATAD-tilskipunin,213 sem er byggð á BEPS-aðgerðaáætluninni og inniheldur meðal annars 

CFC-reglur.214 Auk þess nefnir ríkisskattstjóri að núgildandi ákvæði 57. gr. a. tsl. hafi verið 

byggt á CFC-ákvæði norskra laga og ekki hafi verið nægjanlega „að því gætt við yfirfærsluna 

að aðlaga það að íslenskum rétti“ og því hafi núgildandi ákvæði skort fótfestu og skapað 

„vandkvæði í framkvæmd“.215 Hvort hið nýja ákvæði muni reynast betur í framkvæmd mun 

tíminn einn leiða í ljós, verði frumvarpið að lögum. Hér að neðan verður farið stuttlega yfir þær 

helstu breytingar er frumvarpið boðar í tengslum við CFC-reglur og þróun í málaflokknum á 

alþjóðavísu áður en hugtakið raunverulegt eignarhald líkt og það kemur fyrir í frumvarpinu 

verður skoðað með ítarlegum hætti. 

 

 

 
210 Þskj. 298, 150. lögþ. 2019-2020, bls. 4 (enn óbirt í A-deild Alþt.).    
211 Þskj. 618, 136. lögþ. 2008-2009, bls. 6 (enn óbirt í A-deild Alþt.).    
212 Þskj. 298, 150. lögþ. 2019-2020, bls. 4 (enn óbirt í A-deild Alþt.).    
213 Hér eftir verður vísað til tilskipunar 2016/1164/EB sem ATAD-tilskipunarinnar. 
214 Þskj. 298, 150. lögþ. 2019-2020, bls. 4-5 (enn óbirt í A-deild Alþt.).  
215 Umsögn ríkisskattstjóra, dbnr. 2546, 433. mál, 149. lögþ. 2018-2019, komudagur 11. janúar 2019, bls. 1. 
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6.2 BEPS-aðgerðaáætlunin og ATAD-tilskipunin 

BEPS-aðgerðaáætluninni er, líkt og greint var stuttlega frá í umfjöllun um gildandi CFC-reglur, 

ætlað að berjast gegn tilfærslu og rýrnun skattstofna. Sé litið til tilgangs frumvarpsins sem hér 

er til umfjöllunar ætti engan að undra að frumvarpið byggir að miklu leyti á BEPS-

aðgerðaáætluninni, samanber eftirfarandi ummæli úr greinargerð þar sem megintilgangur CFC-

ákvæðis frumvarpsins er sagður vera „að sporna við því að skattaðilar rýri innlenda skattstofna 

með því að flytja tekjur eða tekjuaflandi eignir til skráðs lögaðila í lágskattaríki.“216  

Aðgerð þrjú í BEPS-aðgerðaáætluninni snýr að CFC-reglum og styrkingu þeirra. Tillögur 

aðgerðaáætlunarinnar er snúa að CFC-reglum eru ekki lágmarkskröfur. Fremur eru tillögurnar 

hannaðar til að tryggja að ríki sem kjósa að innleiða þær hafi til staðar reglur sem koma á 

árangursríkan hátt í veg fyrir að skattgreiðendur færi tekjur inn í erlend dótturfélög.217 Í aðgerð 

þrjú eru sex grundvallarþættir (e. building blocks) CFC-reglna tilgreindir. Í fyrsta lagi 

skilgreining á CFC-félagi, en sá þáttur lýtur að tveimur spurningum. Annars vegar hvort hinn 

erlendi aðili sé af þeirri gerð sem skattyfirvöld myndu telja sem CFC-félag og hins vegar hvort 

hinn innlendi skattaðili hafi nægileg yfirráð yfir hinum erlenda aðila svo sá síðarnefndi teljist 

vera CFC-félag.218 Í öðru lagi undanþágur og viðmiðunarmörk, þar sem lagt er til að CFC-

reglur gildi einungis í tilvikum þar sem sá skattur sem lagður er á CFC-félög er umtalsvert lægri 

en sá sem er við lýði í heimaríkinu. Í þriðja lagi skilgreining tekna, lagt er til að CFC-reglur 

innihaldi skilgreiningu á þeim tekjum sem ríki hyggjast skattleggja á grundvelli slíkra reglna. Í 

fjórða lagi útreikningur tekna, þar lúta tillögurnar að því að skattareglur heimaríkis séu notaðar 

til að leiða út þær tekjur sem skattleggja skal hjá eigendum CFC-félaga. Í því samhengi er einnig 

lagt til að tap CFC-félags sé einungis fært til frádráttar á móti hagnaði sama CFC-félags eða 

annarra CFC-félaga í sömu lögsögu. Í fimmta lagi heimfærsla tekna, þar sem lagt er til, þar sem 

mögulegt er, að tengja heimfærslu tekna við viðmiðunarmörk yfirráða og að sú upphæð tekna 

sem heimfæra skuli sé reiknuð með tilvísun í hið hlutfallslega eignarhald eða áhrif. Í sjötta lagi 

hindrun og útrýming tvísköttunar en þessi þáttur er talinn vera eitt af lykilatriðunum við hönnun 

árangursríkra CFC-reglna samkvæmt BEPS-aðgerðaáætluninni.219 Frumvarpið byggir að mestu 

 
216 Þskj. 298, 150. lögþ. 2019-2020, bls. 6 (enn óbirt í A-deild Alþt.).    
217 Explanatory Statement, bls. 13. 
218 Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, bls. 21.  
219 Sama heimild, bls. 9-10. 
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á BEPS-aðgerðaáætluninni og var vinna við það hafin áður en ATAD-tilskipunin tók gildi. Hún 

blandaðist inn í frumvarpið síðar.220 

Í upphafsorðum ATAD-tilskipunarinnar er vísað til BEPS-aðgerðaáætlunarinnar og því 

slegið föstu að nauðsynlegt sé að finna sameiginlegar, en jafnframt sveigjanlegar, lausnir innan 

Evrópusambandsins í samræmi við BEPS-aðgerðaáætlunina.221 ATAD-tilskipuninni er ætlað 

að sporna gegn skattasniðgöngu, styrkja varnir gegn stórtækri skattafyrirhyggju á innri markaði 

Evrópusambandsins222 og líkt og BEPS-aðgerðaáætlunin stefnir hún að vissri samræmingu 

milli skattkerfa ólíkra ríkja. Vert er að nefna að tilskipunin er ekki skuldbindandi fyrir Ísland 

frekar en önnur ríki utan Evrópusambandsins, þrátt fyrir að litið hafi verið til hennar við gerð 

frumvarpsins.223 

Í því skyni að koma í veg fyrir rýrnun skattstofna innan innri markaðarins og tilfærslu 

hagnaðar út af innri markaðinum eru settar fram ákveðnar reglur í ATAD-tilskipuninni á borð 

við takmarkanir á frádráttarbærni vaxtakostnaðar (e. limitations to the deductibility of interest), 

útgönguskattlagningu (e. exit taxation), almenna skattasniðgöngureglu (e. a general anti-abuse 

rule) og það sem hér er til umfjöllunar, CFC-reglur.224 CFC-reglurnar má finna í 7. og 8. gr. 

tilskipunarinnar en vikið verður nánar að þeim síðar í þessari umfjöllun, eftir því sem við á.  

Ljóst er að átak OECD- og G20-ríkjanna hefur skilað mælanlegum árangri, í það minnsta 

hvað varðar fjölda ríkja með CFC-reglur en nær 50 slík ríki hafa nú sett CFC-reglur í löggjöf 

sína.225 Nánar verður vikið að einstökum þáttum BEPS-aðgerðaáætlunarinnar og ATAD-

tilskipunarinnar síðar en fyrst er rétt að líta til helstu breytinga sem hið nýja frumvarp kemur til 

með að hafa í för með sér, verði það að lögum. 

 

6.3 Helstu breytingar 

CFC-ákvæði frumvarpsins boðar þónokkrar breytingar, þrátt fyrir að markmið ákvæðisins sé í 

grófum dráttum hið sama og áður. Þetta er í samræmi við hið síbreytilega eðli skattaréttar, en 

 
220 Guðrún Inga Torfadóttir og Rakel Jensdóttir: Viðtal 12. desember 2019. 
221 Tilskipun 2016/1164/EB, bls. 1.  
222 Sama heimild, bls. 2 
223 Samantekt fjármála- og efnahagsráðuneytisins um umsagnir, dbnr. 4407, 433. mál, 149. lögþ. 2018-2019, 

komudagur 18. febrúar 2019, bls. 8. 
224 Tilskipun 2016/1164/EB, bls. 2. 
225 OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS, bls. 21. 
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líkt og Jónatan Þórmundsson kemst að orði hefur skattaréttur „þá sérstöðu að vera miklum 

breytingum háður“ auk þess sem breytilegt „pólitískt mat setur mark sitt á skattalög.“226  

Strax í 1. mgr. 2. gr. hins nýja lagafrumvarps sem hér er til umfjöllunar má finna nokkur 

nýmæli, en þar er hugtakið CFC-félag skilgreint með eftirfarandi hætti: 

CFC-félag er hvers konar lögaðili, svo sem félag, sjóður, stofnun eða föst starfsstöð, sem 

er heimilisfastur eða skráður í erlendu ríki eða svæði innan ríkis þar sem í gildi eru ívilnandi 

skattareglur þannig að raunskattlagning í hinu erlenda ríki er almennt lægri 

en 2/ 3 skattlagningar samkvæmt íslenskum reglum.  

Ljóst er að ofangreind skilgreining vekur upp nokkrar spurningar. Hvað eru „ívilnandi 

skattareglur“? Hvað er „raunskattlagning“ og hvenær er hún „almennt lægri“ en tveir þriðju 

hlutar skattlagningar samkvæmt íslenskum reglum? Það er af sem áður var, þegar Indriði H. 

Þorláksson, þáverandi ríkisskattstjóri fullyrti að „CFC-löggjöf [væri] ekki flókin“,227 ljóst er að 

þessi ummæli voru látin falla áður en CFC-reglur voru innleiddar hérlendis. Hér verður ekki 

gerð tilraun til að útlista allar þær breytingar sem hið nýja frumvarp hefur í för með sér, heldur 

stiklað á stóru yfir þær helstu. 

 

6.3.1 CFC-félag 

Af lestri 1. mgr. 2. gr. frumvarpsins sem birt er hér að ofan gefur auga leið að CFC-félag er 

skilgreint með nokkuð víðtækum hætti. Þetta er í samræmi við ummæli í greinargerð með 

frumvarpinu, þar sem sérstaklega er tekið fram að hinni víðtæku skilgreiningu á CFC-félagi sé 

„ætlað að hindra að unnt verði að komast undan reglunum með því að breyta félagaformi 

þess.“228 Hvað varðar hugtakið „ívilnandi skattareglur“ er tilgangur þess við fyrstu sýn nokkuð 

óljós. Í greinargerð með frumvarpinu kemur fram að með hugtakinu sé „átt við það þegar 

skattaumhverfið býður upp á margvíslegar leiðir til að lækka skatta“229 og 1929-félög í 

Lúxemborg nefnd í dæmaskyni. Þessi tilvísun kemur að takmörkuðum notum við skýringu í 

ljósi þess að Lúxemborg var gert að fella ívilnandi skattareglur sínar um 1929-félög úr gildi 

árið 2006 þar sem Evrópusambandið taldi þær vera ólögmæta ríkisaðstoð en reglurnar voru 

endanlega felldar úr gildi árið 2010.230 Ekki er að finna neinar skýringar á orðunum 

 
226 Jónatan Þórmundsson: Fyrirlestrar í skattarétti, bls. 1. 
227 Indriði H. Þorláksson: „CFC-löggjöf“, bls. 24. 
228 Þskj. 298, 150. lögþ. 2019-2020, bls. 7 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
229 Sama heimild, bls. 6. 
230 Umsögn KPMG ehf., dbnr. 2519, 433. mál, 149. lögþ. 2018-2019, komudagur 10. janúar 2019, bls. 7. 
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„raunskattlagning“ og „almennt lægri“ í frumvarpinu eða greinargerð með því og því ljóst að 

um er að ræða afar matskennd atriði sem eru opin til túlkunar fyrir skattyfirvöld. 

Hér verður ekki gerð tilraun til að geta í eyðurnar í þessu samhengi en af lestri umsagna við 

lagafrumvarpið er ljóst að hagsmunaaðilar annars vegar og skattyfirvöld og fjármála- og 

efnahagsráðuneytið hins vegar deila ekki sömu sýn á ágæti hinnar nýju skilgreiningar CFC-

félags. Ríkisskattstjóri tekur meðal annars fram að mikilvægt sé að „ákveðinn sveigjanleiki sé 

fyrir hendi við slíkt mat þar sem útfærsla á ívilnandi reglum kann að vera mjög mismunandi“ 

og telur hina nýju nálgun í raun vera til einföldunar.231 Þessi ummæli eru í algerri andstöðu við 

athugasemdir KPMG ehf., en félagið telur óljóst til hvers hugtakið „raunskattlagning“ vísar í 

ákvæðinu232 og leggur til að orðin „almennt“ og „ívilnandi“ verði fjarlægð úr skilgreiningunni 

þar sem þau hafi í för með sér mikla óvissu fyrir skattaðila.233 Fjármála- og efnahagsráðuneytið 

fellst ekki á þessa tillögu KPMG ehf. og nefnir mikilvægi þess að svigrúm sé til mats hvað þetta 

varðar. Í umfjöllun um orðið „raunskattlagning“ tekur fjármála- og efnahagsráðuneytið fram í 

samantekt sinni um umsagnir að ætlunin hafi verið að skattyfirvöld „hafi svigrúm til 

túlkunar“.234 Hér vegast á ólík sjónarmið um skýrleika skattlagningarheimilda annars vegar og 

nauðsyn matskenndra skattasniðgönguákvæða hins vegar. Nánar verður vikið að þessu samspili 

ólíkra sjónarmiða í kaflanum um skýrleika skattlagningarheimilda hér á eftir.  

 

6.3.2 Upplýsingaskylda 

CFC-ákvæði frumvarpsins felur í sér mun víðtækari upplýsingaskyldu en er fyrir hendi 

samkvæmt núgildandi ákvæði, en kveðið er á um skyldu skattaðila til að skila viðeigandi 

upplýsingum í 4. mgr. 2. gr. frumvarpsins og er hún svohljóðandi: 

Til grundvallar mati á því hvort skilyrði 2. mgr. séu uppfyllt skal skattaðili árlega skila 

upplýsingum, þ.m.t. ársreikningum, um CFC-félag á því formi sem ríkisskattstjóri ákveður. 

Upplýsingar skulu veittar óháð rekstrarniðurstöðu CFC-félags. 

Fyrst ber að nefna að 2. mgr. sem vísað er til hér að ofan ákvarðar hvort skattaðili teljist 

fara með yfirráð í CFC-félagi og sé, af þeim sökum, skattskyldur á grundvelli ákvæðisins. Hér 

er kveðið á um skyldu skattaðila til að skila upplýsingum árlega til „grundvallar mati á því hvort 

 
231 Umsögn ríkisskattstjóra, dbnr. 2546, 433. mál, 149. lögþ. 2018-2019, komudagur 11. janúar 2019, bls. 2. 
232 Umsögn Deloitte ehf., dbnr. 2526, 433. mál, 149. lögþ. 2018-2019, komudagur 11. janúar 2019, bls. 1. 
233 Viðbótarumsögn KPMG ehf., dbnr. 5367, 433. mál, 149. lögþ. 2018-2019, komudagur 3. maí 2019, bls. 2.  
234 Samantekt fjármála- og efnahagsráðuneytisins um umsagnir, dbnr. 4407, 433. mál, 149. lögþ. 2018-2019, 

komudagur 18. febrúar 2019, bls. 2. 
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skilyrði 2. mgr. séu uppfyllt“. Um er að ræða afar víðtæka skyldu og hafa hagsmunaaðilar 

gagnrýnt þetta ákvæði frumvarpsins harðlega þar sem einhverjir þeirra telja að óljóst sé hvenær 

skila eigi ársreikningi sökum hins víðtæka orðalag ákvæðisins.235 Það vekur athygli að 

ríkisskattstjóri fellst, í það minnsta að hluta til, á þessa gagnrýni, en í minnisblaði embættisins 

frá 22. janúar 2019 eru lagðar til eftirfarandi breytingar á 1. málsl. 4. mgr. 2. gr. frumvarpsins: 

Séu skilyrði 2. mgr. uppfyllt skal skattaðili árlega skila upplýsingum, þ.m.t. ársreikningum, 

um CFC-félagið á því formi sem ríkisskattstjóri ákveður.236  

Þessi tillaga myndi auka á skýrleika ákvæðisins og draga að einhverju leyti úr óvissu, enda 

er reginmunur á orðalaginu „til grundvallar mati á því hvort skilyrði 2. mgr. séu uppfyllt skal“ 

og „séu skilyrði 2. mgr. uppfyllt skal“ þar sem hið síðarnefnda kveður aðeins á um um 

upplýsingaskyldu skattaðila í þeim tilvikum sem skilyrði 2. mgr. eru uppfyllt á meðan að hið 

fyrrnefnda orðalag mælir fyrir um afar víðtæka og að nokkru leyti óljósa upplýsingaskyldu 

skattaðila til grundvallar mati á því hvort skilyrði 2. mgr. séu uppfyllt.  

