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Útdráttur 
 
Skattar gegna mikilvægu hlutverki í samfélaginu og hafa verið hluti af því í áraraðir. Að sama 

skapi geta þeir verið uppspretta ýmissa deilumála, sem dæmi deilur sem rekja má til 

skattasniðgöngu. Í gegnum tíðina hafa bæði einstaklingar og lögaðilar nýtt sér göt í 

skattalöggjöf ríkja til þess að skjóta fjármunum undan skatti t.a.m. með því að færa  þá yfir í 

eignarhaldsfélög á lágskattasvæðum. Þetta hefur orðið til þess að ríki hafa misst af háum 

fjárhæðum í formi skattgreiðslna. CFC reglur hafa ásamt öðrum reglum reynst gagnlegar til 

þess að koma í veg fyrir skattasniðgöngu. Í ritgerðinni verður farið ítarlega yfir tillögur OECD 

varðandi CFC reglur eins og þær eru settar fram í BEPS aðgerðaráætluninni. BEPS stendur 

fyrir Base Erosion and Profit Shifting sem hefur á íslensku verið þýtt sem rýrnun skattstofna 

og tilfærsla hagnaðar. Þar sem aðgerðaráætlunin hefur einungis að geyma leiðbeiningar um 

hvernig æskilegt væri að haga löggjöf er auk þess rýnt í hvernig bæði Bandaríkin og Ísland 

hafa útfært þessar reglur í sínum lögum. Rannsóknin leiðir í ljós að þó að bæði ríkin hafi innleitt 

CFC reglur í sína löggjöf er ennþá ýmislegt sem betur mætti fara.  
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Abstract 
 
Taxes are a significant part of our socitety and have been for centuries. They have also been 

the source of various disputes, for instance, ones that arise from tax evasion. Individuals and 

corporations have been involved in fiscal evasion by taking advantage of tax loopholes that has 

enabled them to shift assets to companies located in tax havens. This has resulted in tax base 

erosion for many states. CFC rules are among other rules helpful in preventing this from 

happening. The main focus of this thesis are the OECD´s proposals regarding CFC rules as 

they are set forth in the BEPS action plan. Since the action plan is not a binding instrument and 

rather provides instructions on what should preferably be included in states´ legislation, this 

research will also examine how CFC rules have been implemented in Iceland and the United 

States. The research indicates that even though both states have implemented CFC rules to their 

legislation, there is still some room for improvement.  
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Formáli 
 
 
Lokaverkefni þetta er 30 ECTS eininga ritgerð til ML gráðu í viðskiptalögfræði við 

félagsvísinda- og lagadeild Háskólans á Bifröst. Viðfangsefni ritgerðar þessarar er að gera 

grein fyrir CFC reglum í ljósi BEPS aðgerðaráætlunar OECD og hvernig Ísland og Bandaríkin 

hafa útfært þær í sinni löggjöf. Höfundur hefur verið búsettur í Bandaríkjunum sl. 6 ár og valdi 

því að skoða löggjöf þessara tveggja ríkja.  

 

Ritgerð þessi var unnin á vorönn 2021 undir leiðsögn Völu Valtýsdóttur og kann ég henni bestu 

þakkir fyrir gagnlegar ráðleggingar og góða leiðsögn við vinnslu hennar.  

 

Að lokum vil ég þakka bæði fjölskyldu og tengdafjölskyldu minni fyrir dyggan stuðning og 

skilning í gegnum laganámið. Sérstakar þakkir fær eiginmaðurinn minn og börnin okkar tvö 

sem hafa haft óbilandi trú á mér og veitt mér mikla hvatningu í gegnum þennan tíma. Að lokum 

fá kennarar barnanna minna mínar bestu þakkir fyrir að hafa náð að halda uppi eðlilegu 

leikskólastarfi í gegnum Covid-19 faraldurinn.  

 

 
 
 
 
 

2. maí 2021 
 

Virginia Beach, Bandaríkjunum 
 
 
 

_________________________________ 
Margrét Garðarsdóttir 

 
 
 
 
 
 



	

	6	

EFNISYFIRLIT  

1.	 INNGANGUR	.........................................................................................................................................................	8	
2.	 ALÞJÓÐLEGUR SKATTARÉTTUR	...............................................................................................................	9	

2.1.	 INNGANGUR	.........................................................................................................................................................................	9	
2.1.1.	 SKATTLAGNINGARRÉTTUR RÍKIS	..................................................................................................................................	9	
2.2.	 TVÍSKÖTTUN	.....................................................................................................................................................................	10	
2.2.1.	 SKATTALEG HEIMILISFESTI	..........................................................................................................................................	11	

2.2.1.1.	 Einstaklingar	.............................................................................................................................................................	11	
2.2.1.2.	 Lögaðilar	....................................................................................................................................................................	14	

2.2.2.	 UPPRUNALAND	................................................................................................................................................................	15	
2.3.	 TVÍSKÖTTUNARSAMNINGAR	............................................................................................................................................	16	
2.3.1.	 SAMNINGSFYRIRMYND OECD	...................................................................................................................................	17	
2.3.2.	 SKIPTING SKATTLAGNINGARRÉTTAR MILLI RÍKJA	................................................................................................	18	

3.	 SKATTASNIÐGANGA Í ALÞJÓÐASAMFÉLAGINU	.............................................................................	19	
3.1.	 SKATTASNIÐGANGA EÐA SKATTSVIK?	.....................................................................................................................	19	
3.2.	 ÁHRIF SKATTASNIÐGÖNGU Á RÍKI	.............................................................................................................................	20	
3.3.	 SKATTASNIÐGÖNGUTILSKIPUN ESB NR. 2016/1164	...........................................................................................	21	

4.	 OECD	.....................................................................................................................................................................	22	
4.1.	 SAGA OG UPPRUNI OECD	............................................................................................................................................	22	
4.2.	 HLUTVERK OECD Á SVIÐI ALÞJÓÐLEGS SKATTARÉTTAR	..................................................................................	23	
4.3.	 BEPS AÐGERÐARÁÆTLUNIN	.......................................................................................................................................	25	
4.3.1.	 TILGANGUR OG MARKMIÐ	............................................................................................................................................	26	
4.3.2.	 HELSTU ÁHERSLUR	.........................................................................................................................................................	27	
4.4.	 BEPS 2.0.	..........................................................................................................................................................................	28	

5.	 UM CFC REGLUR ALMENNT	......................................................................................................................	30	
5.1.	 UPPRUNI REGLUNNAR	...................................................................................................................................................	30	
5.2.	 TILGANGUR CFC REGLNA	............................................................................................................................................	30	
5.2.1.	 MÁL EVRÓPUDÓMSTÓLSINS NR. C-196/04 - CADBURY SCHWEPPES	.............................................................	31	
5.3.	 SKILGREINING Á „CONTROLLED FOREIGN COMPANY“	......................................................................................	32	
5.3.1.	 TIL HVERS KONAR FÉLAGA TAKA REGLURNAR?	...................................................................................................	32	

5.3.1.1.	 Erlent félag	................................................................................................................................................................	33	
5.3.1.2.	 Föst starfsstöð	..........................................................................................................................................................	33	

5.3.2.	 HLUTHAFI	..........................................................................................................................................................................	34	
5.3.3.	 STJÓRN FÉLAGS	...............................................................................................................................................................	34	

5.3.3.1.	 Lagaleg stjórn	...........................................................................................................................................................	35	
5.3.3.2.	 Efnahagsleg stjórn	..................................................................................................................................................	35	
5.3.3.3.	 „De facto“ stjórn	....................................................................................................................................................	35	
5.3.3.4.	 Stjórn undir sameiginlegum rekstri félaga (e. Control based on consolidation)	...........................	36	

5.3.4.	 LÁGSKATTASSVÆÐI	.......................................................................................................................................................	36	
5.3.4.1.	 Almennt skatthlutfall	..............................................................................................................................................	36	
5.3.4.2.	 Eiginlegt skatthlutfall	.............................................................................................................................................	37	
5.3.4.3.	 Skatthlutfall greitt erlendis	..................................................................................................................................	37	

5.3.5.	 CFC TEKJUR	.....................................................................................................................................................................	38	
5.3.5.1.	 Óvirkar tekjur	...........................................................................................................................................................	38	

5.4.	 SKATTASNIÐGÖNGUTILSKIPUN ESB UM CFC REGLUR	.......................................................................................	39	
6.	 BEPS AÐGERÐ 3: STYRKING CFC REGLNA	.........................................................................................	40	