Hið víðtæka orðalag frumvarpsins skýrist ef til vill að einhverju leyti af þeim vandkvæðum 

sem fjármála- og efnahagsráðuneytið telur hafa verið til staðar í tíð eldri laga. Sem dæmi um 

vandkvæði í framkvæmd eldri laganna má nefna upplýsingagjöf skattaðila. Skattaðilar hafa 

sagst ekki hafa gögn og/eða ekki getað nálgast gögn.237  Þess má þó geta að ef staðreynd máls 

er í raun sú að skattaðilar vita lítið um viðkomandi CFC-félög þá er hæpið að ætla að úr því 

verði bætt með breytingum á löggjöf. Enn sem komið er virðast ekki vera neinar breytingar 

fyrirhugaðar á ákvæði frumvarpsins um upplýsingaskyldu skattaðila, í það minnsta ekki 

samkvæmt samantekt ráðuneytisins um umsagnir hagsmunaaðila.238 

 

6.3.3 Tengdir aðilar 

Í 2. mgr. 2. gr. frumvarpsins kemur fram að við mat á yfirráðum skattaðila í CFC-félagi skuli 

líta til sameiginlegra yfirráða skattaðilans sjálfs, annarra innlendra aðila eða tengdra aðila. Þessi 

sameiginlegu yfirráð þurfa að vera meira en helmingur í formi eignarhalds, stjórnunarlegra 

yfirráða eða réttar til úthlutunar, til að stofnað sé til skattskyldu á grundvelli ákvæðisins, að 

uppfylltum nánar tilteknum skilyrðum. Sú framkvæmd að leggja yfirráð ótengdra íslenskra 

 
235 Umsögn KPMG ehf., dbnr. 2519, 433. mál, 149. lögþ. 2018-2019, komudagur 10. janúar 2019, bls. 11-12.  
236 Minnisblað ríkisskattstjóra, dbnr. 4408, 433. mál, 149. lögþ. 2018-2019, komudagur 18. febrúar 2019, bls. 2. 
237 Guðrún Inga Torfadóttir og Rakel Jensdóttir: Viðtal 12. desember 2019. 
238 Samantekt fjármála- og efnahagsráðuneytisins um umsagnir, dbnr. 4407, 433. mál, 149. lögþ. 2018-2019, 

komudagur 18. febrúar 2019. 
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skattaðila saman er óbreytt frá gildandi ákvæði, en tilvísun í tengda aðila er aftur á móti ný af 

nálinni. Þess má þó geta að í 2. mgr. 5. gr. reglugerðar nr. 1102/2013 er kveðið á um að 

stjórnunarleg yfirráð í CFC-félagi teljist vera til staðar á grundvelli náinna fjölskyldubanda eða 

„í krafti annarra dreifðra yfirráða tengdra sameiginlegum hagsmunum um tiltekið eigna-

fyrirkomulag á lágskattasvæði.“, líkt og áður hefur verið greint frá. Að þessu leyti má segja að 

tengdir aðilar hafi að vissu leyti einnig getað komið til skoðunar á grundvelli núgildandi 

ákvæðis, þátt fyrir að ekki sé vísað beint til hugtaksins „tengdir aðilar“ auk þess sem 

skilgreining þess er önnur. 

Í 7. mgr. 2. gr. frumvarpsins er hugtakið tengdir aðilar skýrt nánar, en þar kemur fram að 

með tengdum aðilum samkvæmt 2. mgr. sé átt við eftirfarandi:   

1. Aðila þar sem annar aðilinn fer beint og/eða óbeint með a.m.k. fjórðung eignarhalds eða 

atkvæðisréttar í hinum aðilanum eða hefur tilkall til a.m.k. fjórðungs fjármuna og/eða eigna 

hins aðilans.   

2. Einstaklinga sem tengjast sifjaréttarlegum böndum, svo sem þá sem eru í hjúskap, 

staðfestri samvist eða óvígðri sambúð, systkini og einstaklinga sem eru skyldir í beinan 

legg.  

3. Aðila sem standa saman í fjárfestingum eða eiga í öðru nánu samstarfi sem þeir hafa 

sameiginlega fjárhagslega hagsmuni af.   

4. Lögaðila sem eru beint og/eða óbeint í meirihlutaeigu eða undir stjórnunarlegum 

yfirráðum tengdra aðila skv. 1., 2. eða 3. tölul. 

Þetta er ekki í fyrsta sinn sem hugtakið tengdir aðilar kemur fyrir í lögum um tekjuskatt, en 

það má einnig finna í 57. gr. laganna í tengslum við milliverðlagningu og er það skilgreint nánar 

í því tilliti í 4. mgr. 57. gr. laganna.239 Skilgreiningar hugtakanna eru þó ekki þær sömu, en rétt 

er að vekja sérstaka athygli á 3. tölul. 7. mgr. 2. gr. frumvarpsins í því samhengi. Sambærilegt 

ákvæði var um tíma að finna í c-lið 4. mgr. 57. gr. tsl., en liðurinn var svohljóðandi eftir að 

reglum um milliverðlagningu var bætt við tekjuskattslögin með lögum nr. 142/2013 og mælti 

fyrir um að lögaðilar teldust meðal annars tengdir í skilningi ákvæðisins þegar:  

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

sem eru tengdir sifjaréttarlegum böndum, t.d. einstaklinga í hjónabandi eða staðfestri 

samvist, systkina og einstaklinga sem eru skyldir í beinan legg. Sama á við um 

einstaklinga sem tengjast fjárhagslegum böndum í gegnum sameiginleg viðskipti og 

fjárfestingar. (Áherslubr. höfundar) 

 
239 Bæði KPMG ehf. og Deloitte ehf. gagnrýna þetta fyrirkomulag og benda á þetta atriði, samanber umsögn 

KPMG ehf., dbnr. 2519, 433. mál, 149. lögþ. 2018-2019, komudagur 10. janúar 2019, bls. 15 og umsögn 

Deloitte ehf., dbnr. 2526, 433. mál, 149. lögþ. 2018-2019, komudagur 11. janúar 2019, bls. 2.  
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Síðari málsliðurinn var felldur á brott með lögum nr. 33/2015 þar sem erfitt þótti að skilgreina 

hvenær lögaðilar töldust tengjast ákvæðinu og sökum mögulegrar skjölunarskyldu væri „mjög 

mikilvægt að engin óvissa sé um það hvenær aðilar teljist tengdir í skilningi laganna.“240 Ætla 

mætti að sömu sjónarmið eigi við um CFC-ákvæði frumvarpsins,241 þar sem í vissum tilvikum 

geta verið lagðar ríkar skyldur á skattaðila á grundvelli ákvæðisins, verði frumvarpið að lögum. 

Það er óhætt að slá því föstu að það er gagnrýnisvert að sett sé fram ný skilgreining í 

tekjuskattslögin sem hefur áður verið hafnað sökum þess að hún þótti of óskýr. Einnig er vert 

að nefna að skilgreining á hugtakinu tengdir aðilar í frumvarpinu er umtalsvert opnari til 

túlkunar heldur en sú skilgreining sem sett er fram í 4. tölul. 2. gr. ATAD-tilskipunarinnar. 

 

6.3.4 Samspil CFC-reglna frumvarpsins og fjórfrelsisins  

Líkt og greint var frá með ítarlegum hætti í umfjöllun um gildandi CFC-reglur hér að framan 

setur fjórfrelsið CFC-reglum ákveðnar skorður. Fyrsta CFC-ákvæði tekjuskattslaganna hlaut 

þónokkra gagnrýni hvað þetta varðar og hefur löggjafinn ráðist í breytingar í því skyni að bæta 

úr þeim ágöllum sem voru á ákvæðinu í upphafi. Við skoðun frumvarpsins kemur í ljós að settar 

eru strangari kröfur fyrir undanþágu félaga innan EES frá skattlagningu á grundvelli CFC-

ákvæðisins en fyrir eru. 

Í 9. mgr. 2. gr. frumvarpsins má finna fyrirhugaða undanþágu fyrir félög innan EES. 

Málsgreinin er svohljóðandi: 

Sé CFC-félag heimilisfast eða skráð í ríki innan aðildarríkja Evrópska efnahagssvæðisins 

eða aðildarríkja stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu eða í Færeyjum á 2. mgr. ekki 

við ef starfsemi CFC-félagsins telst til raunverulegrar atvinnustarfsemi og skattskyldar 

tekjur skv. a–e-liðum 8. mgr. nema minna en þriðjungi af heildartekjum félagsins. 

(Áherslubr. höfundar) 

Í a-e liðum 8. mgr. eru taldar upp ákveðnar eignir og tekjutegundir, á borð við vexti og aðrar 

tekjur af fjáreignum, sem taldar eru „auðfluttar yfir landamæri“ og af þeim sökum líklegri „til 

að vera fluttar á milli landa í þeim tilgangi að tilætluðu skattahagræði verði náð.“242 Í hinu nýja 

frumvarpi er lagt upp með að ekki sé lengur nóg fyrir CFC-félög innan EES að uppfylla skilyrði 

um raunverulega atvinnustarfsemi heldur þurfi þau einnig að uppfylla nokkuð strangar kröfur 

um samsetningu tekna. 

 
240 Þskj. 458, 144. lögþ. 2014-2015, bls. 5 (enn óbirt í A-deild Alþt.).   
241 Umsögn Deloitte ehf., dbnr. 2526, 433. mál, 149. lögþ. 2018-2019, komudagur 11. janúar 2019, bls. 2. 
242 Þskj. 298, 150. lögþ. 2019-2020, bls. 14 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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Vikið var stuttlega að því í umfjöllun um núgildandi CFC-reglur og samspil þeirra við 

fjórfrelsið að Evrópudómstóllinn væri hugsanlega farinn að slaka á þeim kröfum sem hann 

hefur sett í tengslum við CFC-reglur. Einnig kemur fram í BEPS-aðgerðaáætluninni að beita 

megi CFC-reglum gegn viðskiptum sem eru að hluta til málamyndagerningar (e. partly wholly 

artificial) svo lengi sem þær eru réttlætanlegar og gætt sé meðalhófs.243 Þrátt fyrir þessi atriði 

er ljóst að hér er gengið allt of langt í þá átt að takmarka fjórfrelsið, enda í besta falli hæpið að 

halda því fram að öll félög sem hafa skattskyldar tekjur samkvæmt a-e-liðum 8. mgr. 2. gr. 

frumvarpsins sem nema meira en þriðjungi af heildartekjum þeirra séu að nýta sér 

málamyndagerninga til að komast hjá skattgreiðslum í heimaríkinu. 

Hagsmunaaðilar gagnrýndu þetta nýja skilyrði harðlega og voru allir á einu máli um að hér 

væri um að ræða brot á EES skuldbindingum Íslands. Að endingu féllst ráðuneytið á hér hefði 

ef til vill verið farið full geyst af stað og leggur ráðuneytið nú til þá breytingu að hið nýja 

skilyrði falli brott úr frumvarpinu.244 Skilyrðið um raunverulega atvinnustarfsemi heldur velli 

og ætla má að það standist skoðun, svo lengi sem hugtakið er skilgreint nánar í reglugerð og 

því beitt með forsvaranlegum hætti í framkvæmd, samanber fyrri umfjöllun um gildandi rétt. 

 

6.3.5 Raunverulegt eignarhald 

Fleiri breytingar má finna í frumvarpinu, en einungis ein þeirra verður tekin til nánari skoðunar 

í þessari umfjöllun. Í 2. mgr. 2. gr. frumvarpsins er kveðið á um hvaða innlendu skattaðilar falli 

undir gildissvið ákvæðisins og má þar finna hugtak sem ekki hefur sést áður í íslenskri 

skattalöggjöf, hugtakið raunverulegt eignarhald. Í ákvæðinu er tekið fram að þeir skattaðilar 

sem falli undir ákvæðið skuli, að nánar tilteknum skilyrðum uppfylltum, greiða tekjuskatt af 

skattskyldum tekjum CFC-félags í samræmi við „raunverulegt eignarhald sitt í félaginu“. Þessi 

nýjung verður tekin til ítarlegrar skoðunar í næsta kafla.  

 

 
243 Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, bls. 18. 
244 Samantekt fjármála- og efnahagsráðuneytisins um umsagnir, dbnr. 4407, 433. mál, 149. lögþ. 2018-2019, 

komudagur 18. febrúar 2019, bls. 8. 



56 

 

 

 

7 Hugtakið raunverulegt eignarhald í frumvarpinu 

7.1 Almennt 

Við skýringu hugtaksins raunverulegt eignarhald er nauðsynlegt að líta fyrst til lagatextans þar 

sem hann er, líkt og Róbert Spanó kemst að orði, „bæði forsenda og grundvöllur túlkunar“.245 

Hið nýja hugtak má finna í 2. mgr. 2. gr. frumvarpsins þar sem kveðið er á um hvaða innlendu 

skattaðilar falli undir gildissvið ákvæðisins og er málsgreinin svohljóðandi: 

Skattskyldur aðili skv. 1. og 2. gr., sem á beint eða óbeint hlut í CFC-félagi, sbr. 1. mgr., 

skal í samræmi við raunverulegt eignarhald sitt í félaginu greiða tekjuskatt af 

skattskyldum tekjum þess, sbr. 6. mgr., án tillits til úthlutunar, fari hann sjálfur eða hann 

ásamt innlendum aðilum og/eða aðilum honum tengdum, sbr. 7. mgr., með meira en 

helming eignarhalds eða stjórnunarleg yfirráð yfir CFC-félaginu. Það á einnig við ef hann 

sjálfur ásamt innlendum og/eða tengdum aðilum á samtals rétt til meira en helmings 

hlutdeildar við úthlutun fjármuna og/eða eigna frá CFC-félaginu. (Áherslubr. höfundar) 

Hugtakið raunverulegt eignarhald kemur hér fram á sjónarsviðið í fyrsta sinn í íslenskum 

skattalögum. Því er afar mikilvægt er að merking hugtaksins liggi ljós fyrir, en hér að framan 

hafa verið kynntar til sögunnar nokkrar ólíkar merkingar þess. Hugtakið hefur verulega þýðingu 

fyrir CFC-ákvæði frumvarpsins þar sem hinum innlenda skattaðila er gert að greiða tekjuskatt 

af skattskyldum tekjum CFC-félags „í samræmi við raunverulegt eignarhald sitt í félaginu“, 

samanber ofangreinda tilvitnun. Hugtakið mælir því fyrir um með hvaða hætti skattlagning er 

ákvörðuð á grundvelli ákvæðisins. 

Nú þegar því hefur verið slegið föstu að skattlagning á grundvelli CFC-reglna frumvarpsins 

ákvarðast af raunverulegu eignarhaldi er nauðsynlegt að líta nánar á það hverjir geta verið 

skattskyldir á grundvelli reglnanna áður en hugtakið verður tekið til nánari skoðunar.  

 

7.2 Skilyrði skattskyldu 

Í 2. mgr. 2. gr. frumvarpsins eru sett fram viss skilyrði fyrir skattskyldu á grundvelli CFC-

ákvæðis frumvarpsins. Samkvæmt þeim þarf skattaðili að fara með ákveðin yfirráð í CFC-félagi 

svo til skattlagningar komi. Orðalag ákvæðisins er að nokkru leyti í samræmi við ATAD-

tilskipunina en hún hefur meðal annars að geyma CFC-reglur. Í 7. gr. tilskipunarinnar er kveðið 

á um skilyrðin fyrir beitingu reglnanna og í 8. gr. er fjallað um útreikning á tekjum CFC-félaga. 