6.1.	 ALMENN SJÓNARMIÐ	.....................................................................................................................................................	40	
6.1.1.	 VARNAÐARÁHRIF	...........................................................................................................................................................	40	
6.1.2.	 SAMSPIL VIÐ REGLUR UM MILLIVERÐLAGNINGU	..................................................................................................	40	
6.1.3.	 SKILVIRKNI OG MINNKUN STJÓRNUNARBYRÐI	......................................................................................................	41	
6.1.4.	 AÐGERÐIR TIL AÐ FORÐAST TVÍSKÖTTUN	...............................................................................................................	41	
6.2.	 SÉRSTÖK MARKMIÐ	........................................................................................................................................................	42	



	

	7	

6.2.1.	 SAMKEPPNISSJÓNARMIÐ	...............................................................................................................................................	42	
6.2.2.	 VERNDUN SKATTSTOFNA (E. PREVENT BASE STRIPPING)	...................................................................................	43	
6.3.	 SAMSPIL VIÐ TVÍSKÖTTUNARSAMNINGA	.................................................................................................................	43	
6.3.1.	 FRAM AÐ SETNINGU FYRSTU CFC REGLNA	............................................................................................................	43	
6.3.2.	 FYRSTU CFC REGLUR INNLEIDDAR	...........................................................................................................................	44	
6.3.3.	 TVÍSKÖTTUNARSAMNINGAR OG CFC REGLUR Í DAG	..........................................................................................	46	

7.	 CFC REGLUR Á ÍSLANDI	..............................................................................................................................	46	
7.1.	 INNGANGUR	......................................................................................................................................................................	46	
7.2.	 UM 57. GR. A. TEKJUSKATTSLAGA	.............................................................................................................................	47	
7.3.	 SKILGREINING Á CFC FÉLAGI Í ÍSLENSKUM RÉTTI	...............................................................................................	48	
7.3.1.	 STJÓRNUN OG EIGNARHALD	........................................................................................................................................	48	
7.3.2.	 LÁGSKATTASVÆÐI	.........................................................................................................................................................	50	
7.3.3.	 RAUNVERULEG ATVINNUSTARFSEMI	........................................................................................................................	51	
7.3.4.	 TAKMARKANIR Á GILDISSVIÐI REGLNANNA	...........................................................................................................	52	
7.4.	 FRUMVARP TIL BREYTINGA Á 57. GR. A. TSL.	.........................................................................................................	52	
7.4.1.	 MÁL EFTA DÓMSTÓLSINS NR. E-3/13 OG E-20/13	..............................................................................................	53	
7.4.2.	 ÁHERSLUR Í NÝJA FRUMVARPINU	..............................................................................................................................	54	

7.4.2.1.	 Skilgreining á CFC félagi	....................................................................................................................................	54	
7.4.2.2.	 Skattskylda	.................................................................................................................................................................	55	
7.4.2.3.	 Tímabil eignarhalds	...............................................................................................................................................	55	
7.4.2.4.	 Raunverulegur eigandi	..........................................................................................................................................	55	
7.4.2.5.	 CFC tekjur	.................................................................................................................................................................	56	
7.4.2.6.	 Tengsl aðila	...............................................................................................................................................................	56	

8.	 CFC REGLUR Í BANDARÍKJUNUM	..........................................................................................................	57	
8.1.	 SÖGULEGT ÁGRIP	............................................................................................................................................................	57	
8.2.	 SUBPART F REGLURNAR	...............................................................................................................................................	58	
8.3.	 SKILGREININGAR Á CFC FÉLAGI Í BANDARÍSKUM RÉTTI	...................................................................................	58	
8.3.1.	 EIGNARHALD CFC FÉLAGS	..........................................................................................................................................	60	

8.3.1.1.	 Beint eignarhald	......................................................................................................................................................	60	
8.3.1.2.	 Óbeint og áætlað eignarhald	..............................................................................................................................	61	

8.3.2.	 TEKJUR	...............................................................................................................................................................................	62	
8.3.5. TAKMARKANIR Á SUBPART F REGLUNUM	....................................................................................................................	64	
8.4.	 TAX CUTS AND JOB ACTS LÖGIN	...............................................................................................................................	65	
8.4.1.	 NÁNAR UM ÞÝÐINGU GILTI GEGN SKATTASNIÐGÖNGU	....................................................................................	66	
8.5.	 ÁHRIF BEPS Á BANDARÍSKAR CFC REGLUR	.........................................................................................................	67	

9.	 NIÐURSTÖÐUR	.................................................................................................................................................	68	
10.	 HEIMILDASKRÁ	..........................................................................................................................................	70	
11.	 DÓMAR OG ÚRSKURÐIR	.........................................................................................................................	76	
12.	 LÖG OG REGLUGERÐIR	.........................................................................................................................	77	
 

 

 

 

 

 



	

	8	

1. Inngangur 
Alþjóðlegur skattaréttur hefur gegnt mikilvægu hlutverki í samfélaginu okkar í gegnum tíðina 

og gerir það ekki síður á þeim tímum sem við lifum á í dag. Aukin samskipti heimshorna á 

milli gera þær kröfur að lagareglur á þessu sviði séu skýrar og að ákveðins samræmis sé gætt 

á milli ríkja svo að ekki skapist óvissa. Með skýrum reglum er hægt að koma bæði í veg fyrir 

tvísköttun og tvöfalt skattleysi (e. double non taxation).   

Árið 2013 hófst samstarf G20 ríkjanna og Efnahags- og framfarastofnuninnar (OECD) þar 

sem reynt var að leita leiða til þess að koma í veg fyrir skattasniðgöngu á alþjóðavettvangi. 

Þetta vandamál var ekki nýtt af nálinni en í kjölfar efnahagskreppunnar árið 2008 og þeirrar 

hröðu þróunar sem hafði átt sér stað á sviði tækninnar þótti tímabært að ráðast í gagngera 

endurskoðun á alþjóðlegum skattareglum á alþjóðavísu. Þetta er málefni sem varðar flest ríki 

og var því mikill samhugur um að finna lausn á vandamálinu en í dag eru yfir 135 ríki sem taka 

þátt í þessu samstarfi. BEPS aðgerðaráætlunin er útkoma þessarar vinnu og hefur hún að geyma 

aðgerðir gegn ýmiss konar háttsemi sem stuðlar að skattasniðgöngu. Ein þessara aðgerða 

varðar CFC reglur (e. Controlled Foreign Corporations), sem er umfjöllunarefni þessarar 

ritgerðar. Markmiðið er að  gera grein fyrir helstu viðmiðum BEPS aðgerðaráætlunarinnar um 

CFC reglur og hvernig þau hafa verið útfærð í löggjöf Íslands og í Bandaríkjanna.  

 Í upphafi er fjallað um helstu hugtök alþjóðlegs skattaréttar í kafla 2. Einnig er farið yfir 

tvísköttun og hvaða hlutverki tvísköttunarsamningar gegna ásamt því að gera grein fyrir vægi 

tvísköttunarsamningsfyrirmyndar OECD í þeirri baráttu.  Í þriðja kafla ritgerðarinnar er fjallað 

um hvaða áhrif skattasniðganga hefur á ríki og fjallað stuttlega um skattasniðgöngutilskipun 

Evrópusambandsins. Í fjórða kafla er gerð grein fyrir Efnahags- og framfarastofnuninni, 

OECD. Sögulegt ágrip stofnunarinnar er rakið ásamt umfjöllun um hlutverk hennar á sviði 

alþjóðlegs skattaréttar. Því næst víkur umfjöllunin að BEPS aðgerðaráætluninni og helstu 

áherslum þar. Í fimmta kafla er gerð grein fyrir CFC reglum almennt, uppruna og tilgangi þeirra 

auk ítarlegrar umfjöllunar um skilgreiningar á helstu hugtökum út frá viðmiðum OECD. Í sjötta 

kafla er farið nánar ofan í kjölinn á BEPS aðgerð 3 sem snýr að styrkingu CFC reglna og farið 

yfir helstu sjónarmið sem búa þar að baki. Sjöundi kafli fjallar um íslensku CFC reglurnar þar 

sem gerð er grein fyrir helstu skilgreiningum skv. íslenskum rétti ásamt umfjöllun um ástæður 

þess að ákveðið var að ráðast í breytingar á reglunum. Þá er farið yfir fyrirhugað frumvarp til 

breytinga á núverandi CFC reglum og helstu áherslum þess. Í áttunda kafla eru reifaðar CFC 

reglur bandarísks réttar og skilgreiningar á helstu hugtökum þeirra reifaðar. Einnig er fjallað 

um áhrif BEPS á bandarískar CFC reglur. Að lokum eru helstu niðurstöður dregnar saman.  
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2. Alþjóðlegur skattaréttur 

2.1. Inngangur 

Hið nútíma skattakerfi hjá flestum ríkjum heims, sér í lagi OECD ríkjum, á rætur sínar að rekja 

fyrst og fremst til þeirra skattastefna sem voru að þróast á fyrri hluta tuttugustu aldarinnar. 