Í 1. tölul. 7. gr. tilskipunarinnar er kveðið á um í hvaða tilvikum erlendur aðili teljist vera CFC-

 
245 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 375. 
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félag og a-liður 1. tölul. 7. gr. hennar hefur að geyma þau skilyrði sem sett eru fyrir því að 

erlendur aðili teljist vera undir yfirráðum skattaðila í heimaríki. Liðurinn er svohljóðandi: 

in the case of an entity, the taxpayer by itself, or together with its associated enterprises 

holds a direct or indirect participation of more than 50 percent of the voting rights, or owns 

directly or indirectly more than 50 percent of capital or is entitled to receive more than 50 

percent of the profits of that entity; and 

Hvorki hér né annars staðar í ATAD-tilskipuninni er að finna tilvísun til raunverulegs 

eignarhalds, þrátt fyrir að skilyrði skattskyldu séu að öðru leyti um margt svipuð og í hinu 

íslenska frumvarpi. Orðalag frumvarpsins varðandi yfirráð skattaðila er að öðru leyti komið frá 

ATAD-tilskipuninni þrátt fyrir að höfundar frumvarpsins hafi „reynt að einfalda það“ auk þess 

sem hugtakið stjórnunarleg yfirráð var valið í stað atkvæðisréttar,246 en ljóst er að hið íslenska 

hugtak stjórnunarleg yfirráð er töluvert víðtækara og matskenndara en hið einfalda hugtak 

atkvæðisréttur sem lagt er upp með í ATAD-tilskipuninni. Bæði ákvæði frumvarpsins og 

ATAD-tilskipunarinnar tilgreina þrjár tegundir yfirráða og setja viðmiðunarmörkin við meira 

en helmings yfirráð. Hér verður í stuttu máli greint frá þeim skilyrðum skattskyldu á grundvelli 

CFC-reglna frumvarpsins sem finna má í 2. mgr. 2. gr. þess.  

Fyrsta skilyrði 2. mgr. 2. gr. frumvarpsins er að um sé að ræða skattskyldan aðila samkvæmt 

1. og 2. gr. tekjuskattslaganna. Það er í samræmi við gildandi CFC-ákvæði þrátt fyrir að 

tilvísunin til 1. og 2. gr. laganna sé mun skýrari nú en áður. Í 57. gr. a. tsl. er einungis vísað til 

„skattaðila“, en í greinargerð frumvarps sem varð að lögum nr. 46/2019 kemur skýrlega fram 

að greinin taki til „einstaklinga eða lögaðila sem bera fulla og ótakmarkaða skattskyldu hér á 

landi á grundvelli 1. og 2. gr. laga um tekjuskatt“.247 Að þessu leyti er merking ákvæðisins því 

óbreytt þrátt fyrir ólíka framsetningu, enda er heimilisfesti skattaðila ein af lykilforsendum 

CFC-reglna. 

Annað skilyrði skattskyldu á grundvelli ákvæðisins er að skattaðilinn eigi „beint eða óbeint 

hlut í CFC-félagi“. Samkvæmt lagatextanum er þetta frumskilyrði skattlagningar á grundvelli 

ákvæðisins. Það er umtalsverð breyting frá gildissviði núgildandi ákvæðis, en samkvæmt því 

getur skattskylda stofnast hvoru tveggja á grundvelli eignarhalds og stjórnunar. Þar getur því 

komið til skattlagningar á grundvelli stjórnunar eingöngu, án þess að beint eða óbeint eignarhald 

 
246 Samantekt fjármála- og efnahagsráðuneytisins um umsagnir, dbnr. 4407, 433. mál, 149. lögþ. 2018-2019, 

komudagur 18. febrúar 2019, bls. 3. 
247 Þskj. 618, 136. lögþ. 2008-2009, bls. 9 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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komi til. Í 2. málsl. 2. mgr. 2. gr. frumvarpsins kemur fram að réttur til hlutdeildar við úthlutun 

fjármuna eða eigna geti einnig ollið skattskyldu, en málsliðurinn er svohljóðandi: 

Það á einnig við ef hann sjálfur eða hann sjálfur ásamt innlendum og/eða tengdum aðilum 

á samtals rétt til meira en helmings hlutdeildar við úthlutun fjármuna og/eða eigna frá CFC-

félaginu. (Áherslubr. höfundar) 

Hér er um að ræða nýmæli frá gildandi lögum, hér er einnig litið til yfirráða í formi réttar 

skattaðila til úthlutunar frá CFC-félaginu og er þetta fyrirkomulag í samræmi við ákvæði 

ATAD-tilskipunarinnar. Til að skilja þessa fyrirhuguðu breytingu er nauðsynlegt að ákvarða til 

hvers orðin „hann sjálfur“ vísa í ofangreindum málslið. Ætla má að hér sé vísað til hins 

skattskylda aðila, samkvæmt 1. og 2. gr. tekjuskattslaganna, sem kemur fyrir í upphafi 

málsgreinarinnar og á beint eða óbeint hlut í CFC-félagi. Hér birtist því, líkt og í tilfelli 

stjórnunar, það frumskilyrði skattskyldu að skattaðili eigi beint eða óbeint í CFC-félagi, fyrst 

að því skilyrði uppfylltu kemur til skoðunar hvort viðkomandi eigi rétt til meira en helmings 

hlutdeildar við úthlutun fjármuna eða eigna frá félaginu. Það vekur óneitanlega athygli að 

ákveðið hafi verið að þrengja gildissvið ákvæðisins með þessum hætti í ljósi háleitra markmiða 

frumvarpsins. Af texta ákvæðisins má því ráða að skilyrði skattlagningar séu fjögur. Fyrsta 

skilyrðið er það frumskilyrði að aðili sé skattskyldur á grundvelli 1. og 2. gr. tekjuskattslaganna 

og eigi beint eða óbeint hlut í CFC-félagi. Þetta skilyrði þarf að uppfylla áður en hin skilyrðin 

koma til skoðunar. Af hinum þremur skilyrðum sem eftir standa er fullnægjandi að skattaðili 

uppfylli eitthvert þeirra til að vera skattskyldur á grundvelli ákvæðisins. Í öllum þremur 

tilvikum er gerð krafa um meira en helmings yfirráð, ýmist í formi eignarhalds, stjórnunarlegra 

yfirráða eða réttar til úthlutunar. Skattaðilinn getur farið einn með yfirráðin eða ásamt öðrum 

innlendum eða tengdum aðilum. Hvað varðar skilgreiningu á tengdum aðilum samkvæmt 

frumvarpinu er vísað til fyrri umfjöllunar og það áréttað að um víðtækt og matskennt hugtak er 

að ræða. 

Af lestri greinargerðar með frumvarpinu er erfitt að sjá að beinu eða óbeinu eignarhaldi hafi 

verið ætlað að vera ófrávíkjanlegt frumskilyrði skattskyldu á grundvelli ákvæðisins. Í 

greinargerðinni er í raun sérstaklega tekið fram að skattskylda sé til staðar „hvort sem 

eignarhaldið er beint og/eða óbeint, í formi stjórnunarlegra yfirráða eða réttinda við úthlutun 

fjármuna eða eigna félagsins“ auk þess sem ítrekað er skömmu síðar í texta hennar að uppfylli 

skattaðili eitthvert þeirra þriggja síðastnefndu skilyrða sé „hann skattskyldur á grundvelli 
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ákvæðisins.“248 Það var ekki ætlunin við gerð frumvarpsins að beint eða óbeint eignarhald væri 

í öllum tilvikum skilyrði skattskyldu. Ekki stóð til að útiloka skattskyldu á grundvelli 

stjórnunarlegra yfirráða og þrengja með því gildissvið ákvæðisins frá því sem nú er.249 Þessar 

skýringar í greinargerð og ummæli sérfræðinga fjármála- og efnahagsráðuneytisins ríma illa 

við texta lagaákvæðisins sjálfs þar sem gerð er skýr krafa um beint eða óbeint eignarhald í öllum 

tilvikum sem valdið geta skattskyldu á grundvelli ákvæðisins. Í stað þess að víkka gildissvið 

ákvæðisins frá því sem áður var með því að bæta við möguleikanum á skattlagningu á 

grundvelli réttar til hlutdeildar eigna frá CFC-félaginu hefur gildissvið þess í raun verið þrengt 

þar sem beint eða óbeint eignarhald er nú gert að frumskilyrði fyrir skattskyldu. Þetta 

fyrirkomulag er nokkuð frábrugðið því sem núgildandi CFC-reglur kveða á um, þar getur 

skattaðili verið skattskyldur hvoru tveggja á grundvelli eignarhalds og stjórnunar. Í tilvikum af 

þessu tagi, þar sem texti lagaákvæðis virðist ósamrýmanlegur við umfjöllun í 

lögskýringargögnum er almennt viðurkennt að textinn skuli hafa forgang. Ástæða þess er sú að 

hið birta lagaákvæði hefur, ólíkt lögskýringargögnum, stöðu réttarheimildar auk þess sem, líkt 

og Róbert Spanó kemst að orði: 

Almennt má ætla að við meðferð frumvarps hafi verið leitast við að haga skýringum við 

einstök ákvæði og öðrum forsendum í greinargerð eða nefndaráliti á þann veg að þær séu 

til fyllingar lagatextanum, en ekki að þar sé að finna upplýsingar sem geta með engu móti 

samrýmst textanum merkingarfræðilega.250 

Því er ljóst er að texti lagaákvæðisins gengur hér framar athugasemdum í greinargerð með 

frumvarpinu sem og öðrum lögskýringargögnum og nær ómögulegt er að líta fram hjá 

skilyrðinu um beint eða óbeint eignarhald við beitingu ákvæðisins. Fjallað verður nánar um 

önnur skilyrði skattskyldu í umfjöllun um mat á raunverulegu eignarhaldi hér að neðan. 

Áréttað er í 6. mgr. 2. gr. frumvarpsins að raunverulegt eignarhald ráði skattlagningu á 

grundvelli ákvæðisins, samanber 1. málslið hennar: 

Við ákvörðun á hlutdeild skattaðila í skattskyldum tekjum, og eftir atvikum samsvarandi 

tapi á móti tekjum CFC-félags, skal miða við raunverulegt eignarhald skattaðila í 

félaginu. (Áherslubr. höfundar) 

Líkt og getið var hér að ofan er orðalag 2. mgr. 2. gr. frumvarpsins að mestu fengið úr ATAD-

tilskipuninni, þrátt fyrir að þar sé hvergi að finna hugtakið raunverulegt eignarhald. Næst verður 

 
248 Þskj. 298, 150. lögþ. 2019-2020, bls. 7 (enn óbirt í A-deild Alþt.).    
249 Guðrún Inga Torfadóttir og Rakel Jensdóttir: Viðtal 12. desember 2019. 
250 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 151. 
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litið til nokkurra nágrannalanda okkar til að kanna hvernig útfærslu CFC-reglna er háttað í þeim 

löndum og hvort þar megi finna hliðstæðu við hið íslenska ákvæði, sér í lagi í tengslum við 

hugtakið raunverulegt eignarhald. 

 

7.3 CFC-löggjöf í nágrannalöndum 

Í greinargerð með frumvarpinu er tekið fram að nauðsynlegt sé að endurskoða núgildandi CFC-

ákvæði, meðal annars til að „tryggja að Ísland fylgi þeirri þróun sem á sér stað meðal 

nágrannalandanna.“251 Það er því óhjákvæmilegt að líta til nágrannalanda okkar við skýringu á 

frumvarpinu. Hér verður sjónum einkum beint að gildissviði CFC-reglna í þessum löndum, 

nánar tiltekið hvaða innlendu skattaðilar eru skattskyldir á grundvelli þeirra auk þess sem 

kannað verður hvort hugtakið raunverulegt eignarhald sé að finna í CFC-reglum þessara landa 

eða hvort um séríslenskt fyrirbæri sé að ræða.  

 

7.3.1 Noregur 

Núgildandi CFC-reglur voru smíðaðar að norskri fyrirmynd252 og liggur því beinast við að líta 

fyrst til Noregs og gildandi CFC-reglna þar í landi. Í 10. kafla norskra laga um eignar- og 

tekjuskatt (n. lov om skatt av formue og inntekt) má finna hinar norsku CFC-reglur og í gr. 10-

61 er kveðið á um hvers lags yfirráð þurfi að vera fyrir hendi til að skattlagning á grundvelli 

CFC-reglnanna komi til skoðunar, en greinin er svohljóðandi: 

Eier m.v. som direkte eller indirekte eier eller kontrollerer selskap eller innretning som 

nevnt i § 10-60, er skattepliktig for sin forholdsmessige andel av selskapets eller 

innretningens overskudd, fastsatt etter reglene i § 10-65, uten hensyn til utdeling av verdier 

fra selskapet eller innretningen, jf. likevel § 10-64. Underskudd fastsatt etter de samme 

reglene, kan fremføres til fradrag i senere års inntekt fra selskapet. Reglene i § 14-6 gis 

anvendelse så langt de passer.  

Með þessu ákvæði er norskum eigendum, sem eiga eða stjórna CFC-félagi, sem skilgreint 

er nánar í gr. 10-60 sömu laga, gert að greiða skatt í réttu hlutfalli við hlutdeild sína af hagnaði 

CFC-félags óháð úthlutun frá því. Þetta er í samræmi við þau yfirráð sem tilgreind eru í 

núgildandi lögum hér á landi, þar sem eignarhald eða stjórnun eru forsenda skattlagningar.  

 
251 Þskj. 298, 150. lögþ. 2019-2020, bls. 5 (enn óbirt í A-deild Alþt.).    
252 Þskj. 618, 136. lögþ. 2008-2009, bls. 6 (enn óbirt í A-deild Alþt.).    
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Í gr. 10-62 hinna norsku laga um eignar- og tekjuskatt er kveðið á um nauðsynlegt stig 

yfirráða, en samkvæmt því ákvæði teljast yfirráð almennt vera til staðar sé CFC-félagið í meira 

en helmings eigu eða stjórn Norðmanna í upphafi og við lok tekjuárs. 

Í norsku CFC-reglunum er líkt og í núgildandi CFC-reglum hér á landi, svo og í þeim CFC-

reglum sem settar eru fram í hinu nýja lagafrumvarpi, ekki gerð nein krafa um lágmarksyfirráð 

hvers og eins skattaðila. Það leiðir til þess að innlendir skattaðilar geta verið skattlagðir á 

grundvelli reglnanna sama hve lítil yfirráð þeirra eru svo lengi sem heildaryfirráð innlendra eða 

tengdra aðila ná tilteknum lágmarksviðmiðum.  

Við skoðun hinna norsku CFC-reglna kemur í ljós að þar er hvergi minnst á raunverulegt 

eignarhald. Aftur á móti minna lögin um margt á núgildandi CFC-reglur hér á landi, enda voru 

þau ein helsta fyrirmynd þeirra. Einnig er vert að nefna að ekki er fjallað um yfirráð á grundvelli 

réttar til úthlutunar eigna eða fjármuna frá CFC-félagi í hinum norsku lögum. 

 

7.3.2 Svíþjóð 

Hinar sænsku CFC-reglur má finna í kafla 39 a í tekjuskattslögum (s. inkomstskattelag) þar í 

landi. Í 2. gr. kafla 39 a í sænsku tekjuskattslögunum er mælt fyrir um þær tegundir yfirráða 

yfir CFC-félagi sem skattlagning á grundvelli reglnanna getur byggst á og er fyrsta málsgrein 

hennar svohljóðandi: 

En skattskyldig anses vid tillämpning av detta kapitel som delägare i en utländsk juridisk 

person om vid utgången av delägarens beskattningsår andelar med tillsammans minst 25 

procent av den utländska juridiska personens kapital eller röster, direkt eller indirekt genom 

andra utländska juridiska personer, innehas eller kontrolleras av delägaren eller av 

delägaren och personer i intressegemenskap med delägaren.  

Í ákvæðinu kemur fram að skattaðili teljist vera eigandi CFC-félags, ef minnsta kosti 25 

prósent af hlutafé eða atkvæðisrétti félagsins eru í eigu eða undir stjórn eigandans eða hans og 

tengdra aðila, en tengdir aðilar eru skilgreindir í 3. gr. kaflans. Hinar sænsku CFC-reglur beita 

víðtækri skilgreiningu á hugtakinu stjórnun, þar sem stjórnun er almennt talin vera sérhver áhrif 

á rekstur eða fjárstjórn CFC-félagsins, til dæmis með hluthafasamkomulagi.253 Þetta er í 

samræmi við hina víðtæku skilgreiningu á stjórnunarlegum yfirráðum sem er við lýði hér á 

landi, meðal annars samanber athugasemdir með frumvarpi til laga nr. 46/2009 og 5. gr. 

reglugerðar nr. 1102/2013. 

 
253 Peter Koerver Schmidt: „Taxation of Controlled Foreign Companies in Context of the OECD/G20 Project on 

Base Erosion and Profit Shifting as well as the EU Proposal for the Anti-Tax Avoidance Directive“, bls. 94. 
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Rétt eins og í norskum og núgildandi íslenskum CFC-reglum eru tilgreindar tvær tegundir 

yfirráða í sænsku reglunum, nánar tiltekið yfirráð á grundvelli eignarhalds annars vegar og 

stjórnunar hins vegar. Hugtakið raunverulegt eignarhald er þó hvergi að finna í CFC-reglum 

Svíþjóðar.  

 

7.3.3 Danmörk 

Í Danmörku er staða mála að vissu leyti sambærileg þeirri stöðu sem uppi er hér á landi. 

Frumvarp til laga um breytingu á lögum um skatta á fyrirtæki (d. selskabsskatteloven)254 var 

lagt fram á danska þinginu á árinu 2018 en náði ekki fram að ganga. Með frumvarpinu stóð til 

að innleiða CFC-reglur ATAD-tilskipunarinnar. Á árinu 2019 var gerð önnur tilraun til þess að 

innleiða reglurnar með nýju frumvarpi.255 Þegar þetta er ritað hefur frumvarpið einungis farið í 

gegnum fyrstu atkvæðagreiðslu á danska þinginu og er nú til umfjöllunar í nefnd á vegum 

þingsins.256 Það er því ljóst að Ísland er ekki eina landið sem á í erfiðleikum með að setja saman 

ásættanlega löggjöf um skattlagningu tekna erlendra aðila í lágskattaríkjum. Þrátt fyrir að hið 

nýja danska frumvarp hafi, rétt eins og hér á landi, ekki enn náð fram að ganga í Danmörku 

verða CFC-reglur þess engu að síður teknar til skoðunar hér, þar sem hinu danska frumvarpi er 

ætlað að innleiða sömu reglur og litið var til við gerð hins íslenska frumvarps. CFC-reglur 

ATAD-tilskipunarinnar. 

Í 1. málsl. 2. mgr. 14. gr. hins nýja danska lagafrumvarps nr. L 48 er mælt fyrir um þau 

yfirráð sem þurfa að vera til staðar svo að til skattlagningar komi á grundvelli CFC-reglnanna, 

en málsliðurinn er svohljóðandi: 

Et selskab anses for at være moderselskab for datterselskabet, hvis det selv eller sammen 

med tilknyttede personer har en direkte eller indirekte indflydelse på mere end 50 pct. af 

stemmerettighederne eller direkte eller indirekte ejer mere end 50 pct. af kapitalen eller har 

ret til at modtage mere end 50 pct. af overskuddet i datterselskabet.  

Hér eru tilgreind þrenns konar yfirráð sem skattaðili, einn eða ásamt tengdum aðilum, þarf 

að hafa til að CFC-reglurnar eigi við. Í fyrsta lagi yfirráð á grundvelli beinna eða óbeinna áhrifa 

(d. indflydelse), í öðru lagi yfirráð á grundvelli beins eða óbeins eignarhalds og í þriðja lagi 

 
254 L 28 B Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven. 
255 L 48 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven, 

skattekontrolloven og forskellige andre love.  
256 Folketinget: „Baggrundsmateriale. L 48 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, 

skatteindberetningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love.“, https://www.ft.dk/. 
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yfirráð á grundvelli réttar til úthlutunar hagnaðar. Í öllum tilvikum er gerð krafa um meira en 

helmings yfirráð í CFC-félaginu. 

Hin danska útfærsla er að þessu leyti í megindráttum samhljóða þeirri sem birtist í ATAD-

tilskipuninni að því undanskildu að vísað er til áhrifa í stað atkvæðisréttar. Rétt eins og í 

gildandi CFC-reglum í Danmörku innihalda reglur danska frumvarpsins enga tilvísun til 

raunverulegs eignarhalds. 

 

7.3.4 Holland 

Nýjar CFC-reglur tóku gildi í Hollandi þann 1. janúar árið 2019 og er þeim ætlað að uppfylla 

kröfur ATAD-tilskipunarinnar, en reglurnar má finna í lögum um skatta á fyrirtæki (h. wet op 

de vennootschapsbelasting). Í reglunum eru nefnd til sögunnar þrenns konar yfirráð, á 

grundvelli eignarhalds, atkvæðisréttar og réttar til úthlutunar hagnaðar auk þess sem gerð er 

krafa um meira en helmings yfirráð, samkvæmt 3. mgr. gr. 13ab í hollensku lögunum. Þessi 

leið er í samræmi útfærsluna í a-lið 1. tölul. 7. gr. ATAD-tilskipunarinnar.  

Hollensku CFC-reglunum svipar að þessu leyti óneitanlega til hinna dönsku og íslensku 

frumvarpa, enda byggir orðalag CFC-reglna í þessum þremur tilvikum á ATAD-tilskipuninni. 

Þess ber þó að geta að yfirráð samkvæmt hinu íslenska frumvarpi eru skilgreind með töluvert 

víðtækari hætti heldur en í hinum hollensku reglum. Rétt eins og í CFC-reglum annarra landa 

sem hér hafa verið teknar til skoðunar er hvergi að finna tilvísun í raunverulegt eignarhald eða 

raunverulegan eiganda í hinum hollensku reglum. 

 

7.3.5 Samantekt 

Þrátt fyrir að ofangreind umfjöllun sé langt frá því að vera tæmandi um efni CFC-reglna í 

umræddum löndum, má þó greina ákveðin sameiginleg einkenni milli landa. Yfirráð skattaðila 

yfir CFC-félagi eru almennt ákvörðuð á grundvelli tveggja eða þriggja þátta. Segja má að hinar 

hollensku reglur séu skýrastar hvað þetta varðar, þar sem þær tilgreina yfirráð á grundvelli 

atkvæðisréttar í stað stjórnunar eða áhrifa og er það í samræmi við útfærsluna í ATAD-

tilskipuninni. Á Norðurlöndunum má aftur á móti finna matskenndari tegundir yfirráða á borð 

við stjórnun og áhrif. Vert er að hafa í huga við þennan stutta samanburð að öll löndin hér að 

ofan tilgreina ólíkar tegundir yfirráða með tæmandi hætti. Hið nýja hugtak sem birtist í íslenska 

lagafrumvarpinu, raunverulegt eignarhald, er hvergi að sjá í CFC-reglum nágrannalanda Íslands 
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og því virðist sem um séríslenskt hugtak sé að ræða, en það kemur til nánari skoðunar í næsta 

kafla þegar merking hugtaksins verður krufin til mergjar. 

 

7.4 Mat á raunverulegu eignarhaldi 

Áður en þau atriði sem kveðið er á um að horfa skuli til við mat á raunverulegu eignarhaldi eru 

tekin til nánari skoðunar er vert að nefna að í frumvarpinu er gert ráð fyrir því að meginreglan 

sé sú að raunverulegt eignarhald og formlegt eignarhald fari saman.257 Í þeim tilvikum þegar 

svo er ekki er þó nauðsynlegt að líta til raunverulegs eignarhalds og þeirra atriða sem tiltekin 

eru í 2. málsl. 6. mgr. 2. gr. frumvarpsins en í málsliðnum eru talin upp þau atriði sem hafa skal 

til hliðsjónar við mat á raunverulegu eignarhaldi og er málsliðurinn svohljóðandi: 

Við mat á raunverulegu eignarhaldi skal m.a. horft til beins og/eða óbeins eignarhalds, 

atkvæðisréttar eða annarra áhrifa á stjórnun félagsins, réttar til hlutdeildar við úthlutun 

fjármuna eða eigna frá CFC-félaginu sem og annarra fjárhagslegra réttinda. (Áherslubr. 

höfundar) 

Hér gefur að líta þrjú atriði. Í fyrsta lagi beint og/eða óbeint eignarhald og atkvæðisréttur, 

sem hér eftir verður vísað til sem formlegra yfirráða (e. legal control). Í öðru lagi önnur áhrif á 

stjórnun félagsins, sem hér eftir verður vísað til sem stjórnunarlegra yfirráða. Í þriðja lagi réttur 

til hlutdeildar við úthlutun fjármuna eða eigna frá CFC-félaginu sem og önnur fjárhagsleg 

réttindi, sem hér eftir verður vísað til sem efnahagslegra yfirráða (e. economic control). Það er 

þó vert að taka það sérstaklega fram að þessi upptalning er ekki tæmandi yfir þau atriði sem 

horfa skal til, samanber orðalagið „skal m.a. horft til“. Þessum atriðum svipar mjög til þeirra 

tegunda yfirráða sem nefnd eru í aðgerð þrjú í BEPS-aðgerðaáætluninni sem lýtur að hönnun 

árangursríkra CFC-reglna, sem og þeirra yfirráða sem finna má í rétti nágrannalanda okkar. 

Atriðin sem tilgreind eru hér að ofan eru í megindráttum í samræmi við skilyrði skattskyldu 

á grundvelli CFC-reglna frumvarpsins sem greint var frá hér að framan. Því má segja að við 

mat á raunverulegu eignarhaldi skuli „m.a. horft til“ yfirráða íslensks skattaðila yfir CFC-félagi. 

Þau ríki sem hafa innleitt CFC-reglur í skattalöggjöf sína líta almennt til yfirráða þess aðila sem 

er til skoðunar. Í því felst að tekjur CFC-félags eru einungis skattlagðar ef félagið er undir 

nægjanlegum yfirráðum skattaðila í heimaríki til að sá síðarnefndi geti nýtt CFC-félagið til þess 

að færa hagnað eða arðberandi eignir  úr heimaríkinu til CFC-félagsins.258 Hér verður því fjallað 

 
257 Þskj. 298, 150. lögþ. 2019-2020, bls. 10 (enn óbirt í A-deild Alþt.).    
258 Robert Feinschreiber og Margaret Kent: „OECD BEPS – How Action 3 Would Strengthen CFC Rules“, bls. 

45. 
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um þær þrjár tegundir yfirráða sem tilgreindar eru í 2. málsl. 6. mgr. 2. gr. frumvarpsins. Auk 

þess verða nefnd dæmi um önnur yfirráð sem komið gætu til skoðunar, sökum þess að mat á 

raunverulegu eignarhaldi takmarkast ekki við skoðun á þessum þremur tegundum yfirráða. 

Tegundum yfirráða er hér skipt í flokka í samræmi við umfjöllun í aðgerð þrjú í BEPS-

aðgerðaáætluninni.259 

 

7.4.1 Formleg yfirráð 

Við mat á raunverulegu eignarhaldi skal samkvæmt 2. málsl. 6. mgr. 2. gr. frumvarpsins meðal 

annars líta til þess sem hér er vísað til sem formlegra yfirráða, nánar tiltekið beins og/eða óbeins 

eignarhalds og atkvæðisréttar. Í BEPS-aðgerðaáætluninni er tekið fram að athugun á formlegum 

yfirráðum sé tiltölulega vélrænt próf sem auðvelt sé að beita, bæði fyrir skattyfirvöld og 

skattgreiðendur.260 Beint eignarhald vísar til þess þegar skattaðili á með beinum hætti hlut í 

CFC-félagi, án tilkomu milliliðar. Óbeint eignarhald vísar til þess þegar skattaðili á hlut í CFC-

félaginu í gegnum einn eða fleiri lögaðila sem skattaðilinn á hlut í. Greinargerð frumvarpsins 

tiltekur dæmi um skattaðila sem á hlut í félagi A sem á hlut í félagi B sem á hlut í CFC-félagi, 

í þessu tilviki telst skattaðilinn eiga óbeint í CFC-félaginu í gegnum félögin A og B.261 Hugtökin 

beint og óbeint eignarhald hafa því sömu merkingu og í núgildandi CFC-reglum. 

Formleg yfirráð fela yfirleitt í sér skoðun á hlutdeild skattaðila í hlutafé CFC-félagsins til 

að ákvarða hlutfall atkvæðisréttar sem skattaðili heldur í CFC-félaginu.262 Af þeim sökum 

verður atkvæðisréttur skattaðila einnig felldur undir formleg yfirráð í þessari umfjöllun. 

Nægilegt magn atkvæðisréttar ætti að gera skattaðila kleift að kjósa stjórnarmenn eða 

sambærilega einingu sem ber ábyrgð á málum CFC-félagsins og tryggja sér þar með yfirráð yfir 

félaginu.263 

Samkvæmt BEPS-aðgerðaáætluninni er ekki vænlegt að athuga einungis formleg yfirráð 

skattaðila yfir CFC-félagi því skattaðilar geti oft og tíðum hagrætt formlegri skipan hluta, í 

skjóli sveigjanlegrar fyrirtækjalöggjafar, og sniðgengið skilyrðið um formleg yfirráð með því 

að nýta sér skilmála til málamynda varðandi skiptingu hluta eða með öðrum 

 
259 Við umfjöllun um þessar þrjár tegundir yfirráða studdist höfundur að miklu leyti við þær skilgreiningar sem 

settar eru fram í aðgerð 3 í BEPS-aðgerðaáætluninni. 
260 Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, bls. 24. 
261 Þskj. 298, 150. lögþ. 2019-2020, bls. 7 (enn óbirt í A-deild Alþt.).    
262 Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, bls. 24. 
263 Sama heimild. 
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málamyndagerningum.264 Því er hætt við að sú stefna að einblína á formleg yfirráð skattaðila 

sé of þröng265 og að með henni nái CFC-reglur ekki markmiði sínu, að koma í veg fyrir 

skattasniðgöngu. Því notast flest ríki, sem hafa til staðar CFC-reglur á annað borð, einnig við 

annars konar athugun á yfirráðum.266 

 

7.4.2 Stjórnunarleg yfirráð 

Annað atriði sem líta skal til við mat á raunverulegu eignarhaldi samkvæmt 2. málsl. 6. mgr. 2. 

gr. frumvarpsins eru önnur áhrif á stjórnun CFC-félags en telja má með nokkurri vissu að hér 

sé í raun verið að vísa til stjórnunarlegra yfirráða. Stjórnunarleg yfirráð eru töluvert 

matskenndari og nokkuð erfiðari viðureignar en hin formlegu yfirráð sem útlistuð voru hér að 

ofan.  

Í BEPS-aðgerðaáætluninni eru ein af þeim yfirráðum sem nefnd eru svokölluð yfirráð í 

reynd (e. de facto control). Í dæmaskyni er nefnt að við athugun á yfirráðum í reynd megi líta 

til þess hver taki æðstu ákvarðanir varðandi málefni CFC-félagsins eða hver hafi getu til að 

stýra eða hafa áhrif á daglega starfsemi félagsins.267 Þetta er í samræmi við hugmyndina um 

stjórnunarleg yfirráð, en líkt og fram hefur komið eru þau skýrð nánar í 5. gr. reglugerðar nr. 

1102/2013 um skattlagningu vegna eignarhalds í lögaðilum á lágskattasvæðum. Í 5. gr. 

reglugerðarinnar eru tiltekin ýmis atriði sem geta orðið þess valdandi að skattaðili teljist fara 

með stjórnunarleg yfirráð í CFC-félagi en rétt er að árétta að upptalningin í 

reglugerðarákvæðinu er ekki tæmandi. Í frumvarpinu er ekki að finna neina umfjöllun sem lýtur 

að því að breyta hafi átt merkingu hugtaksins stjórnunarleg yfirráð frá því sem nú er og má því 

ætla að hugtakið stjórnunarleg yfirráð í frumvarpinu sé í samræmi við merkingu hugtaksins í 

núgildandi CFC-reglum og skilgreininguna sem finna má í 5. gr. fyrrnefndrar reglugerðar um 

skattlagningu vegna eignarhalds í lögaðilum á lágskattasvæðum. 

Samanburður á yfirráðum í reynd samkvæmt BEPS-aðgerðaáætluninni og stjórnunarlegum 

yfirráðum samkvæmt frumvarpinu leiðir í ljós að um er að ræða tvö hugtök sem hafa sömu, eða 

í það minnsta efnislega nær sömu, merkingu. Athugun á yfirráðum í reynd virkar almennt sem 

skattasniðgönguregla til að tryggja að ekki sé farið á svig við önnur próf á yfirráðum268 og ætla 

 
264 Sama heimild. 
265 Sama heimild. 
266 Sama heimild. 
267 Sama heimild. 
268 Sama heimild. 
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má að hið sama eigi við um athugun á stjórnunarlegum yfirráðum sökum líkinda hugtakanna 

tveggja. 