Þetta er ein af þeim undirstöðum samfélagsins sem hefur í gegnum tíðina ekki þurft að sæta 

miklum breytingum enda er það hægara sagt en gert að breyta skipun skattamála þegar búið er 

að aðlaga regluverkið að þeim. Það er hins vegar mikilvægt að átta sig á því að hið rótgróna 

skattakerfi innanlands og í helsta nærumhverfi virkar ekki endilega vel þegar inn í myndina 

bætast stór fyrirtæki sem starfa á alþjóðavettvangi. Í grófum dráttum má segja að helsti gallinn 

á núverandi skattakerfum sé að þau eru ekki nógu gagnvirk fyrir þá alþjóðavæðingu sem á sér 

stað í heiminum í dag.  Með alþjóðavæðingu er átt við að skattastefna þjóðar varðar ekki lengur 

bara þjóðina sjálfa heldur þarf hún að vera samkeppnishæf á alþjóðavettvangi.  Ólík skattakerfi 

hafa í áraraðir verið að þróast á tiltekinn hátt sem hentar þeim aðstæðum sem viðkomandi ríki 

standa frammi fyrir hverju sinni en þegar þessi ólíku skattakerfi þurfa að vinna saman geta 

myndast alls kyns göt í skattakerfunum. Skattgreiðendur sjá sér þá leik á borði og nýta sér þær, 

í því skyni að lágmarka skattgreiðslur sínar. Á hinum endanum keppast stjórnvöld viðkomandi 

ríkja við að koma í veg fyrir fjárflótta og sporna við töpuðum skatttekjum.1  

 

2.1.1. Skattlagningarréttur ríkis 
Skattar eru undirstaða samfélagsins og nauðsynleg auðlind ríkja til þess að standa undir helstu 

innviðum þess. Réttur ríkja til skattlagningar er grundvallarþáttur í fullveldisréttindum þeirra. 

Vandamálin skapast þegar fleiri en eitt skattakerfi vinna á einhvern hátt saman þar sem 

reglurnar geta verið ólíkar. Við setningu skattalaga hafa fá ríki beinlínis horft til þess hvernig 

samspil laganna yrði mögulega við skattalög annarra ríkja. Það er þó óhjákvæmilegt að upp 

komi árekstrar þegar um samspil ólíkra skattakerfa er að ræða, dæmi um það eru t.d. tvísköttun 

eða að komist verði algerlega hjá skattgreiðslum.2    

 Samkvæmt 72. gr. stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 (hér eftir skammstafað 

stjskr.) er eignarrétturinn friðhelgur og engan má skylda til að láta af hendi eign sína nema að 

almenningsþörf krefji. Til þess þurfi lagafyrirmæli og fullt verð að koma fyrir. Íslenska ríkið 

hefur ótvírætt heimild til þess að skattleggja þegna sína án þess að greiða fyrir það 

eignarnámsbætur þrátt fyrir þetta ákvæði, en því var slegið föstu í Hrd. 1965:424. Í málinu var 

 
1 Miller A og Oats L: Principles of International Taxation. Bls. 21.  
2 OECD. „Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting“. Bls. 9.  
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deilt um stjórnskipulegt gildi álöguheimildar þeirrar sem fram kom í 2. tölul. 4. gr. laga nr. 

75/1962 um Stofnlánadeild landbúnaðarins, landnám, ræktun og bygginar í sveitum. Fyrir lá 

að Kaupfélag Þingeyinga hélt á tímabilinu 13. júní 1962 til ársloka 1964 eftir 1% andvirði 

mjólkur þeirrar sem H lagði inn í kaupfélagið og greiddi þá fjárhæð til stofnlánadeildarinnar. 

Taldi H þessa gjaldheimtu andstæða [þáverandi] 67. og 69. gr. stjskr. Hæstiréttur féllst ekki á 

það og tók fram að friðhelgin, sem eignarréttinum væri veitt með 67. gr. stjskr. hefði ekki staðið 

í vegi hefðhelguðum rétti almenna löggjafans til að setja eignarréttinum almenn og reglubundin 

mörk. Samkvæmt 77. gr. stjskr. skyldi skipa skattamálum með lögum og hefði almenni 

löggjafinn þannig tvímælalausan, stjórnskipulegan rétt til að leggja á þjóðfélagsþegnana skatta 

og opinber gjöld eftir málefnalegum og reglubundnum sjónarmiðum og jafnframt, þegar 

sérstök efni væru til, að skattgilda tiltekna þjóðfélagshópa á eðlisrökréttan og málefnalegan 

hátt til sérstakra og jafnvel hvers konar almannaþarfa.  

Í stjórnarskránni má finna grundvallar skattlagningarheimildir, þar sem 

löggjafarvaldinu er fært það vald að setja skattalög. Þetta má sjá í 40. gr. stjskr. þar sem fram 

kemur að engan skatt megi leggja á, taka af eða breyta nema með lögum. Jafnframt er þetta 

áréttað í 1. mgr. 77. gr. stjskr. þar sem tekið er fram að skattamálum skuli skipað með lögum 

og að stjórnvöld hafi ekki heimild til þess að taka ákvörðun um hvort að leggja skuli á skatt, 

breyta honum eða afnema. Tekjuskattslögin, nr. 90/2003 (hér eftir skammstafað tsl.) hafa aftur 

á móti að geyma ákvæði um það hverjir séu skattskyldir og jafnframt hverjir séu skattfrjálsir, 

hvernig skal ákvarða tekjuskattsstofn og þar með hvaða tekjur séu skattskyldar og á móti hvað 

heimilt sé að draga frá á móti þeim tekjum. Lögin hafa einnig að geyma hvaða viðurlögum 

heimilt er að beita við skattsvikum en til viðbótar er að finna ákvæði í almennum 

hegningarlögum nr. 19/1940 varðandi viðurlög við stórfelldum skattalagabrotum.3  

 

2.2. Tvísköttun  

Í mars árið 1923 komu saman fjórir hagfræðingar í Genf í Sviss fyrir hið nýstofnaða 

Þjóðabandalag (e. League of Nations). Markmiðið var að rannsaka betur tvísköttun og þau 

vandamál sem kunna að leiða af því. Niðurstöður þeirra urðu hornsteinn alþjóðlegra skattakerfa 

og sem dæmi má finna meginreglurnar sem þeir settu fram í yfir 3.000 tvísköttunarsamningum 

í dag. Þessar reglur eru einnig undirstaðan í alþjóðlegum skattarétti hjá helstu hagkerfum 

heimsins.  

 
3 Kristján Gunnar Valdimarsson: „Hugtakið raunverulegur eigandi í alþjóðlegum skattarétti“. Bls. 269. 
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Í þjóðarétti er almennt hægt að skilgreina lögögu á tvo vegu. Annars vegar í ljósi 

landhelgi ríkisins og hins vegar vegna þjóðernis einstaklinga og lögaðila. Ríki hefur m.ö.o. 

lögsögu yfir ríkisborgurum sínum, hvar sem þeir eru staddir þar sem þeir tengjast ríkinu í 

gegnum ríkisborgararétt sinn. Að sama skapi hefur ríki einnig lögsögu yfir aðilum eða hlutum 

sem eru innan landhelgi þeirra. Í alþjóðlegum skattarétti hefur þetta lögmál útfærst þannig að 

talað er um að ríki hafi skattlagningarvald ýmist á grundvelli heimilisfesti aðila (sbr. þjóðerni) 

eða uppruna teknanna (sbr. lögsögu). 4  Í grunninn er ríkjum þannig almennt heimilt að 

skattleggja tekjur ýmist á grundvelli heimilisfestareglunnar eða upprunalandsreglunnar. 

Samkvæmt heimilisfestareglunni skattleggur ríki alla þá sem hafa þar fasta búsetu eða dveljast 

þar um lengri tíma. Þetta er hin ótakmarkaða skattskylda eða alheimsskattlagning sem er 

almennt bundin við fasta búsetu skattaðila en ekki skiptir máli hvaðan í heiminum teknanna er 

aflað. Takmörkuð skattskylda er á hinn bóginn bundin við uppruna teknanna, þ.e. 

upprunalandið. Undir þeim kringumstæðum er aðeins hægt að skattleggja tekjur sem aflað er 

innan þess ríkis en aðrar tekjur viðkomandi sem eru upprunnar annars staðar frá er óheimilt að 

skattleggja í viðkomandi ríki. Þessar reglur geta haft í för með sér tvísköttun sem veldur því að 

sömu eignir eða fjármunir eru skattlagðir tvisvar sinnum.5  

 Tvísköttun getur verið ýmist efnahagsleg eða lagaleg. Þegar nokkrir aðilar eru 

skattlagðir vegna sömu eignar er um að ræða efnahagslega tvísköttun. Skýrasta dæmið er þegar 

hlutafélag greiðir skatt af hagnaði þess, hluthafar greiða sér svo arð af þessum hagnaði og þurfa 

sömuleiðis að greiða skatt af honum. Þegar sami aðili er skattlagður tvisvar eða oftar af sömu 

eignum eða fjármunum er talað um lagalega tvísköttun.  Dæmi um slíkt er einstaklingur sem 

aflar tekna í tveimur ríkjum. Hann er heimilisfastur í öðru þeirra og greiðir þannig skatt þar en 

greiðir að sama skapi skatt af tekjum sínum í hinu ríkinu á grundvelli uppruna þeirra. Þ.e. af 

því að hann ber ótakmarkaða skattskyldu í ríkinu sem hann er heimilisfastur í þarf hann að 

greiða aftur skatt þar af þeim tekjum sem hann aflaði í hinu ríkinu, þrátt fyrir að hafa þegar 

greitt skatt af þeim þar.6     

 
2.2.1. Skattaleg heimilisfesti 

2.2.1.1. Einstaklingar  

Í 4. gr. tvísköttunarsamningsfyrirmyndar OECD er fjallað um skattalega heimilisfesti aðila. Í 

ákvæðinu kemur fram að einstaklingur teljist heimilisfastur í viðkomandi ríki ef að hann er 

 
4 Avi-Yonah R. S: Advanced Introduction to International Tax Law. Bls. 8.  
5 Kristinn Már Reynisson ofl.: Alþjóðlegur Skattaréttur. Bls. 24. 
6 Kristján Gunnar Valdimarsson: „Hugtakið raunverulegur eigandi í alþjóðlegum skattarétti.“ Bls. 270.  



	

	12	

skattskyldur þar vegna búsetu, heimilisfesti, aðseturs stjórnar, skráningarstaðar eða af öðrum 

svipuðum ástæðum. Sá aðili sem er eingöngu skattskyldur í ríkinu vegna tekna eða eigna sem 

eiga uppruna sinn þaðan telst ekki vera heimilisfastur í ríkinu. Í 2. mgr. 4. gr. er fjallað um 

hvernig ákvarða skuli heimilisfesti þegar aðili telst heimilisfastur í tveimur ríkjum. Skal þá líta 

til hvar hann eigi fast heimili, sé það á báðum stöðum verður heimilisfesti hans talin vera í því 

ríki sem hann tengist nánar persónulega og fjárhagslega, eða þar sem miðstöð 

persónuhagsmuna hans er. Sé ekki unnt að ákvarða heimilisfesti viðkomandi út frá miðstöð 

persónuhagsmuna verður litið til þess hvar hann dvelur að jafnaði. Dvelji hann jafnt á báðum 

stöðum verður litið til þess í hvorku ríkinu hann hefur ríkisfang. Hafi hann ríkisfang í báðum 

ríkjum eru það stjórnvöld samningsríkjanna sem þurfa að leysa málið sín á milli, en 

meginreglan er að skattaðili sé aðeins heimilisfastur í einu ríki.7  

Íslensk lög hafa jafnframt að geyma ýmis viðmið sem litið er til við ákvörðun á skattalegri 

heimilisfesti. Í 1. mgr. 1. gr. tsl. kemur fram að skattskyldir hér á landi séu þeir einstaklingar 

sem séu heimilisfastir hérlendis, þ.e. þeir bera ótakmarkaða skattskyldu hérlendis. Hugtakið 

heimilisfesti er ekki beinlínis skilgreint í neinum lögum eða lögskýringargögnum en í 2. málsl. 

2. mgr. 1. gr. tsl. segir að miða skuli við reglur laga um lögheimili og aðsetur nr. 80/2018 (hér 

eftir lögheimilislög) við ákvörðun á heimilisfesti, eftir því sem við eigi. Í 2. gr. lögheimilislaga 

er að finna skilgreiningu á hugtakinu lögheimili. Þar kemur fram í 1. mgr. 2. gr. laganna að 

lögheimili sé þar sem viðkomandi hafi fasta búsetu. Hugtakið föst búseta er nánar skilgreint í 

2. mgr. 2. gr. laganna og er þar átt við stað þar sem aðili hefur bækistöð sína, dvelst í 

tómstundum, hefur heimilismuni sína og er svefnstaður aðila þegar hann er ekki fjarverandi 

um stundarsakir. Sé enn uppi óvissa um lögheimili segir í 4. gr. lögheimilislaganna að sé óvíst 

hvar einstaklingur hafi fasta búsetu skuli miða við þann stað sem hann dvelur meiri hluta árs. 

Eigi það ekki við, skal líta til þess hvar hann stundi aðalatvinnu sína. Meginviðmiðið er að 

dvelji einstaklingur meirihluta ársins í tilteknu ríki telst hann hafa skattalega heimilisfesti þar. 

Í 3. tölul. 1. mgr. 1. gr. tsl. er sú meginregla áréttuð þar sem litið er til dvalarlengdar þegar 

skattskylda er ákvörðuð.  Í ákvæðinu segir svo að skattskyldir aðilar teljist þeir sem dvelja hér 

lengur samtals 183 daga á sérhverju 12 mánaða tímabili. Viðmið íslensku laganna eru því 

nokkuð sambærileg og það sem fram kemur í samningsfyrirmynd OECD.  

Í úrskurði YSKN. nr. 34/2019 var deilt um skattalega heimilisfesti kæranda. Hann var með 

skráð lögheimili í X-landi en ríkisskattstjóri taldi hann hafa borið fulla og ótakmarkaða 

skattskyldu á Íslandi árin 2011-2016. Bent var á að dvalartími manns hér á landi vægi þungt 

 
7 Kristinn Már Reynisson ofl.: Alþjóðlegur Skattaréttur. Bls. 67-68. 
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við mat á heimilisfesti og skattskyldu. Kærandi hafði húsnæði á leigu í X-landi en ljóst var að 

kærandi hefði dvalið hér á landi stóran hluta þess tímabils sem málið varðaði, þ.e. yfir 300 daga 

á ári öll árin nema eitt. Var því fallist á úrskurð ríkisskattstjóra um að hann hefði verið 

heimilisfastur og borið fulla og ótakmarkaða skattskyldu hér á landi yfir umrætt tímabil í ljósi 

þess að hann hafi dvalið hér á landi mun lengur en í X-landi og haft bækistöð hér á landi í 

skilningi lögheimilislaga.  

Hafi einstaklingur flutt úr landi og fellt niður heimilisfesti sína á Íslandi telst hann samt 

sem áður ennþá heimilisfastur hér á landi skv. 2. tölul. 1. mgr. 1. gr. tsl., nema að hann færi 

fram sönnun bæði fyrir því að hann sé skattskyldur í öðru ríki á sama hátt og aðrir heimilisfastir 

aðilar þar og að hann hafi fullnægt þeim skattskyldum sínum. Í úrskurði YSKN nr. 185/2020 

var deilt um skattalega heimilisfesti og skattskyldu kæranda á árunum 2014-2016 en fyrir lá að 

kærandi hafði flutt lögheimili sitt til Sádí-Arabíu árið 2010 og aftur til Íslands árið 2016. 