 

7.4.3 Efnahagsleg yfirráð 

Að lokum er þess getið í tengslum við fyrrnefnt mat á raunverulegu eignarhaldi að líta skuli til 

réttar til hlutdeildar við úthlutun fjármuna eða eigna frá CFC-félaginu sem og annarra 

fjárhagslegra réttinda. Þessi lýsing á yfirráðum er í samræmi við hugtakið efnahagsleg yfirráð 

sem  finna má í umfjöllun BEPS-aðgerðaáætlunarinnar um ólíkar tegundir yfirráða. 

Efnahagsleg yfirráð leggja áherslu á rétt til ágóða, jafnt og eigna, CFC-félags í tilteknum 

aðstæðum, svo sem við slit félags eða við gjaldþrot. Athugun af þessu tagi viðurkennir að 

skattaðili geti stjórnað félagi í gegnum réttindi sín til undirliggjandi virði félagsins, jafnvel í 

þeim tilvikum þar sem hann fer ekki með meirihluta hluta í félaginu. Þessi réttindi geta stafað 

af réttinum til ágóða félagsins ef hlutafé þess er ráðstafað eða réttinum til eigna félagsins við 

slitameðferð. Réttindin geta einnig falið í sér rétt til úthlutunar hagnaðar vegna annarra 

tilvika.269 

Athugun á efnahagslegum yfirráðum er að mati OECD, rétt eins og athugun á formlegum 

yfirráðum, frekar vélrænt próf sem snýr að staðreyndum sem hægt er að meta með hlutlægum 

hætti.270 Ekki eru þó allir á eitt sáttir um að sú sé raunin,271 en ekki verður vikið nánar að því 

hér. OECD viðurkennir þó að athuguninni á efnahagslegum yfirráðum fylgi vissulega aukið 

flækjustig, en tekur fram að í raun séu þeir sem fara með meirihluta yfirráða í félagi líklega 

meðvitaðir um þá staðreynd og gætu jafnvel borið aðrar tilkyningarskyldur í tengslum við 

yfirráð sín. Rétt eins og í tilviki formlegra yfirráða geta skattaðilar í vissum tilvikum sniðgengið 

athugunina á efnahagslegum yfirráðum, til dæmis með endurskipulagningu á samstæðu þar sem 

nýju eignarhaldsfélagi er bætt við samstæðuna. OECD nefnir að með því geti bæði formleg og 

efnahagsleg yfirráð breyst þrátt fyrir að lítil eða engin breyting eigi sér stað í hinni 

undirliggjandi starfsemi eða þeirri ákvarðanatöku og stjórnun CFC-félags sem hið fyrra 

móðurfélag beitti.272 

 

 
269 Sama heimild. 
270 Sama heimild. 
271 Robert Feinschreiber og Margaret Kent: „OECD BEPS – How Action 3 Would Strengthen CFC Rules“, bls. 

46. 
272 Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, bls. 24. 
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7.4.4 Önnur yfirráð 

Hér að ofan hefur þeim þremur atriðum sem hafa skal til hliðsjónar við mat á raunverulegu 

eignarhaldi, samkvæmt 2. málsl. 6. mgr. 2. gr. frumvarpsins, verið lýst og því slegið föstu að 

þessi atriði lýsi í raun ólíkum tegundum yfirráða. Ofangreind atriði eru þó ekki þau einu sem 

koma til skoðunar við mat á raunverulegu eignarhaldi, hið opna orðalag ákvæðisins leiðir til 

þess að skattyfirvöldum eru ekki settar neinar skorður við val þeirra á öðrum atriðum sem þau 

kjósa að líta til við mat á raunverulegu eignarhaldi og er því til þess fallið að valda nokkurri 

óvissu. Það er ekki að sjá að þetta fyrirkomulag frumvarpsins sé í samræmi við  ATAD-

tilskipunina, BEPS-aðgerðaáætlunina eða CFC-reglur í þeim löndum sem tekin voru til 

skoðunar hér að ofan. Í greinargerð með frumvarpinu kemur fram með skýrum hætti að hið 

matskennda orðalag hafi verið með ráðum gert, samanber eftirfarandi ummæli: 

Þá eru þættir sem geta haft áhrif á framvindu mats ekki tæmandi taldir í ákvæðinu og ekki 

er sérstaklega afmarkað hvaða gögn skuli lögð til grundvallar við matið.273 

Rétt er að árétta að þetta fyrirkomulag leiðir til þess að hugtakið raunverulegt eignarhald er 

afar opið til túlkunar fyrir skattyfirvöld.  

Jafnframt kemur til skoðunar hvort í raun sé þörf á skoðun annarra yfirráða, þar sem 

stjórnunarleg yfirráð eru afar matskennt hugtak og ætla mætti að hægt væri að notast við það 

skilyrði til að koma í veg fyrir að skattaðilar sniðgangi annars konar athugun á yfirráðum 

samkvæmt CFC-reglunum, samanber fyrri umfjöllun um eðli stjórnunarlegra yfirráð og tengsl 

þeirra við hugtakið yfirráð í reynd samkvæmt BEPS-aðgerðaáætluninni. Óháð þörfinni á 

athugun á fleiri gerðum yfirráða, má nefna eitt nærtækt dæmi um önnur yfirráð sem ætla má að 

geti komið til skoðunar á grundvelli ákvæðisins. Yfirráð á samstæðugrundvelli (e. control based 

on consolidation). Þar sem 2. málsl. 6. mgr. 2. gr. frumvarpsins mælir fyrir um að líta skuli til 

þrenns konar yfirráða við mat á raunverulegu eignarhaldi sem öll má finna í BEPS-

aðgerðaáætluninni er ekki úr vegi að ætla að hin fjórða tegund yfirráða sem nefnd er í 

aðgerðaáætluninni, sú eina sem ekki er að finna í frumvarpinu, geti einnig komið til skoðunar. 

Við athugun á slíkum yfirráðum er litið til þess hvort CFC-félagið sé hluti af samstæðu í 

reikningsskilum eiganda þess í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla á borð við IFRS 

(International Financial Reporting Standards).274 Athugun af þessu tagi er í grundvallaratriðum 

ekki frábrugðin athugunum á annars konar yfirráðum sem nefnd voru hér að ofan, þar sem 

 
273 Þskj. 298, 150. lögþ. 2019-2020, bls. 11 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
274 Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, bls. 24. 
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yfirráð af þessu tagi líta jafnan til viðmiða á borð við atkvæðisrétt og annars konar réttar til að 

hafa ráðandi áhrif á annað félag.275  

Í kaflanum um skýrleika skattlagningarheimilda verður fjallað ítarlega um hvort sú tilhögun 

að nefna einungis dæmi um atriði sem líta skal til við mat á raunverulegu eignarhaldi sé 

nægjanlega skýr til að ákvarða skattlagningu, meðal annars með tilliti til þeirra krafna sem 

stjórnarskráin gerir til skýrleika skattlagningarheimilda. 

 

7.5 Raunveruleikareglan 

Ofangreind umfjöllun um þau atriði sem líta skal til við mat á raunverulegu eignarhaldi skýrir 

að einhverju leyti merkingu hugtaksins, en sökum þess að atriðin sem líta skal til við matið eru 

ekki talin með tæmandi hætti í ákvæðinu er merking hugtaksins þó enn að nokkru leyti óljós. 

Því er ekki úr vegi að líta nánar á þær skýringar sem finna má í greinargerð frumvarpsins í því 

skyni að varpa frekara ljósi á merkingu hugtaksins. Fyrst kemur til skoðunar í hvaða tilvikum 

reynir á raunverulegt eignarhald við ákvörðun um skattlagningu á grundvelli CFC-reglna 

frumvarpsins, en líkt og greint var frá hér að ofan fara formlegt og raunverulegt eignarhald 

saman í flestum tilvikum.276 Til að skýra þetta nánar má líta til eftirfarandi ummæla í tengslum 

við umfjöllun um raunverulegt eignarhald í greinargerð frumvarpsins: 

Almennt má gera ráð fyrir að formlegt eignarhald sé í samræmi við raunverulegar aðstæður 

og því er almennt ekki þörf á því að taka þetta atriði sérstaklega til skoðunar. Með ákvæðinu 

er hins vegar tekið af skarið með það að raunveruleikareglan gildi verði ráðið af aðstæðum 

að misræmi sé á formlegu og raunverulegu eignarhaldi.277 

Hér er því enn á ný slegið föstu að formlegt og raunverulegt eignarhald fari almennt 

saman.278 Ef svo ólíklega vill til að svo sé ekki, sökum misræmis þar á milli, gildir þó svokölluð 

„raunveruleikaregla“. Við fyrstu sýn mætti ætla að nú væri svarið við spurningunni um 

merkingu hugtaksins raunverulegt eignarhald komið, þar sem hér er greint frá því að 

raunverulegt eignarhald komi einungis til skoðunar í þeim tilvikum þegar „ráðið [verður] af 

aðstæðum“ að formlegt og raunverulegt eignarhald fari ekki saman og í þeim tilvikum sé 

 
275 Sama heimild. 
276 Þskj. 298, 150. lögþ. 2019-2020, bls. 10 (enn óbirt í A-deild Alþt.).  
277 Sama heimild, bls. 4. 
278 Þess má einnig geta að bæði fjármála- og efnahagsráðuneytið og ríkisskattstjóri eru sammála um að formlegt 

og raunverulegt eignarhald fari saman í flestum tilvikum, samanber umsögn ríkisskattstjóra, dbnr. 2546, 433. 

mál, 149. lögþ. 2018-2019, komudagur 11. janúar 2019, bls. 3. 
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einfaldlega „tekið af skarið með það að raunveruleikareglan gildi“.279 Af lestri 

greinargerðarinnar mætti því ætla að raunverulegt eignarhald sé einungis tilvísun í 

raunveruleikaregluna. Þó er hætt við því að raunin sé önnur og að þessi óræða tilvísun í 

raunveruleikareglu bæti litlu við skýringu hugtaksins. 

Áður en lengra er haldið er nauðsynlegt að skýra þetta nýja hugtak, raunveruleikareglan, 

nánar. 1. mgr. 57. gr. tsl. hefur jafnan verið talin fela í sér almenna skattasniðgöngureglu, sem 

oft er vísað til sem raunveruleikareglunnar,280 en málsgreinin er svohljóðandi: 

Ef skattaðilar semja um skipti sín í fjármálum á hátt sem er verulega frábrugðinn því sem 

almennt gerist í slíkum viðskiptum skulu verðmæti, sem án slíkra samninga hefðu runnið 

til annars skattaðilans en gera það ekki vegna samningsins, teljast honum til tekna.  

Því hefur verið haldið fram að túlka beri 1. mgr. 57. gr. tsl. með víðtækari hætti en orð 

hennar gefa tilefni til þar sem hún feli í sér tiltekna meginreglu og „þess vegna [sé] unnt að líta 

fram hjá formi ráðstafana eða tilfæringa og byggja skattlagningu á raunverulegu efni þeirra.“281 

Því hefur jafnvel verið haldið fram að raunveruleikareglan sé í raun ólögfest meginregla hér á 

landi.282 Í þessu samhengi má meðal annars nefna Hrd. 2002, bls. 2631 (316/2002) þar sem 

Hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu að skattstjóra hafi verið rétt að lækka áður gjaldfærðan 

rekstrarkostnað skattaðila þar sem viðskiptin að baki hafi „fyrst og fremst haft það markmið“ 

að nýta rekstrartap tiltekins félags á móti tekjum skattaðila og vísaði Hæstiréttur máli sínu til 

stuðnings til þeirrar „meginreglu, sem býr að baki“ 1. mgr. 57. gr. tsl. Ekki eru þó allir á eitt 

sáttir um beitingu ákvæðisins með þessum hætti, en á það hefur verið bent í því samhengi að 

kröfur 40 og 77. gr. stjórnarskrárinnar setji fram skýrar kröfur um að skattar verði einungis 

lagðir á með lögum.283 

Inntaki raunveruleikareglunnar hefur verið lýst með eftirfarandi hætti: 

Talið hefur verið heimilt, að uppfylltum nánar tilteknum skilyrðum, að víkja einkaréttarlega 

gildum samningum til hliðar við skattlagningu. Það er því unnt að líta framhjá því sem unnt 

er að kalla „sýndargerninga“ sem gerðir eru í þeim eina tilgangi að komast hjá því að greiða 

skatt. Slík skattasniðganga er mótuð af sérkennilegum og óvenjulegum ráðstöfunum, en 

byggist ekki á almennum rekstrar- og fjárhagslegum sjónarmiðum.284 

 
279 Þskj. 298, 150. lögþ. 2019-2020, bls. 4 (enn óbirt í A-deild Alþt.).    
280 Kristján Gunnar Valdimarsson,: „Skattasniðganga“, bls. 238. 
281 Sama heimild. 
282 Sama heimild, bls. 259. 
283 Jón Steinar Gunnlaugsson: „Fer réttaröryggi borgaranna gagnvart ríkisvaldinu vaxandi?“, bls. 586. 
284 Kristján Gunnar Valdimarsson,: „Skattasniðganga“, bls. 237. 
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Samkvæmt þessu felur raunveruleikareglan í sér að við skattlagningu sé heimilt að líta á 

efni ráðstafana umfram form þeirra.285 Raunveruleikareglan kemur því til skoðunar í tilvikum 

þar sem engar rekstrar- eða fjárhagslegar ástæður liggja að baki viðskiptum, heldur einungis 

það markmið að komast hjá skattlagningu.286  

Það verður að teljast afar hæpið að þessi óljósa skattasniðgönguregla sem jafnan er nefnd 

raunveruleikareglan sé fullnægjandi til að skýra nýtt hugtak í tekjuskattslögunum. Einnig má 

velta því upp hvort þörf sé á hugtakinu raunverulegt eignarhald í hinu nýja frumvarpi ef eini 

tilgangur þess er sá að ítreka gildi reglu sem þegar má finna í öðru ákvæði sömu laga. 

Hagsmunaaðilar hafa bent á að umfjöllunin sé í raun óþörf þar sem mælikvarðarnir við mat á 

raunverulegu eignarhaldi hafi þegar verið settir, nánar tiltekið þær þrjár tegundir yfirráða sem 

greint var frá hér að ofan.287 Rétt er að geta þess að í greinargerð með frumvarpi til laga nr. 

46/2009 þar sem fyrstu CFC-reglur landsins litu dagsins ljós var einnig að finna tilvísun til 

raunveruleikareglunnar, samanber eftirfarandi ummæli er lutu að stjórnunarlegum yfirráðum. 

„Dæmi eru um að menn hafi leitast við að fela eignarhald og á þessi regla, sem byggist á 

raunveruleikareglunni, að sporna gegn slíku.“288 Með þessu má ætla að verið sé að leggja 

áherslu á að líta skuli á efni umfram form við athugun á stjórnunarlegum yfirráðum. Er sú 

nálgun í samræmi við tilgang yfirráða í reynd samkvæmt BEPS-aðgerðaáætluninni, en hér að 

framan var því slegið föstu að stjórnunarleg yfirráð væru efnislega nær sama hugtak og yfirráð 

í reynd. Þó ekki sé hægt að fullyrða um slíkt, má ætla að tilgangurinn með tilvísun í 

raunveruleikaregluna í greinargerð frumvarpsins sem hér er til umfjöllunar hafi verið sá sami 

og áður, þrátt fyrir hina óskýru framsetningu. Eftir stendur að umfjöllun í greinargerð um 

raunveruleikaregluna er afar ruglingsleg auk þess sem reglan sjálf er afar matskennd og tilvísun 

í hana síst til þess fallin að auka skýrleika hins nýja hugtaks raunverulegt eignarhald.  

Í tengslum við þá áherslu sem frumvarpið virðist leggja á að litið sé til efnis umfram form 

við mat á raunverulegu eignarhaldi er rétt að nefna að úrræði skattaðila til að sýna fram á að 

raunverulegt eignarhald sé í raun minna en formlegt eignarhald eru afar takmörkuð. Í 3. málsl. 