Kæranda reiknaðist til að hafa verið tæplega 200 daga utan Íslands árið 2014 og rúmlega 190 

daga árið 2015. Vísaði kærandi til þess að hann gæti aðeins talist skattskyldur á Íslandi í þrjú 

ár eftir brottflutning frá landinu nema að hann sýndi fram á að hann væri skattskyldur í öðru 

landi sbr. 2. tölul. 1. mgr. 1. gr. tsl., og væri sá tími löngu liðinn auk þess að skv. Þjóðskrá væri 

ekki hægt að skrá lögheimili á Íslandi nema aðili dveldi þar meirihluta ársins. Í janúar 2020 

ákvarðaði ríkisskattstjóri með úrskurði sínum að kærandi bæri fulla og ótakmarkaða 

skattskyldu á Íslandi á umræddu tímabili. Byggði ákvörðunin á 1. tölul. 1. mgr. 1. gr. tsl. og 

var jafnframt litið til lögheimilislaga. Ljóst var að kærandi var skráður eigandi ökutækja og 

fellihýsis á þessu tímabili auk þess sem hann virtist alfarið hafa séð um afborganir af 

fasteignaláni íbúðarhúsnæðis núverandi eiginkonu sinnar og barnsmóður, sem hann hafði áður 

slitið samvistum við í Þjóðskrá. Taldi ríkisskattstjóri þannig allt benda til þess að 

sambúðarsamband hafi verið milli kæranda og barnsmóður hans á þessu tímabili. Kærandi 

lagði fram yfirlýsingu um aðsetur í Sádí-Arabíu á árunum 2012-2014 en þau gögn sýndu ekki 

fram á skattskyldu í erlendu ríki. Umráð hans yfir íbúðarhúsnæði þar gætu ekki breytt því að 

hann gæti samt sem áður talist skattalega heimilisfastur á Íslandi skv. tsl. Öll gögn bentu til 

þess að vinna hans erlendis hefðu verið eini tilgangur hans með dvöl utan Íslands. Þá var ekki 

talið skipta máli hvort hann hefði dvalið lengur eða skemur en 183 daga utan Íslands þar sem 

hann hefði haft fasta búsetu á Íslandi og dvalið hér þegar hann var ekki við störf erlendis. Gögn 

sýndu fram á almenna notkun fjármunanna á Íslandi s.s. vegna almenns heimilishalds, reksturs 

bifreiða og kostnaðar við öflun og rekstur íbúðarhúsnæðis. Þá var tekið fram að skv. 

dómaframkvæmd Hæstaréttar við mat á því hvort um fasta búsetu er að ræða væri litið til þess 

að hvaða leyti kærandi hefði yfirráð eða aðgang að húsnæði sem væri til þess fallið að nýtast 
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honum auk aðseturs fjölskyldu hans. Óumdeilt var að eiginkona og börn hans væru búsett í 

íbúðarhúsnæði kæranda á þessu tímabili og ekki annað séð en að hann hafi dvalið þar sjálfur í 

frítíma sínum. Það var því mat ríkisskattstjóra að miðstöð persónuhagsmuna kæranda hafi verið 

á Íslandi og því litið svo á að kærandi hefði ekki fellt niður heimilisfesti á Íslandi þrátt fyrir 

tilkynningu til Þjóðskrár um breytingu á lögheimili. Yfirskattanefnd féllst á úrskurð 

Ríkisskattstjóra og tók m.a. fram að engin gögn lægju fyrir um aðsetur hans eftir árslok 2014. 

Gögn um afnot hans af húsnæði í Sádí-Arabíu þóttu ekki skera úr um fasta búsetu hans þar í 

landi. Einnig var tekið fram að ekki færi á milli mála að kærandi hafi haft bækistöð á Íslandi í 

skilningi lögheimilislaga á umræddum árum.  

 

2.2.1.2. Lögaðilar 

Heimilisfesti lögaðila getur verið skilgreind á tvo vegu. Annars vegar er áhersla lögð á hvar 

stjórn félagsins er staðsett. Í 2. mgr. 2. gr. tsl. kemur fram að lögaðili telst eiga hér heimili ef 

hann er skráður hér á landi, telur heimili sitt hér á landi samkvæmt samþykktum sínum eða ef 

raunveruleg framkvæmdarstjórn hans er hérlendis. Hér þarf því að skoða nánar hvar t.d. 

stjórnarfundir fara fram og hvar höfuðstöðvar félagsins eru. Þetta þýðir að tæknilega séð er 

hægt að stýra félagi hvaðanæva úr heiminum og álíta það skattalega heimilisfesti lögaðilans. 

Hin leiðin, sem t.d. Bandaríkin fara í að skilgreina heimilisfesti lögaðila, er að líta einkum til 

þess hvar félagið er skrásett. Þannig er auðveldlega hægt að líta svo á að skattaleg heimilisfesti 

félags sé erlendis í ljósi skráningar þess, þrátt fyrir að allur daglegur rekstur og 

framkvæmdarstjórn fari fram í Bandaríkjunum. Sampil þessara tveggja viðmiða gera lögaðilum 

kleift að vera í raun hvergi með skattalega heimilisfesti og þar með komast algerlega hjá því 

að greiða nokkurs staðar skatta. Sem dæmi má nefna dótturfélag Apple á Írlandi sem var 

skrásett á Írlandi en stýrt frá alþjóðlegum höfuðstöðvum Apple í Kaliforníu í Bandaríkjunum. 

Þetta fyrirkomulag þýddi að félagið var heimilisfast á Írlandi gagnvart skattinum í 

Bandaríkjunum og heimilisfast í Bandaríkjunum gagnvart skattinum á Írlandi. Leiddi það til 

þess að hvorugt ríkið gat skattlagt þær tekjur félagsins sem tengdust alþjóðlega félaginu sem 

nam stærstum hluta tekna samsteypunnar.8  

 Það eru ekki bara stórfyrirtæki úti í heimi sem stunda þetta heldur má finna dæmi um 

að íslensk félög nýti sér tæknilegar gloppur í löggjöfinni til þess að komast hjá skattgreiðslum 

eins og Samherji virðist hafa gert. Félagið hefur haldið til á Kýpur í yfir tíu ár og telur 

skattrannsóknarstjóri það gert til málamynda. Vísbendingar liggja fyrir um að starfsemin lúti 

 
8 Avi-Yonah R. S: Advanced Introduction to International Tax Law. Bls. 11. 



	

	15	

öll stjórn forstjóra samsteypunnar, ásamt þeirri staðreynd að raunveruleg framkvæmdarstjórn 

félagsins er á Íslandi en skv. 2. mgr. 2. gr. tsl. felur það í sér að lögaðili teljist heimilisfastur 

hér á landi og þurfi þ.a.l. að greiða skatt hér. Á Kýpur fer engin vinnsla félagsins fram og þaðan 

er heldur ekki gert út en þess má geta að skattur á hagnað fyrirtækja þar er 12,5% á móti 20% 

á Íslandi. Þrátt fyrir að Kýpur sé ekki á svörtum lista OECD lengur er ríkið engu að síður talið 

starfandi skattaskjól að mati Evrópuþingsins. Í höfuðstöðvum Samherja í Kýpur eru sex félög 

samsteypunnar skráð á sömu skrifstou, auk tuttugu og fimm annarra félaga. Þegar mest var 

voru 140 félög skráð á sömu skrifstouna, árið 2014. Á Kýpur er hægt að finna þjónustuaðila 

sem aðstoða útlendinga sem eiga félög í landinu til þess að veita sýndarskrifstofur með eða án 

starfsmanna til þess að villa um fyrir skattayfirvöldum í heimaríkjum eigendanna.9 

 

2.2.2. Upprunaland 
Í 3. gr. tsl. er fjallað um takmarkaða skattskyldu hér á landi. Þetta eru t.d. aðilar sem hafa tekjur 

af störfum hér á landi en eru heimilisfastir í öðrum ríkjum og dvelja þannig skemur en 183 

daga á Íslandi á ári. Einnig gætu fallið hér undir aðilar sem eiga fasteignir hér á landi, hlutabréf 

í íslensku félagi og fái greiddan arð af þeim eða eigendur einhvers konar óefnislegra verðmæta 

á Íslandi sem skapa tekjur. Í ákvæðinu er að finna tæmandi talningu þeirra tekna sem skapa 

takmarkaða skattskyldu.10   

Í úrskurði YSKN. nr. 145/2014 var um að ræða einstakling sem var búsettur í Bretlandi. 

Ágreiningurinn varðaði tekjur kæranda vegna kaupa hans á hlutafbréfum í X hf. sem hann var 

jafnframt stjórnarformaður í. Hann var talinn bera takmarkaða skattskyldu á Íslandi vegna 

þessara tekna á grundvelli 2. tölul. 3. gr. tsl. Að sama skapi var skattlagningarréttur þeirra talinn 

vera á Íslandi samkvæmt tvísköttunarsamningi milli ríkjanna frá árinu 1991.  Óumdeilt var að 

hann bar takmarkaða skattskyldu á Íslandi vegna stjórnarlauna frá X hf. sbr. 2. tölul. 3. gr. tsl. 

en kærandi taldi hlunnindi hans vegna hlutabréfakaupanna ekki vera lið í endurgjaldi vegna 

stjórnarstarfa hans í X hf. heldur endurgjald fyrir sérstök verkefni í þágu félagsins sem hann 

hafi tekið að sér samkvæmt ráðningarsamningi. Þetta væru því launatekjur sem féllu undir 15. 

gr. tvísköttunarsamningsins og ættu skv. ákvæðinu að vera skattlagðar í Bretlandi. 

Ríkisskattstjóri var ósammála því og taldi tekjurnar af kaupréttinum falla undir 16. gr. 

tvísköttunarsamningsins um stjórnarlaun sem gerði það að verkum að þær væru skattskyldar á 

Íslandi. YSKN féllst á það með kæranda að umrætt verkefni hans væri ekki hefðbundið 

 
9 Helgi Seljan, Aðalsteinn Kjartansson, Stefán Aðalsteinn Drengsson, 2021.  
10 Kristján Gunnar Valdimarsson: „Hugtakið raunverulegur eigandi í alþjóðlegum skattarétti.“ Bls 270. 
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verkefni stjórnarmanns í hlutafélagi en engu að síður taldi YSKN það nátengt stöðu hans sem 

stjórnarformanns þar sem þau fólu í sér samræmingu á starfsemi félagasamstæðunnar í heild 

ásamt upplýsingagjöf til annarra stjórnarmanna um málefni félagsins. Af því leiddi að fallist 

var á það með ríkisskattstjóra að tekjur kæranda af nýtingu kaupréttar að hlutabréfum í X hf. 

teldust stjórnarlaun í skilningi 16. gr. tvísköttunarsamningsins og hann bæri þ.a.l. takmarkaða 

skattskyldu af þeim hér á landi. 

 
 

2.3. Tvísköttunarsamningar	

Í kringum aldamótin 1900 gerðu Prússland og Austurríki tvísköttunarsamning sín á milli sem 

er talinn vera fyrstur sinnar tegundar sem vitað er um. Gerð slíkra samninga fór að færast í 

aukana upp úr fyrri heimsstyrjöldinni. Þjóðabandalagið tók upphaflega þátt í þróun 

tvísköttunarsamninga en árið 1929 var sett á laggirnar sérstök efnahagsnefnd til að halda áfram 

vinnunni. Eftir að seinni heimsstyrjöldinni lauk hefur þetta verkefni einkum verið í höndum 

Efnahags- og framfararstofnunar Evrópu (hér eftir verður notast við enska skammstöfun þess, 

OECD). Árið 1963 lauk þeirri umfangsmiklu vinnu og efnahagsnefndin á vegum 

stofnunarinnar kynnti drög að tvísköttunarsamningi. Samningur þessi byggði að mestu á þeim 

tvísköttunarsamningum sem Evrópuþjóðir höfðu verið að nota fram að þessu, en á milli 

stríðsáranna studdust um 30 Evrópuþjóðir við tvísköttunarsamning sem Ítalía og Þýskaland 

gerðu sín á milli árið 1925.11 

Tvísköttunarsamningar eru ein tegund þjóðréttarsamninga en til þess að hægt sé að beita 

þeim verða þeir að hafa lagagildi. Það leiðir af samspili landsréttar og þjóðaréttar að þrátt fyrir 

að tvísköttunarsamningar séu þjóðréttarlega bindandi fyrir íslenska ríkið, þá eru þeir ekki hluti 

af íslenskum rétti. Það er ekki fyrr en samningurinn hefur verið innleiddur í íslensk lög sem 

hægt er að beita honum sem lögum. Lagasetning er alla jafna langt ferli þar sem frumvarp er 

lagt fyrir þingið og fer þar í gegnum nokkrar umræður áður en hægt er að samþykkja það sem 

lög. Í tilfelli tvísköttunarsamninga þyrfti að leggja fyrir Alþingi lög til staðfestingar 

samningnum þar sem hann teldist fullgiltur er þau lög væru samþykkt. Í stað þess að flækja 

ferlið óþarflega mikið var samþykkt á Alþingi árið 1925 að ríkisstjórnin fengi heimild til gera 

samning við Danmörku um ýmsar skattalegar ívilnanir fyrir þegna ríkjanna. Árið 1936 var 

þessi heimild víkkuð út þannig að hún næði til allra ríkja, eins og fyrirkomulagið er enn þann 

dag í dag sbr. 119. gr. tsl. Með þessu ákvæði flýtti Alþingi fyrir lagasetningarferlinu og veittu 

 
11 Ásmundur G. Vilhjálmsson: „Skipting á skattlagningarréttinum milli heimilisfestaríkis og keldulands.“ Bls. 
125.  
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í raun fyrirfram samþykki sitt á lögfestingu samninganna. Ekki var lengur þörf á því að leggja 

samningana fyrir Alþingi til staðfestingar og öðlast því samningar stjórnvalda við önnur ríki 

um skattaívilnanir gildi settra laga á sama hátt og lög sem Alþingi samþykkir eftir hefðbundið 

lagasetningarferli. Það athugast þó að ekki er hægt að beita tvísköttunarsamningum fyrr en þeir 

hafa verið birtir í C-deild Stjórnartíðinda12.  Á grundvelli 1. mgr. 119. gr. tsl. er ríkisstjórninni 

heimilt að gera samning við ríkisstjórnir annarra ríkja um gagnkvæmar ívilnanir á sköttum 

erlendra og íslenskra skattaðila. Einnig er þeim heimilt að gera samning um gagnkvæm 

upplýsingaskipti og um innheimtu opinberra gjalda við önnur ríki sbr. 2. mgr. 119. gr. tsl.  

Undanfarin ár hefur mikilvægi tvísköttunarsamninga þó dvínað að einhverju leyti. 

Ástæðan er einna helst sú að færst hefur í vöxt að fjármagn streymi frá háskattaríkjum til 

lágskattaríkja. Það veldur því að þörfin fyrir mildun á tvískattlagningu tekna hjá skattaðilum, 

sem er ein grundvallarástæða þess að tvísköttunarsamningar eru gerðir, er ekki lengur til staðar 

og þess í stað beina ríki sjónum sínum frekar að mikilvægi þess að vernda skattstofna sína. 

Tvísköttunarsamningar eru þó tvímælalaust lykilatriði þegar kemur að sanngjarni skiptingu á 

skattlagningarrétti milli ríkja.13   

 

2.3.1. Samningsfyrirmynd OECD 

Upphafleg tvísköttunarsamningsfyrirmynd OECD er frá árinu 1963. Samningsfyrirmyndin 

hefur verið endurskoðuð reglulega síðan þá, núna síðast árið 2017, og er hún sú útbreiddasta 

sem gerð hefur verið á alþjóðavísu. Í tvísköttunarsamningum sem ríki gera sín á milli í því 

skyni að komast hjá tvísköttun, hefur OECD samningsfyrirmyndin verið mikilvægt tól í 

sambandi við túlkun og framkvæmd slíkra samninga. Það hefur verið talið afar mikilvægt að 

helstu hugtök samningsins séu túlkuð á sama hátt á alþjóðavettvang14 en staðreyndin er sú að 

samningsfyrirmyndin er eins og nafnið gefur til kynna bara fyrirmynd og því er aðeins um að 

ræða ábendingar til ríkja um hvernig æskilegt sé að setja upp tvísköttunarsamning og 

leiðbeiningar um túlkun ákvæðanna. Ríkjum er því í sjálfvald sett hvernig þau setja upp 

tvísköttunarsamninga og eru ekki bundin við að túlka samningsákvæðin á þann veg sem OECD 

mælir fyrir um.15  

Í fyrstu samningsfyrirmyndunum 1963 og 1977 bar heiti þess með sér að markmið 

samningsins væri að koma í veg fyrir tvísköttun. Því var síðar breytt og fjarlægt úr heiti 

 
12 Ásmundur G. Vilhjálmsson: „Gerð og túlkun tvísköttunarsamninga.“ Bls. 127-130.  
13 Ásmundur G. Vilhjálmsson. „Skipting á skattlagningarréttinum milli heimilisfestaríkis og keldulands“. Bls. 
123.  
14 Páll Jóhannesson. „Hugtakið „föst atvinnustöð“ samkvæmt alþjóðlegum skattarétti.“ Bls. 10.  
15 Ásmundur G. Vilhjálmsson: „Gerð og túlkun tvísköttunarsamninga.“ Bls. 168.  
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samningsfyrirmyndarinnar í ljósi þess að hún snýr ekki eingöngu að því takmarka tvísköttun 

heldur tekur einnig á fleiri atriðum eins og að koma í veg fyrir skattaundanskot ásamt fleiru.16 

Uppsetning samningsfyrirmyndarinnar er í stuttu máli svo að í upphafi er farið yfir helstu 

skilgreiningar og svið samningsins, næst tekur við hvernig hvort samningsríkið fyrir sig getur 

skattlagt tekjur og fjármagn, þá er farið yfir hvaða aðferðir hægt er að beita til að koma í veg 

fyrir tvísköttun og að endingu koma fram ákvæði er varða gildistöku og lok samnings. 