6. mgr. 2. gr. frumvarpsins kemur fram að telji skattaðili formlegt eignarhald vera í ósamræmi 

við raunverulegt eignarhald sé það á hans ábyrgð að sýna fram á að svo sé, með „óyggjandi“ 

hætti. Ljóst er að með þessu orðalagi eru settar fram gífurlega strangar kröfur um sönnunarbyrði 

 
285 Sama heimild. 
286 Sama heimild, bls. 238. 
287 Umsögn KPMG ehf., dbnr. 2519, 433. mál, 149. lögþ. 2018-2019, komudagur 10. janúar 2019, bls. 12. 
288 Þskj. 618, 136. lögþ. 2008-2009, bls. 9 (enn óbirt í A-deild Alþt.).    
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skattaðila í þessu tilliti. Þetta er í samræmi við ummæli í greinargerð þar sem fram kemur að 

með frumvarpinu sé lagt til að miða skuli við raunverulegt eignarhald skattaðila „sé það meira 

en formlegt eignarhald segir til um“289 (áherslubr. höfundar). Af þessu er ljóst að beiting 

hugtaksins raunverulegt eignarhald í tilvikum þar sem formlegt og raunverulegt eignarhald fara 

ekki saman er nær eingöngu ætluð skattyfirvöldum. Rétt er þó að geta þess að á endanum mun 

afstaða dómstóla ráða því hvernig hugtakinu er beitt.  

 

8 Merking hugtaksins raunverulegt eignarhald í frumvarpinu 

8.1 Almennt 

Hugtakið raunverulegt eignarhald getur haft ólíka merkingu eftir því hvar það kemur fyrir, líkt 

og greint hefur verið frá hér að framan. Greinargerð frumvarpsins leiðir í ljós að þrátt fyrir 

umfangsmikla umfjöllun um raunverulegt eignarhald og tilvísanir til laga um aðgerðir gegn 

peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og til raunveruleikareglunnar er hægara sagt en gert 

að skýra merkingu hugtaksins raunverulegt eignarhald í frumvarpinu. Í raun er það eina sem 

hægt er að staðhæfa að svo stöddu að mat „á því hver telst vera raunverulegur eigandi getur 

verið vandasamt“ líkt og greint er frá í greinargerðinni.290 Hér verður þó ekki staðar numið fyrr 

en merking hugtaksins liggur ljós fyrir. Í því skyni verða þær merkingar hugtaksins sem áður 

hefur verið greint frá nú mátaðar við hugtakið í hinu nýja lagafrumvarpi í von um að einhver 

þeirra eigi við. 

 

8.2 Hugtakið í fordæmisrétti 

Hugtakið raunverulegt eignarhald á rætur að rekja til fordæmisréttar þar sem hægt er, í vissum 

tilvikum, að greina á milli raunverulegs og lagalegs eiganda en því voru gerð nánari skil hér að 

framan. 

Þrátt fyrir að hugtakið sé upphaflega komið úr fordæmisrétti er ekki að sjá að sú staðreynd 

hafi hafi nokkra þýðingu við skýringu hugtaksins raunverulegt eignarhald líkt og það kemur 

fyrir í lagafrumvarpinu sem hér er til umfjöllunar, þrátt fyrir að í báðum tilvikum sé greint á 

milli lagalegs og raunverulegs eiganda. Hvergi er vísað til hugtaksins í fordæmisrétti í texta 

frumvarpsins eða öðrum lögskýringargögnum, auk þess sem telja verður býsna ólíklegt að 

 
289 Þskj. 298, 150. lögþ. 2019-2020, bls. 10 (enn óbirt í A-deild Alþt.).    
290 Sama heimild, bls. 11. 
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gömlu hugtaki úr fordæmisrétti sé skyndilega skeytt við íslenska löggjöf án nokkurra haldbærra 

skýringa. Því er ljóst að merking hugtaksins raunverulegt eignarhald í fordæmisrétti hefur afar 

takmarkaða þýðingu við skýringu hugtaksins í lagafrumvarpinu sem hér er til umfjöllunar. 

 

8.3 Hugtakið í lögum um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka 

Í greinargerð lagafrumvarpsins er vísað til hugtaksins raunverulegur eigandi í lögum nr. 

64/2006 um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Því er óhjákvæmilegt að 

bera hugtökin saman. Þess ber þó að geta að þrátt fyrir að finna megi samsvarandi hugtök og 

raunverulegt eignarhald í lagafrumvarpinu í öðrum lagabálkum er ekki víst að slík hugtök hafi 

endilega samsvarandi merkingu.291 Í greinargerð frumvarpsins segir: 

Hugtak þetta [raunverulegur eigandi] hefur þó verið skilgreint í lögum nr. 64/2006, um 

aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Ekki er miðað við þá 

skilgreiningu hér þótt segja megi að í grunninn sé markmiðið það sama, þ.e. að leiða fram 

hver eða hverjir það eru sem eiga félagið í raun, stjórni því og njóti ávinnings af því.292 

Af lestri þessa stutta texta mætti ætla að hugtökin í þessum ólíku lagatextum væru nær 

samhljóða, þrátt fyrir að ekki sé miðað við nákvæmlega sömu skilgreiningu, í það minnsta er 

því slegið föstu að markmiðið sé í báðum tilvikum „í grunninn“ hið sama.  

Sökum þess að hér að framan var fjallað um hugtakið raunverulegur eigandi í lögum nr. 

140/2018 um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka en ekki hugtakið líkt og 

það kemur fyrir í eldri lögum nr. 64/2006 um sama efni er rétt að geta þess að þeir þættir 

hugtaksins sem taldir eru skipta máli fyrir þessa umfjöllun eru efnislega þeir sömu og í tíð eldri 

laga. Bæði í lögum nr. 64/2006 og lögum nr. 140/2018 er miðað við að raunverulegt eignarhald 

ákvarðist af tvenns konar yfirráðum, eignarhaldi og stjórnun. Auk þess sem skýrt er kveðið á 

um í báðum tilvikum að hinn raunverulegi eigandi sé ávallt einstaklingur, samanber 1. málsl. 

13. tölul. 3. gr. laga nr. 140/2018, 1. málsl. 4. tölul. 3. gr. laga nr. 64/2006 og eftirfarandi 

ummæli úr greinargerð með frumvarpi til laga nr. 140/2018: 

Raunverulegur eigandi er alltaf einstaklingur og er sá aðili sem í raun getur tekið 

ákvörðun um ráðstöfun fjármuna, stjórnun aðila eða sá aðili sem nýtur góðs af þeim eignum 

sem um ræðir. (Áherslubr. höfundar)293 

 
291 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 89. 
292 Þskj. 298, 150. lögþ. 2019-2020, bls. 10 (enn óbirt í A-deild Alþt.).    
293 Þskj. 367, 149. lögþ. 2018-2019, bls. 39 (enn óbirt í A-deild Alþt.).    
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Þrátt fyrir að hið nýja frumvarp til laga um breytingar á CFC-reglum hafi í för með sér 

nokkrar breytingar má telja víst að því hafi ekki verið ætlað jafn róttækar breytingar og að líta 

fram hjá lögaðilum við skattlagningu og skattleggja þess í stað einungis hinna endanlegu 

eigendur CFC-félaga, þá einstaklinga sem á endanum njóta góðs af þeim tekjum eða eignum 

sem um ræðir.  

Í ljósi þessa kunna ummælin í greinargerð með frumvarpinu sem hér er í aðalhlutverki að 

vekja nokkra furðu, þar sem því er slegið föstu að markmið hugtakanna sé „í grunninn“ hið 

sama í báðum tilvikum. Við fyrstu sýn er erfitt að sættast á að þessi fullyrðing standist, en 

markmið hugtaksins í lögum um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka er að 

finna þá einstaklinga sem stjórna eða eiga tiltekna lögaðila á endanum. Aftur á móti geta 

raunverulegir eigendur í skilningi CFC-reglnanna verið hvort heldur sem er einstaklingur eða 

lögaðili. Vissulega er ákveðinn samhljómur með hugtökunum og fallast má á að yfirlýst 

markmið hugtakanna séu hið sama, að tilgreina þá aðila sem stjórna eða eiga lögaðila í raun. 

Þessi samhljómur ristir þó ekki djúpt, þar sem hugtakið í lögum um aðgerðir gegn 

peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka tilgreinir hina endanlegu eigendur lögaðila sem 

raunverulega eigendur hans á meðan að hugtakið í lagafrumvarpinu gerir enga tilraun til að 

finna hina endanlegu eigendur, enda fullnægir það skilyrðum hugtaksins í frumvarpinu að um 

íslenskan skattaðila samkvæmt 1. og 2. gr. tekjuskattslaganna sé að ræða og geta raunverulegir 

eigendur því verið hvoru tveggja einstaklingar og lögaðilar. Þrátt fyrir að hugtökin vinni að 

einhverju leyti bæði að því að koma í veg fyrir skattasniðgöngu auk þess sem skattsvik geta 

vissulega verið frumbrot peningaþvættis verður að telja tilvísun í greinargerð til sameiginlegs 

markmið nokkuð óheppilega í ljósi hins ólíka eðlis hugtakanna..   

Því er óhætt að segja að tilvísanir til laga um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun 

hryðjuverka í greinargerð frumvarpsins séu í besta falli ruglingslegar og ekki til þess fallnar að 

skýra hið nýja hugtak, raunverulegt eignarhald. Rétt er að ítreka að slík skýring er afar mikilvæg 

í ljósi þess að hugtakið hefur ekki birst í íslenskri skattalöggjöf fyrr. Hér hefur með nokkuð 

einföldum hætti verið sýnt fram á að hugtakið raunverulegur eigandi í lögum um aðgerðir gegn 

peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka hefur ekki sömu merkingu og hugtakið í hinu nýja 

lagafrumvarpi. 
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8.4 Hugtakið í tvísköttunarsamningum 

Hugtakið raunverulegt eignarhald er, líkt og fram hefur komið, einna þekktast fyrir hlutverk sitt 

í tvísköttunarsamningum. Því er ekki úr vegi að ætla að merking hugtaksins í því samhengi hafi 

í það minnsta komið til skoðunar við gerð frumvarpsins. Við samanburð á hugtakinu 

raunverulegt eignarhald í tvísköttunarsamningum og í lagafrumvarpinu er nauðsynlegt að hafa 

í huga hlutverk tvísköttunarsamninga, það er að segja að koma í veg fyrir tvískattlagningu og 

takmarka skattasniðgöngu. Þrátt fyrir að innlendum lagahugtökum þar sem sama orðalag er 

viðhaft svipi á tíðum til raunverulegs eignarhalds í tvísköttunarsamningum getur þessum 

innlendu hugtökum verið ætlað að kljást við örlítið öðruvísi vandamál en raunverulegt 

eignarhald í tvísköttunarsamningum.294 Það vekur óneitanlega athygli að í greinargerð 

frumvarpsins er hvergi að finna tilvísun til samningsfyrirmyndar OECD, en ætla má með 

nokkurri vissu að höfundar frumvarpsins hafi vitað af tilvist hugtaksins í 

samningsfyrirmyndinni. Því má velta upp hvort þetta sé til marks um að hugtakinu sé ekki ætlað 

að hafa sömu merkingu og í samningsfyrirmyndinni. 

Leiðir til skattasniðgöngu eru gjarnan byggðar í kringum heimfærslu tekna að landsrétti. 

Þar er markmiðið yfirleitt að færa tekjur til aðila með lága skattskyldu. Skattareglur landsréttar 

einblína því jafnan á heimfærslu tekna til hins „rétta“ eiganda. Í tvísköttunarsamningum snýr 

skattasniðgangan aftur á móti að því að færa tekjur til aðila í ákjósanlegri stöðu samkvæmt 

slíkum samningum. Samningsríkið sem veitir skattalegar ívilnanir hefur hvað það varðar 

aðallega áhuga á að komast að því hvort móttakandi teknanna sé „rangur“ eigandi, en ívilnanir 

tvísköttunarsamninga eru ekki veittar í slíkum tilvikum. Hugtakið raunverulegur eigandi í 

tvísköttunarsamningum snýr því í raun ekki að því að finna hinn „rétta“ eiganda, heldur 

einungis að því hvort sá aðili sem óskar eftir ívilnunum á grundvelli tvísköttunarsamningum sé 

réttur eigandi eða ekki.295 Aftur á móti snýr hugtakið í frumvarpinu fremur að því að finna hinn 

„rétta“ eiganda.  

Einnig er vert að nefna að í tilviki arðs, vaxta og þóknana getur eignarhald hinna 

undirliggjandi eigna auðveldlega verið skilið frá eignarhaldi teknanna.296 Í frumvarpinu sem 

hér er til umfjöllunar snýr hugtakið raunverulegt eignarhald fremur að eignarhaldi eigna heldur 

en tekna, samanber orðalagið „raunverulegt eignarhald í félaginu“ í 1. málsl. 2. mgr. 2. gr. 

 
294 Angelika Meindl-Ringler: Beneficial Ownership in International Tax Law, bls. 9. 
295 Sama heimild. 
296 Sama heimild, bls. 313. 



76 

 

 

 

frumvarpsins. Í CFC-reglum hér á landi, hvoru tveggja þeim sem nú gilda og þeim sem lagðar 

eru fram í frumvarpinu, á skattlagning sér stað vegna þeirra tekna sem CFC-félag aflar án þess 

að tekið sé til skoðunar hvort það félag komi til með að fleyta tekjunum áfram til annars aðila. 

Þetta er enn ein ástæðan fyrir því að hugtökin tvö virðast fara illa saman, en eftir að OECD 

bætti umfjöllun um gegnumstreymisfélög við athugasemdir með samningsfyrirmynd sinni 

hefur mikil áhersla við ákvörðun raunverulegs eiganda samkvæmt tvísköttunarsamningum 

verið lögð á slík félög og athugun á því hvort og með hvaða hætti tekjur eru áframsendar.  

Það liggur nú fyrir að hér er um að ræða tvö gjörólík hugtök, þrátt fyrir að þeim hafi verið 

valið sama nafn. Í ljósi þess hve þekkt hugtakið er á sviði alþjóðlegs skattaréttar kemur það 

nokkuð á óvart að hér á landi hafi hugtaki í CFC-reglum verið valið sama nafn, að því er virðist 

án fullnægjandi skýringa varðandi merkingu þess. Til staðfestingar á því að um ólík hugtök sé 

að ræða má vísa til þess að sérfræðingar fjármála- og efnahagsráðuneytisins staðfestu í viðtali 

við höfund ritgerðarinnar að hugtakið raunverulegt eignarhald vísar ekki til hugtaksins 

„raunverulegur eigandi“ líkt og það kemur fyrir í samningsfyrirmynd OECD.297 

 

8.5 Hugtakið í Evrópurétti 

Greint var frá hugtakinu raunverulegur eigandi í vaxta- og þóknanatilskipuninni og móður-

dótturfélagstilskipuninni hér að framan. Þar sem ein af fyrirmyndum lagafrumvarpsins sem hér 

er til skoðunar kemur úr Evrópurétti, ATAD-tilskipunin, er ekki útilokað að svarið við 

merkingu hugtaksins í frumvarpinu leynist í framangreindum Evróputilskipunum.  

Við nánari skoðun kemur fljótlega í ljós að svo er ekki. Hugtakið raunverulegt eignarhald í 

frumvarpinu snýr að því að finna þann aðila sem er skattlagður á á grundvelli ákvæðisins, en 

ekki að því að veita ívilnanir frá greiðslu skatta. Að þessu leyti er merking hugtaksins í 

frumvarpinu nær því að vera í samræmi við merkingu hugtaksins í lögum um aðgerðir gegn 

peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, þrátt fyrir að hún sé þó ekki hin sama, heldur en 

merkinguna í vaxta- og þóknanatilskipuninni og móður-dótturfélagstilskipuninni.298 Hér eiga 

við sömu rök og nefnd voru að ofan við samanburð á merkingu hugtaksins í 

tvísköttunarsamningum annars vegar og í lagafrumvarpinu hins vegar. Verður því látið nægja 

að vísa til ofangreinds rökstuðnings en sérstök athygli er þó vakin á umfjöllun um muninn á 

 
297 Guðrún Inga Torfadóttir og Rakel Jensdóttir: Viðtal 12. desember 2019. 
298 Þessi nálgun er fengin úr umfjöllun um hugtakið raunverulegur eigandi í Evrópurétti í eftirfarandi heimild 

eftir Juan Lopez Rodriguez og Georg Kofler: „Beneficial Ownership and EU Law“, bls. 215.  
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leitinni að réttum og röngum eiganda. Hugtakið í frumvarpinu hefur því ekki sömu merkingu 

og í fyrrnefndum Evróputilskipunum. 