Samningsfyrirmyndin tekur til allra heimilisfastra aðila aðildarríkjanna, hvort sem þeir eru 

heimilisfastir í öðru ríkinu eða báðum. Skatturinn sem um ræðir í samningsfyrirmyndinni er 

bæði tekjuskattur og fjármagstekjuskattur.17 

Í dag eru í gildi yfir 3.000 tvísköttunarsamningar og er yfirgnæfandi meirihluti þeirra 

byggður á samningsfyrirmynd OECD, enn fremur er talið að u.þ.b. 75% allra þessara samninga 

séu nákvæm eftirmynd samningsfyrirmyndarinnar. Þessir samningar stýra skattalegum 

afleiðingum nærri 85% allra utanríkisviðskipta og fjárfestinga.18  

 

2.3.2. Skipting skattlagningarréttar milli ríkja 

Samningsfyrirmynd OECD veitir ítarlegar leiðbeiningar um hvernig ákjósanlegast er fyrir ríki 

að skipta skattlagningarrétti sín á milli og mun því umfjöllunin hér á eftir einkum miðast við 

hvernig þessu er farið samkvæmt samningsfyrirmyndinni. Í 6. – 22. gr. 

samningsfyrirmyndarinnar er að finna skiptingarákvæði, sem þýðir að fyrst þarf að átta sig á 

því um hvers konar tekjur og eignir er að ræða þar sem það er ekki ein algild regla sem gildir 

um skiptingu skattlagningarréttar á milli ríkja. Samningsfyrirmyndin er engu að síður samin 

með hagsmuni heimilisfestarríkisins í huga 19  Í stuttu máli er öðru ríkinu, ýmist 

heimilisfestaríkinu eða upprunalandinu, veittur forgangsréttur til að skattleggja ákveðnar 

tekjur. Það ríki sem ekki nýtur þessa forgangsréttar þarf á móti að aflétta tvískattlagningu. Þetta 

er tiltölulega einfalt þegar heimilisfestaríkið hefur forgang að skattlagningu þar sem 

upprunalandið lætur einfaldlega hjá líða að skattleggja þær tekjur eða eignir sem um ræðir. 

Málin flækjast aðeins þegar skattlagningarrétturinn hvílir hjá upprunalandinu. Þegar þær 

aðstæður eru uppi kveður samningsákvæði iðulega á um að ákveðnar tekjur megi skattleggja í 

því ríki. Dæmi um þetta eru 6. og 15. gr. samningsfyrirmyndarinnar. Þegar svo stendur á er það 

í höndum heimilisfestaríkisins að milda eða aflétta tvískattlagningu í samræmi við fyrirmæli 

 
16 Vogel K: Klaus Vogel on Double Taxation Conventions. Bls. 4.  
17 Vogel K: Klaus Vogel on Double Taxation Conventions. Bls. 4.  
18 Brauner Y: „What the BEPS?“ Bls. 61-62. 
19 Ásmundur G. Vilhjálmsson: „Mildun tvískattlagningar.“ Bls. 331.  
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23. gr. OECD fyrirmyndarinnar, sem hefur að geyma tvenns konar leiðir til þess. Aðferðir 

þessar eru í fyrsta lagi undanþáguaðgerð með stighækkunarfyrirvara og hins vegar venjuleg 

frádráttaraðferð. Þess ber þó að geta að aðferðum þessum er einkum beitt þegar ríkin tvö sem 

eiga í samningssambandi eru efnahagslega jafnsett. Hafi ákvæði ekki að geyma þennan 

möguleika upprunalandsins til skattlagningar er málið einfalt, það skapast ekki aðstæður sem 

leiða til tvísköttunar og þ.a.l. ber heimilisfestaríkinu ekki að milda neitt.20 Báðar aðferðirnar 

eru jafn réttháar samkvæmt OECD samningsfyrirmyndinni en val á aðferðum fer eftir ríkjum. 

Til dæmis tíðkast frádráttaraðferðin meira í engilsaxneskum löndum eins og Bretlandi og 

Bandaríkjunum en undanþáguaðferðin hefur verið meira notuð í Evrópulöndum á borð við 

Holland, Austurríki og Þýskaland. Vert er að taka fram að tvísköttunarsamningar reiða sig 

sjaldnast eingöngu á aðra aðferðina við mildun tvískattlagningar.21  

 

3. Skattasniðganga í alþjóðasamfélaginu 

3.1. Skattasniðganga eða skattsvik? 

Mörkin eru ekki alltaf skýr um hvort að um sé að ræða skattasniðgöngu eða skattsvik. 

Skattasniðganga (e. tax avoidance)  er stundum notað yfir þau tilfelli þar sem farin er lögleg 

leið til þess að lækka skatta á meðan að skattsvik (e. tax evasion) er ólögleg leið til þess að 

lækka skatta.  Dæmi um skattasniðgöngu er þegar fjölþjóðafyrirtæki (e. multinational 

company) reisir verksmiðju á lágskattasvæði frekar en í heimaríki sínu til þess að nýta sér 

hagstæða skatta á fyrirtæki. Dæmi um skattsvik er þegar einstaklingur sem er heimilisfastur í 

ríki sem telst ekki lágskattasvæði opnar bankareikning í lágskattaríki og gerir hvergi grein fyrir 

vaxtatekjum sínum sem hann fær þaðan. Það er þó ekki alltaf auðvelt að átta sig á um hvort 

tilfellið sé að ræða og oft er tiltekin starfsemi fyrirtækja talin falla undir skattasniðgöngu þegar 

hún gæti allt eins talist til skattsvika, eins og kann t.d. að verða uppi þegar um milliverðlagningu 

er að ræða. Þá verðleggja fyrirtæki ákveðna vöru eða þjónustu lágt þegar verið er að selja til 

tengdra félaga á lágskattasvæði (e. low-tax affiliate) en borga mun hærra verð þegar þau kaupa 

vöru eða þjónustu frá þeim. Verðið á að vera innan armslengdar en hafi það verið ákveðið 

einungis til sýndarmennsku mætti jafnvel líta svo á að um skattsvik sé að ræða.22 

Í grunninn er algengara að skatttekjur sem tapast vegna einstaklinga megi rekja til 

skattsvika og þá einna helst á lágskattasvæðum í þröngri merkingu hugtaksins. Á móti er 

 
20 Ásmundur G. Vilhjálmsson. „Mildun tvískattlagningar.“ Bls. 334.  
21 Ásmundur G. Vilhjálmsson. „Mildun tvískattlagningar.“ Bls. 346. 
22 Gravelle J. G: „Tax Havens: International Tax Avoidance and Evasion“. Bls. 1. 
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algengara að skatttekjur sem tapast vegna fyrirtækja megi rekja til ýmist skattsvika eða 

skattasniðgöngu hvort heldur sem er á lágskattasvæði í þröngri eða rúmri merkingu þess. Þegar 

rætt er um lágskattasvæði í þröngri merkingu falla þar undir ríki þar sem lágir eða engir skattar 

eru til staðar og auk þess lítið gagnsæi og upplýsingaflæði, þar ríkir bankaleynd og nánast engar 

kröfur gerðar um starfsemi til þess að öðlast skattalega heimilisfesti þar.  Rýmri túlkun á 

lágskattasvæði felur t.d. í sér hvers konar lágskattaríki sem vill skapa hagstætt skattalegt 

umhverfi til að laða til sín meira fjármagn. Þá eru ríki sem hafa lága eða enga skatta einnig 

talin falla undir rúma túlkun á lágskattasvæði.23   

 
3.2. Áhrif skattasniðgöngu á ríki 

Þegar rýnt er nánar í hvaða áhrif skattasniðganga hefur á ríki er hægt að afla mikilvægra 

upplýsinga með því að skoða sambandið á milli fjölþjóðlegra fyrirtækja á alþjóðavettvangi og 

skattastefnu ríkja gagnvart fyrirtækjum. Alls konar þættir koma til skoðunar, t.a.m. hvernig 

ákvarðanir stjórnvalda um skattlagningu fyrirtækja hafa áhrif á ákvarðanir fjölþjóðlegra 

fyrirtækja. Fyrirtækin taka ákvörðun út frá skattbyrði um hvar hagstæðast sé að staðsetja 

félagið og bókfæra hagnað. Þessar ákvarðanir hafa svo aftur áhrif á stjórnvöld og hvaða 

skatttekjur þau koma til með að fá, sem hefur að endingu áhrif á það hvers konar skattastefna 

verður fyrir valinu.24  

Upp úr aldamótunum 2000 jukust umsvif Íslendinga á lágskattasvæðum gríðarlega. Talið 

er að fjöldi aflandsfélaga í eigu Íslendinga hafi fertugfaldast frá árinu 1999 fram að hruninu 

árið 2008. Félög þessi fjárfestu mikið á Íslandi og til að setja þetta í samhengi áttu aflandsfélög 

í lok árs 2007 samtals 56% af Úrvalsvísitölu Kauphallarinnar, eða um 1.500 milljarða króna. 