 

8.6 Hugtakið í skattarétti nágrannalanda  

Fyrr í ritgerðinni var merking hugtaksins raunverulegt eignarhald í dómaframkvæmd nokkurra 

nágrannalanda okkar, nánar tiltekið í Danmörku, Svíþjóð, Noregi og Hollandi, tekin til 

skoðunar, með það fyrir augum að varpa ljósi á merkingu hugtaksins í frumvarpinu. Þeir dómar 

sem greint var frá í dæmaskyni áttu það sammerkt að snúa að túlkun hugtaksins í 

tvísköttunarsamningum, túlkun sambærilegra hugtaka að landsrétti eða túlkun hugtaksins líkt 

og það kemur fyrir í Evrópurétti. Líkt og greint var frá hér að ofan hefur hugtakið í 

lagafrumvarpinu hvorki sömu merkingu og hugtakið í tvísköttunarsamningum né hugtakið í 

Evrópurétti, af þeim sökum stoðar lítt að horfa til þeirra dóma sem greint var fyrr í 

umfjölluninni. 

Einnig var gerður samanburður á CFC-reglum í sömu nágrannalöndum okkar og nefnd voru 

hér að ofan. Í ljós kom að þrátt fyrir ýmis sameiginleg einkenni CFC-reglna frumvarpsins og 

CFC-reglna í öðrum löndum, var hvergi að finna hugtakið raunverulegt eignarhald né vísun til 

þess í CFC-reglum þeirra landa sem tekin voru til skoðunar. 

Á þessum tímapunkti, þegar útilokað hefur verið að hugtakið hafi sömu merkingu og önnur 

þekkt hugtök með sama heiti í alþjóðlegum skattarétti og ekki er að sjá að samsvarandi hugtak 

sé að finna í CFC-reglum annarra landa, liggur beinast við að ætla að um sé að ræða séríslenskt 

hugtak. 

 

8.7 Yfirráð 

Nú er kominn tími til að líta fram hjá heiti hugtaksins, tími til að sniðganga heiti þess, tími til 

að líta til efnis umfram form. Af þeim atriðum sem líta skal til við mat á raunverulegu 

eignarhaldi samkvæmt 2. málsl. 6. mgr. 2. gr. frumvarpsins er ljóst að hugtakið hefur sterk 

tengsl við þær tegundir yfirráða sem tilgreindar eru í BEPS-aðgerðaáætluninni. Þetta er í 

samræmi við þá staðreynd að hugtakið raunverulegt eignarhald kemur úr BEPS-

aðgerðaáætluninni,299 þrátt fyrir að ekki sé minnst á það berum orðum í tengslum við CFC-

reglur.  

 
299 Guðrún Inga Torfadóttir og Rakel Jensdóttir: Viðtal 12. desember 2019. 
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Við gerð frumvarpsins var tekið tillit til þeirra tegunda yfirráða sem tiltekin eru í BEPS-

aðgerðaáætluninni varðandi CFC-reglur, nánar tiltekið formlegra yfirráða, efnahagslegra 

yfirráða og yfirráða í reynd.300 Þetta má sjá með glöggum hætti bæði í 2. málsl. 6. mgr. 2. gr. 

frumvarpsins um mat á raunverulegu eignarhaldi og í 2. mgr. 2. gr. frumvarpsins varðandi 

skilyrði skattskyldu. Í 2. mgr. 2. gr. frumvarpsins er kveðið á um að skattaðili geti, að tilteknum 

skilyrðum uppfylltum, verið skattskyldur á grundvelli ákvæðisins fari hann með meira en 

helmings yfirráð í formi eignarhalds, stjórnunar eða réttar til úthlutunar. Það athugast að líkt og 

greint var frá hér að framan var það ekki ætlunin við gerð frumvarpsins að gera beint eða óbeint 

eignarhald að ófrávíkjanlegu skilyrði skattskyldu á grundvelli CFC-reglna frumvarpsins, þrátt 

fyrir að sú sé raunin vegna orðalags ákvæðisins. Ætlunin var sú að nægjanlegt væri að 

skattaðilar uppfylltu eitthvert skilyrðanna um yfirráð til að þeir væru skattskyldir á grundvelli 

reglnanna.  

Hér að framan hefur verði farið um víðan völl í leit að merkingu hugtaksins raunverulegt 

eignarhald í lagafrumvarpinu þar sem hugtakið hefur ekki komið við sögu áður í íslenskum 

skattalögum. Texti ákvæðisins í frumvarpinu hefur verið tekinn til ítarlegrar skoðunar hvað 

þetta varðar, litið hefur verið til hugtaka sem bera sama heiti á öðrum sviðum skattaréttar, sem 

og á öðrum réttarsviðum, auk þess sem löggjöf og framkvæmd nágrannalanda okkar hafa verið 

bornar saman við stöðu mála hér á landi, allt án árangurs. Ástæða þess að illa hefur gengið að 

finna merkingu hugtaksins raunverulegt eignarhald í hinu nýja lagafrumvarpi er einföld, heiti 

hugtaksins er rangnefni. 

Hugtakið raunverulegt eignarhald vísar til yfirráða samkvæmt BEPS-aðgerðaáætluninni.301 

Hugtakinu er ætlað að vísa til formlegra, efnahagslegra og stjórnunarlegra yfirráða, en gerð var 

nánari grein fyrir þessum ólíku tegundum yfirráða í umfjöllun um mat á raunverulegu 

eignarhaldi hér að framan. Í BEPS-aðgerðaáætluninni er vísað til yfirráða sem „control“, en 

telja verður að það enska heiti sé nokkuð langt frá heitinu „beneficial ownership“ sem er jafnan 

þýtt sem raunverulegt eignarhald. Hér lítur því út fyrir að tveimur gjörólíkum hugtökum hafi 

verið ruglað saman. Þó er rétt að nefna að sjónarmið í tengslum við athugun á stjórnunarlegum 

yfirráðum snúa að vissu leyti að því að litið sé til efnis umfram form, en sú nálgun á sér nokkra 

samsvörun í beitingu hugtaksins raunverulegt eignarhald, samanber meðal annars athugasemdir 

með samningsfyrirmynd OECD þar að lútandi. Upp að vissu marki má því skilja að hið íslenska 

 
300 Sama heimild. 
301 Sama heimild. 
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hugtak raunverulegt eignarhald hafi fengið þetta heiti en engu að síður er nafngiftin afar 

óheppileg. Hugtakið raunverulegt eignarhald er þekkt á sviði alþjóðlegs skattaréttar, hefur 

nokkuð fastmótaða merkingu í lögum um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun 

hryðjuverka og er ekki að finna í CFC-reglum nágrannalanda okkar. Því kemur það höfundi 

þessarar ritgerðar nokkuð spánskt fyrir sjónir að ákveðið hafi verið að gefa hugtakinu heitið 

raunverulegt eignarhald, þegar mun einfaldara hefði verið að vísa til yfirráða. Slíkt 

fyrirkomulag hefði meðal annars verið í samræmi við tillögur BEPS-aðgerðaáætlunarinnar og 

hefði ef til vill komið í veg fyrir nokkra óvissu skattaðila, þar sem um er að ræða nýtt hugtak í 

skattalögum hér á landi sem nauðsynlegt er að skilgreint sé með skýrum hætti, en telja verður 

að merking hugtaksins sé nokkuð óljós af lestri frumvarpsins og meðfylgjandi greinargerðar. 

Hagsmunaaðilar hafa einnig gagnrýnt nafngift hugtaksins og bent á að orðin raunverulegt 

eignarhald séu „gildishlaðin“ og „villandi“, og hafa í sumum tilvikum gengið svo langt að 

leggja til að fella hugtakið raunverulegt eignarhald alfarið úr frumvarpinu.302 Fallast verður á 

að orðavalið sé í það minnsta misvísandi, sem og athugasemdir í greinargerð frumvarpsins. 

KPMG ehf. leggur til í umsögn sinni að orðunum „raunverulegt eignarhald“ verði skipt út fyrir 

orðið „yfirráð“303 og er höfundur á sama máli.  

Rétt er að vekja athygli á því að nú þegar því hefur verið slegið föstu að hugtakið 

raunverulegt eignarhald vísi í raun til yfirráða samkvæmt BEPS-aðgerðaáætluninni er sagan þó 

ekki öll. Þrátt fyrir að hugtakið yfirráð í BEPS-aðgerðaáætluninni sé fyrirmynd hins íslenska 

hugtaks raunverulegt eignarhald fara þau þó ekki að öllu leyti saman, einna helst að því leyti að 

við mat á raunverulegu eignarhaldi er ekki tilgreint með tæmandi hætti til hvaða atriða skal líta. 

Vissulega eru þar tilgreindar þrjár tegundir yfirráða en orðalagið „skal m.a. horft til“ í 2. málsl. 

6. mgr. 2. gr. frumvarpsins gefur til kynna að við matið sé einnig heimilt að líta til annars konar 

yfirráða eða hvers þess sem skattyfirvöld ákveða hverju sinni. Þetta er ekki í samræmi við þær 

leiðir sem lagðar eru til í BEPS-aðgerðaáætluninni auk þess sem fyrirkomulag af þessu tagi 

vekur upp áleitnar spurningar um hvort hugtakið raunverulegt eignarhald uppfylli þær kröfur 

sem gerðar eru til skýrleika skattlagningarheimilda.  

 
302 Umsögn KPMG ehf., dbnr. 2519, 433. mál, 149. lögþ. 2018-2019, komudagur 10. janúar 2019, bls. 7.  
303 Sama heimild, bls. 12.  
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9 Skýrleiki skattlagningarheimilda 

Skattamálum verður einungis skipað með lögum, líkt og kveðið er á um í 40. og 77. gr. 

stjórnarskrárinnar. Þessar lagaáskilnaðarreglur stjórnarskrárinnar fela einnig í sér kröfu um 

skýrleika skattlagningarheimilda en auðvelt er að fallast á réttmæti slíkrar kröfu í ljósi þeirra 

íþyngjandi áhrifa sem skattalög hafa á borgarana. Hvað nákvæmlega felst í kröfunni um 

skýrleika skattlagningarheimilda er aftur á móti nokkuð á reiki en þó er ljóst að Hæstiréttur 

hefur gert nokkuð „strangar kröfur til skýrleika skattlagningarheimilda“ samanber Hrd. 1998, 

bls. 3460.304 Í málinu var deilt um lögmæti gjalds sem skattaðila var gert að greiða Lyfjaeftirliti 

ríkisins vegna rekstrar apóteks. Gjaldheimtan grundvallaðist á heimild í 3. mgr. 2. gr. lyfjalaga 

nr. 93/1994, sem var nánar útfærð í reglugerð nr. 325/1996. Í 3. mgr. 2. gr. laganna kom meðal 

annars fram að leggja skyldi árlegt eftirlitsgjald á þau fyrirtæki sem sættu eftirliti Lyfjaeftirlits 

ríkisins og að í reglugerð skyldi „nánar kveðið á um eftirlitsgjöld og innheimtu þeirra“. Í 

reglugerðinni kom fram að gjaldið skyldi lagt á eftir „veltu og/eða umfangi eftirlitsskyldrar 

starfsemi“. Ekki var talið að til staðar væru bein tengsl á milli skyldunnar til greiðslu 

eftirlitsgjaldsins og fjárhæðar þess og þjónustunnar sem Lyfjaeftirlit ríkisins veitti. Því var 

gjaldið ekki þjónustugjald, heldur skattur. Skattaðilinn vísaði meðal annars til þess að ákvæði 

laganna hefðu ekki að geyma viðmið um hver gjaldstofninn skyldi vera, hvert hámark gjaldsins 

væri eða hverjir ættu að greiða það. Þrátt fyrir að Hæstiréttur hafi ekki minnst berum orðum á 

þessar málsástæður skattaðila komst rétturinn að þeirri niðurstöðu að þessi gjaldheimta á 

grundvelli reglugerðar nr. 325/1996 fengi ekki staðist þar sem ekki væri til staðar fullnægjandi 

lagaheimild með tilliti til þeirra krafna sem 40. og 77. gr. stjórnarskrárinnar setja 

skattlagningarheimildum. Í ljósi þeirra matskenndu atriða sem frumvarpið hefur að geyma og 

hinnar óheppilegu nafngiftar hugtaksins raunverulegt eignarhald verður hér tekið til skoðunar 

hvort frumvarpið uppfylli almennar kröfur um skýrleika skattlagningarheimilda.  

Sú spurning vaknar við lestur frumvarpsins hvort hugtakið raunverulegt eignarhald sé sett 

viljandi fram með óskýrum hætti. Fullkomin lögfræðileg vissa er ef til vill ekki ákjósanleg í 

tilviki hugtaksins raunverulegt eignarhald, þar sem löggjafinn getur í raun komið í veg fyrir 

ákveðnar tegundir skattasniðgöngu með því að draga úr hinni lögfræðilegu vissu.305 Þetta er að 

nokkru leyti í samræmi við skoðanir sérfræðinga fjármála- og efnahagsráðuneytisins, en 

samkvæmt þeim verða skattasniðgönguákvæði að gefa svigrúm til mats. Ef þau eru of skýr og 

 
304 Hafsteinn Dan Kristjánsson: „Þjónustugjöld“, bls. 442. 
305 Ekkehart Reimer: „How To Conceptualize Beneficial Ownership“, bls. 253-254. 
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formbundin þá er auðvelt að sniðganga þau, því eru slík ákvæði í eðli sínu matskennd.306 Fallast 

má á þetta sjónarmið, upp að vissu marki. Hér vegast í raun á tvö ólík sjónarmið, annars vegar 

um nauðsyn þess að skattlagningarheimildir séu nægjanlega skýrar og hins vegar að 

skattasniðgönguákvæði séu nægjanlega matskennd til að þjóna tilgangi sínum. Þrátt fyrir að 

matskenndar skattlagningarheimildir og takmörkuð lögfræðileg vissa gætu komið sér vel fyrir 

skattyfirvöld er ljóst að slíkt fyrirkomulag myndi ekki njóta mikillar hylli almennra borgara auk 

þess sem kröfur um skýrleika skattlagningarheimilda setja slíku fyrirkomulagi vissar skorður.  

Í Hrd. 3. nóvember 2011 (705/2010) var deilt um gjaldheimtu á grundvelli 2. mgr. 11. gr. 

laga nr. 96/1997 um slátrun og sláturafurðir.307 Stefnandi taldi að ákvæðið, sem kvað á um 

tiltekið eftirlitsgjald, fæli í reynd í sér skattlagningu þar sem honum væri gert að greiða hærra 

gjald en því sem nam raunkostnaði eftirlitsins. Stefnandi vísaði til 40. og 77. gr. 

stjórnarskrárinnar og þeirrar alkunnu staðreyndar að skattlagningarheimildir þurfi að eiga sér 

skýra og ótvíræða lagastoð, samanber fyrrnefnd stjórnarskrárákvæði. Hæstiréttur taldi að hér 

væri um fullgilda skattlagningarheimild að ræða og tók fram í því tilliti: 

Í 2. mgr. 11. gr. laga nr. 96/1997, eins og ákvæðið hljóðaði á þessum tíma, var tilgreint 

hverjir væru gjaldskyldir samkvæmt ákvæðinu, við hvað gjaldið skyldi miðast og hver væri 

fjárhæð þess. Í lögum voru því greind öll þau meginatriði sem þarf til þess að ákvæðið væri 

fullgild heimild til skattlagningar samkvæmt 40. gr. og 77. gr. stjórnarskrárinnar og var 

stjórnvöldum ekki falin ákvörðun um nein meginatriði skattheimtunnar. 

Þrátt fyrir að varast skuli að draga of miklar ályktanir af þessum eina dómi er ljóst að 

Hæstiréttur tiltekur hér þrjú meginatriði sem rétturinn taldi nauðsynleg til þess að um fullgilda 

skattlagningarheimild væri að ræða. Í fyrsta lagi að tilgreint væri hverjir væru skattskyldir 

samkvæmt ákvæðinu, í öðru lagi við hvað skatturinn skyldi miðast og í þriðja lagi hver væri 

fjárhæð hans. Þetta er í samræmi við skoðanir Hafsteins Dans Kristjánssonar sem tekur fram að 

almennt þurfi skattlagningarheimildir „að kveða á um skattskyldu tiltekins hóps, skattstofn og 

gjaldstig“.308 Þrátt fyrir að framangreind atriði lúti að mestu leyti að formi 

skattlagningarheimilda er ljóst að ákveðnar kröfur eru einnig gerðar varðandi efni slíkra 

heimilda. Almennt er talið að því meira íþyngjandi sem ákvarðanir stjórnvalda eru, þeim mun 

meiri kröfur verði gerðar til skýrleika þeirra lagaheimilda sem ákvarðanirnar eru byggðar á.309 

Þetta á augljóslega við um skattlagningarheimildir, þar sem þær eru grundvöllur skattlagningar 

 
306 Guðrún Inga Torfadóttir og Rakel Jensdóttir: Viðtal 12. desember 2019. 
307 Þá lög um eldi og heilbrigði sláturdýra, slátrun, vinnslu, heilbrigðisskoðun og gæðamat á sláturafurðum. 
308 Hafsteinn Dan Kristjánsson: „Þjónustugjöld“, bls. 442. 
309 Páll Hreinsson: „Lagaáskilnaðarregla atvinnufrelsisákvæðis stjórnarskrárinnar“, bls. 402. 
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sem er í eðli sínu nokkuð íþyngjandi aðgerð, auk þess sem almennt er gerð krafa um að skattalög 

séu „skýr og ótvíræð“.310 Með hliðsjón af ofangreindri umfjöllun má telja nauðsynlegt að 

skattalög tilgreini með skýrum hætti hverjir séu skattskyldir samkvæmt þeim, við hvað 

skatturinn skuli miðast og hver fjárhæð hans skuli vera eða hvernig skuli reikna hana út.  

Áður hefur verið greint frá því hverjir teljast skattskyldir á grundvelli CFC-reglna 

frumvarpsins. Það eru þeir skattskyldu aðilar samkvæmt 1. og 2. gr. tsl. sem eiga beint eða 

óbeint hlut í CFC-félagi og fara sjálfir eða ásamt tengdum eða innlendum aðilum með meira en 

helmings yfirráð á grundvelli eignarhalds, stjórnunar eða réttar til úthlutunar, samkvæmt 2. mgr. 

2. gr. frumvarpsins. Hvað varðar kröfur um skýrleika skattlagningarheimilda í því samhengi 

eru einkum tvö atriði sem koma til skoðunar. Fyrst ber þar að að nefna hugtakið stjórnunarleg 

yfirráð en líkt og fram hefur komið er merking hugtaksins nokkuð víðtæk sem ætti þó ekki að 

koma sérstaklega á óvart í ljósi eðlis hugtaksins sem skattasniðgönguákvæði. Þrátt fyrir að 

töluvert skýrara hefði verið að fara þá leið sem tilgreind er í ATAD-tilskipuninni og miða við 

atkvæðisrétt í stað stjórnunarlegra yfirráða verður ekki litið fram hjá þeirri staðreynd að 

sérstaklega er gert ráð fyrir athugun á yfirráðum í reynd í BEPS-aðgerðaáætluninni sem ætla 

má að séu að efninu til sama hugtak og stjórnunarleg yfirráð. Að auki má líta til þess að hugtakið 

stjórnunarleg yfirráð hefur verið til staðar í skattalögum hér á landi í rúm tíu ár án þess að fallist 

hafi verið á af skattyfirvöldum eða dómstólum að hugtakið væri ekki  nægjanlega skýrt með 

tilliti til þeirra krafna sem 40. og 77. gr. stjórnarskrárinnar setja. Ekki er að sjá að hugtakinu 

stjórnunarleg yfirráð sé ætluð ný merking í lagafrumvarpinu. Því verður að fallast á að hið 

matskennda eðli stjórnunarlegra yfirráða falli innan þess ramma sem ofangreind ákvæði 

stjórnarskrárinnar setja varðandi skýrleika skattlagningarheimilda.  

Annað atriði frumvarpsins sem vert er að skoða sérstaklega í þessu samhengi er hin nýja 

skilgreining þess á tengdum aðilum. Skilgreiningin er mun víðtækari heldur en sú sem finna má 

í ATAD-tilskipuninni, auk þess sem tekið er fram í 3. tölul. 7. mgr. 2. gr. frumvarpsins að 

tengdir aðilar teljist meðal annars þeir „sem standa saman í fjárfestingum eða eiga í öðru nánu 

samstarfi sem þeir hafa sameiginlega fjárhagslega hagsmuni af.“ Líkt og fram hefur komið hafði 

sambærilegur hluti skilgreiningar á tengdum aðilum áður ratað inn í tekjuskattslögin, þá í 

tengslum við milliverðlagningu samkvæmt 57. gr. laganna. Það mæltist ekki betur fyrir en svo 

að ákveðið var að fella þann hluta á brott með lögum nr. 33/2015, enda var talið að erfitt þætti 

 
310 Kristján Gunnar Valdimarsson,: „Skattasniðganga“, bls. 222. 
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að skilgreina hvenær aðilar teldust tengdir samkvæmt ákvæðinu og að mikilvægt væri að engin 

óvissa væri fyrir hendi sökum mögulegrar skjölunarskyldu skattaðila. Hér má ætla að þar sem 

ákvæði frumvarpsins mælir fyrir um skattskyldu aðila, sé þörfin síst minni á að hugtakið tengdir 

aðilar sé skilgreint með skýrum hætti. Í ljósi þess að löggjafinn hefur áður fallist á að 

sambærilegt atriði og það sem finna má í 3. tölul. 7. mgr. 2. gr. frumvarpsins væri of óskýrt má 

ætla að verulegur vafi leiki á því hvort ákvæðið uppfylli að þessu leyti þær kröfur sem gerðar 

eru til skýrleika skattlagningarheimilda.  

Næst kemur til skoðunar hvort mælt sé fyrir um með nægjanlega skýrum hætti í frumvarpinu 

við hvað skatturinn skuli miðast hverju sinni. Ljóst er að samkvæmt CFC-reglum frumvarpsins 

miðast skatturinn við raunverulegt eignarhald skattaðila, samanber 1. málsl. 2. mgr. 2. gr. 

frumvarpsins þar sem fram kemur að skattaðili skuli greiða tekjuskatt af skattskyldum tekjum 

CFC-félags í samræmi við raunverulegt eignarhald sitt. Þar sem greint hefur verið frá því hér 

að framan að hugtakið raunverulegt eignarhald í frumvarpinu vísi í raun til yfirráða samkvæmt 

BEPS-aðgerðaáætluninni mætti ætla að álitaefni er varða skýrleika hugtaksins væru úr sögunni, 

en svo er ekki. Rétt er að árétta, enn á ný, að hugtakið er ekki að finna í núgildandi skattalöggjöf 

hér á landi og því enn mikilvægara en ella að skilgreina það með fullnægjandi hætti. Val á heiti 

hugtaksins er til þess fallið að valda ruglingi og veitir greinargerð frumvarpsins afar takmarkaða 

aðstoð við skýringu þess. Einnig má nefna að sú staðreynd að þau atriði sem líta skal til við mat 

á raunverulegu eignarhaldi, samkvæmt 2. málsl. 6. mgr. 2. gr. frumvarpsins, eru ekki tæmandi 

talin leiðir til þess að hugtakið er afar opið til túlkunar skattyfirvalda. Að auki fer þetta 

fyrirkomulag illa saman við þá staðreynd að raunverulegu eignarhaldi er ætlað að vísa til þrenns 

konar yfirráða. Ætla má að betur hefði farið á því að takmarka mat á raunverulegu eignarhaldi 

við athugun á þrenns konar yfirráðum í stað þess að hafa orðalagið jafn opið og matskennt og 

raun ber vitni. Í ljósi skorts á fullnægjandi skýringum á hugtakinu raunverulegt eignarhald í 

greinargerð frumvarpsins, hinu misvísandi heiti þess og því að mati á hugtakinu eru ekki settar 

nægjanlegar skorður verður að telja að vafi leiki á um hvort hugtakið uppfylli kröfur um 

skýrleika skattlagningarheimilda. 

Frumvarpið, í núverandi mynd, er til þess fallið að valda töluverðri óvissu um skattskyldu 

aðila. Erfitt er að fullyrða um það hvort frumvarpið brjóti gegn kröfum um skýrleika 

skattlagningarheimilda, en í það minnsta er ljóst að í skilur frumvarpið eftir sig áleitnar 

spurningar hvað það varðar.  



84 

 

 

 

10 Niðurstöður 

Hér að framan hefur verið gerð tilraun til þess að skýra hugtakið raunverulegt eignarhald líkt 

og það kemur fyrir í frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna skattlagningar tekna 

erlendra lögaðila í lágskattaríkjum, samsköttunar félaga, takmörkunar á frádrætti vaxtagjalda 

og skattlagningar útsendra starfsmanna (samsköttun, CFC-félög o.fl.). Í því skyni var í upphafi 

lagt upp með að líta til þekktra hugtaka, ýmist á sviði skattaréttar eða á öðrum sviðum 

lögfræðinnar, sem bera líkt og hugtakið í frumvarpinu heitið „raunverulegt eignarhald“ eða 

heitið „raunverulegur eigandi“, í von um að jafna mætti einhverju þeirra við hugtakið í 

frumvarpinu. Það er skemmst frá því að segja að sú leið skilaði ekki þeim árangri sem vænst 

var til. Þvert á móti kom í ljós að merking hugtaksins raunverulegt eignarhald í lagafrumvarpinu 

á lítið sammerkt með þeim hugtökum sem finna má í alþjóðlegum skattarétti og á öðrum 

réttarsviðum. CFC-reglur nágrannalanda Íslands voru einnig teknar til skoðunar með það fyrir 

augum að skýra hugtakið raunverulegt eignarhald. Samanburður á CFC-reglum þessara landa, 

þeim sem nú gilda hér á landi og þeim sem frumvarpið hefur að geyma leiddi í ljós ákveðin 

sameiginleg einkenni CFC-reglna ólíkra landa, til að mynda varðandi skilyrði um tiltekin 

yfirráð innlendra skattaðila. Aftur á móti var hugtakið raunverulegt eignarhald hvergi að finna 

í CFC-reglum þeirra nágrannalanda sem tekin voru til skoðunar. Það er ef til vill viðeigandi í 

ljósi umfjöllunar í greinargerð frumvarpsins um mikilvægi þess að horft sé til efnis umfram 

form að merking hugtaksins hafi fyrst tekið að skýrast þegar heiti þess var lagt til hliðar og 

sjónum beint að efni hugtaksins. 

Hugtakið raunverulegt eignarhald vísar til yfirráða samkvæmt BEPS-aðgerðaáætluninni en 

hér að neðan verður á ný skýrt frá ástæðum þessarar niðurstöðu. Í 2. málsl. 6. mgr. 2. gr. 

frumvarpsins eru talin upp þau atriði sem líta skal til við mat á raunverulegu eignarhaldi. Atriðin 

lúta öll að einhvers konar yfirráðum og má skipta þeim í þrjá flokka. Formleg yfirráð, 

stjórnunarleg yfirráð og efnahagsleg yfirráð. Þrátt fyrir að atriðin séu ekki tæmandi talin í 

ákvæðinu má slá því föstu að mat á raunverulegu eignarhaldi ákvarðist af einhvers konar 

yfirráðum. Þess ber að geta að samhljómur er með þessum atriðum og skilyrðum skattlagningar 

á grundvelli CFC-reglna frumvarpsins, samanber 2. mgr. 2. gr. frumvarpsins þar sem gerð er 

krafa um meira en helmings yfirráð í formi eignarhalds, stjórnunar eða réttar til úthlutunar. Það 

er að segja meira en helming formlegra, stjórnunarlegra eða efnahagslegra yfirráða. Þessar þrjár 

gerðir yfirráða eiga rætur að rekja til BEPS-aðgerðaáætlunarinnar þar sem þær eru útlistaðar 

með ítarlegum hætti. Hugtakinu raunverulegt eignarhald í frumvarpinu er einfaldlega ætlað að 
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segja til um magn yfirráða skattaðila yfir CFC-félagi. Því má segja að frumvarpið mæli fyrir 

um að skattaðilar skuli vera skattlagðir í samræmi við yfirráð sín í CFC-félagi. Í viðtali við 

höfund ritgerðarinnar staðfestu sérfræðingar í fjármála- og efnahagsráðuneytinu þessa kenningu 

um merkingu hugtaksins raunverulegt eignarhald í frumvarpinu.  

Það er gömul saga og ný að lög sem kveða á um skattskyldu skuli vera skýr og ótvíræð, 

sökum hinna íþyngjandi áhrifa sem þau kunna að hafa í för með sér. Verði frumvarpið sem hér 

er til umfjöllunar að lögum er ljóst að hugtakið raunverulegt eignarhald mun koma til með að 

gegna veigamiklu hlutverki þar sem það mælir fyrir um skattskyldu aðila. Þrátt fyrir að því hafi 

verið slegið föstu hér að ofan að mat á raunverulegu eignarhaldi feli í sér athugun á yfirráðum 

skattaðila er vert að taka það sérstaklega fram að matið takmarkast þó ekki við slíka athugun. 

Sú staðreynd að þau atriði sem horfa skal til við mat á raunverulegu eignarhaldi eru ekki 

tæmandi talin í 2. málsl. 6. mgr. 2. gr. frumvarpsins leiðir til þess að hugtakið er afar opið til 

túlkunar fyrir skattyfirvöld og eru þær óljósu skýringar á inntaki hugtaksins sem finna má í 

greinargerð frumvarpsins síst til þess fallnar að bæta úr skák hvað þetta varðar. Einnig er rétt 

að nefna að ein af þeim tegundum yfirráða sem líta skal til við mat á raunverulegu eignarhaldi, 

stjórnunarleg yfirráð, er afar matskennd og ætlað að koma í veg fyrir að aðilar sniðgangi 

athugun á annars konar yfirráðum. Því má deila um hvort nauðsynlegt hafi verið að búa svo um 

hnútana að skattyfirvöldum séu ekki settar neinar skorður við mat á raunverulegu eignarhaldi 

þegar hægt hefði verið að takmarka matið við ofangreindar þrjár gerðir yfirráða án þess að draga 

úr gildi hugtaksins raunverulegt eignarhald í baráttunni gegn skattasniðgöngu. Núverandi 

fyrirkomulag leiðir aftur á móti til þess að hið nýja hugtak raunverulegt eignarhald er ekki skýrt 

með fullnægjandi hætti, hvorki í frumvarpinu né í greinargerð þess. Hugtakið er opið til túlkunar 

og verulegur vafi leikur á um hvort það uppfylli þær kröfur sem gerðar eru um skýrleika 

skattlagningarheimilda.  

Að lokum er vert að nefna stuttlega skilyrði skattskyldu á grundvelli hinna nýju CFC-reglna. 

Í greinargerð frumvarpsins er greint frá því að skattskylda sé til staðar hvort sem yfirráð eru í 

formi eignarhalds, stjórnunar eða réttinda til úthlutunar. Þetta er að nokkru leyti í samræmi við 

núgildandi CFC-reglur þar sem skattskylda getur komið til vegna eignarhalds og stjórnunar, 

samanber 1. mgr. 57. gr. a. tsl. Umfjöllun í greinargerð um skilyrði skattskyldu er aftur á móti 

ósamrýmanleg texta frumvarpsins en í 2. mgr. 2. gr. frumvarpsins kemur skýrt fram að beint 

eða óbeint eignarhald sé frumskilyrði skattskyldu. Því er gildissvið CFC-reglna frumvarpsins 
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að þessu leyti þrengra en gildissvið þeirra reglna sem nú gilda. Ljóst er að þetta var ekki ætlunin 

við gerð frumvarpsins og verður þetta ósamræmi að teljast nokkuð óheppilegt.  

Nú þegar nýtt ár er gengið í garð og frumvarpið ekki enn orðið að lögum er ljóst að nýjar 

CFC-reglur taka ekki gildi 1. janúar 2020 líkt og stefnt var að. Von höfundar er sú að frumvarpið 

verði tekið til gagngerrar endurskoðunar áður en lengra er haldið með það fyrir augum að skýra 

betur hið nýja hugtak raunverulegt og önnur atriði sem vakið hefur verið máls á í þessari 

umfjöllun. Ætla má að betur fari á því að leggja frumvarpið fram að nýju með breytingum á 

texta frumvarpsins og meðfylgjandi greinargerð en að ráðast í umfangsmiklar breytingar á 

frumvarpinu í meðförum þingsins. Verði síðarnefndi kosturinn fyrir valinu er hætt við því að 

greinargerð frumvarpsins komi til með að þjóna illa hlutverki sínu sem lögskýringargagn verði 

síðarnefndi kosturinn fyrir valinu. 

Fyrsta breytingin sem ráðast mætti í við endurskoðun frumvarpsins er sú að breyta heiti 

hugtaksins „raunverulegt eignarhald“ í „yfirráð“ þar sem hugtakið ber að öllu óbreyttu ekki 

nafn með rentu.   
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