Það liggur í augum uppi að með tilfærslu eigna til aflandsfélaga eða eignarhaldi í félögum á 

lágskattasvæðum í því skyni að skjóta undan skatti veldur margvíslegum skaða.25 Árið 2002 

skipaði fjármálaráðherra nefnd til þess að gera úttekt á umfangi skattsvika, skattasniðgöngu og 

dulinni efnahagsstarfsemi á Íslandi. Niðurstöður nefndarinnar leiddu í ljós að almennt hefði 

dregið úr skattsvikum í formi vanframtalinna tekna en aftur á móti hefðu skipuleg skattsvik 

aukist og bent á að komnar væru nýjar leiðir til skattsvika, sem rekja mætti til aukinna viðskipta 

erlendis. Niðurstöðurnar veittu einnig vísbendingar um umfang skattsvikanna og áætluðu 

 
23 Gravelle J. G: „Tax Havens: International Tax Avoidance and Evasion“ Bls. 2. 
24 Clausing K. A: „Multinational Firm Tax Avoidance and Tax Policy.“ Bls. 703. 
25 Starfshópur á vegum Fjármála- og efnahagsráðuneytisins: „Eignir Íslendinga á Aflandssvæðum - Könnun 
starfshóps á vegum fjármála- og efnahagsráðuneytisins á fjármagsflutningum og eignaumsýslu á 
lágskattasvæðum.“ Bls. 5. 
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tekjutap ríkis og sveitarfélaga nema milli 8,5% og 11,5% af heildartekjum þeirra.26 Þess má 

geta að á árunum 2006-2009 og 2009-2014 var áætlað tekjutap hins opinbera vegna 

skattaundskota talið nema samtals um 56 milljörðum króna.27 Ef horft er til Bandaríkjanna er 

talið að hvatinn til þess að færa til hagnað leiði af sér tap fyrir bandaríska ríkið upp á u.þ.b. 

35% af tekjuskatti félaga sem svaraði til rúmlega 60 milljarða bandaríkjadollara árið 2004.28  

 
3.3. Skattasniðgöngutilskipun ESB nr. 2016/1164 

Framkvæmdarstjórn Evrópusambandsins samþykkti sumarið 2016 samræmda löggjöf 

aðildarríkja í því skyni að sporna við skattasniðgöngu. Í greinargerð með frumvarpinu að 

tilskipuninni er tekið fram að í takt við þær áherslur sem uppi eru í alþjóðlegu skattaumhverfi 

í dag þykir nauðsynlegt að tryggja það að skattur sé greiddur á þeim stað sem verðmæti og 

hagnaður myndast. Brýnt er að endurheimta traust almennings á óhlutdrægni skattkerfanna og 

veita ríkjum rými til þess að skipa skattamálum sínum í ljósi sjálfákvörðunarréttar þeirra. 

Tilskipunin er liður í því að innleiða ferla sem OECD hefur sett fram með BEPS 

aðgerðaráætluninni. 29   Á sviði Evrópuréttar er það mikilvægt fyrir innri markaðinn að 

aðildarríkin standi við skuldbindingar sínar á BEPS og taki sannarlega á því vandamáli sem 

skattasniðganga er. Að mati framkvæmdastjórnarinar er nauðsynlegt að setja skýrar reglur 

varðandi rýringu eða eyðingu skattastofna á innri markaðnum og tilfærslu hagnaðar frá innri 

markaðnum. Til að ná þessum markmiðum telur Framkvæmdarstjórnin þörf á að setja reglur á 

eftirfarandi sviðum: takmörkunum á frádráttarbærni vaxta, útgönguskatti, almennar 

skattasniðgöngureglur (e. GAAR), CFC reglur, og að lokum reglur um hvernig takast eigi á 

við misræmi í regluverki ríkja. Að endingu er lögð áhersla á að reglurnar þurfi að endurspegla 

bæði þörfina á að koma í veg fyrir skattasniðgöngu en að sama skapi þurfi að sporna við því 

að annars konar tálmanir komi upp, svo sem tvísköttun. Leiði reglur þessar til þess að tvísköttun 

skapist verður annað ríkið að milda þá tvískattlagningu.30 Þess má geta að tilskipunin gengur 

lengra en BEPS aðgerðaráætlunin, þar sem í þeirri síðarnefndu er ekki að finna ákvæði er varða 

útgönguskatt og almennar skattasniðgöngureglur.31  

 
26 Þskj. 664, 131. lögþ. 2004-2005. Bls. 3. 
27 Starfshópur á vegum Fjármála- og efnahagsráðuneytisins: „Eignir Íslendinga á Aflandssvæðum - Könnun 
starfshóps á vegum fjármála- og efnahagsráðuneytisins á fjármagsflutningum og eignaumsýslu á 
lágskattasvæðum.“ Bls. 11. 
28 Clausing K. A: „Multinational Firm Tax Avoidance and Tax Policy.“ Bls. 704.  
29 Notast verður við heitið BEPS sem er skammstöfun á Base Erosion and Profit Shifting, sem þýðist yfir á 
íslensku sem barátta gegn rýrnun skattstofna og tilfærslu hagnaðar. 
30 COUNCIL DIRECTIVE (EU) 2016/1164 of 12 July 2016: laying down rules against tax avoidance practices 
that directly affect the functioning of the internal market. Bls. 1-2. 
31 Deloitte: „EU Anti-Tax Avoidance Directive - Implementation of Controlled Foreign Company Rules.“ Bls. 
3.  
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 Framkvæmdarstjórnin telur einhliða aðgerðir aðildarríkjanna ekki skila nægilega 

góðum árangri og að mati hennar eru þær frekar til þess fallnar að skapa meiri óvissu. Því til 

viðbótar er það er von Framkvæmdarstjórnarinnar að með því að fá öll ríki Evrópusambandsins 

til að innleiða þær reglur sem tilskipunin mælir fyrir um, verði hægt að skjóta loku fyrir helstu 

leiðir til skattafyrirhyggju og þannig ná fram því grundvallaratriði sem tilskipunin snýst um, 

þ.e. að sjá til þess að fyrirtæki sem njóta góðs af innri markaðnum og skili hagnaði þar, greiði 

skatta af þeim hagnaði innan Evrópusambandsins, þar sem starfsemin fer raunverulega fram.  

Það var einnig horft til þess við setningu tilskipunarinnar að hún hefði að geyma ákveðnar 

meginreglur og jafnframt reynt að tryggja það að ríki fengju svigrúm til þess að innleiða þær í 

sitt lagaumhverfi eftir því sem best hentar hverju ríki fyrir sig í ljósi skattakerfa þeirra.32   

 

4. OECD 

4.1. Saga og uppruni OECD 
Árið 1948 var Efnahagssamvinnustofnun Evrópu (OEEC) komið á fót í því skyni að 

skipuleggja Marshall-aðstoðina. Var þetta undanfari stofnunar Efnahags- og 

framfararstofnunarinnar (OECD) sem tók við starfsemi OEEC árið 1961.33 Stofnaðilar OEEC 

voru 18 Evrópuríki, Ísland þar með talið. Þegar OECD tók við árið 1961 bættust Bandaríkin 

og Kanada við. Japan, Finnland, Ástralía og Nýja-Sjáland gerðust aðilar að stofnuninni á 

árunum 1964 -1973 en síðan liðu yfir 20 ár þar til fleiri ríki gerðust aðilar að stofnuninni.34  

 Líta má á OECD sem ákveðna tilraun til að endurlífga OEEC, sem leið undir lok eftir 

að Marshall-aðstoðin rann sitt skeið. Þarna var komið bandalag ríkja í Vestur-Evrópu sem átti 

stóran þátt í því að móta ímynd hinna vestrænnu ríkja eins og við þekkjum þau í dag. OECD 

hefur frá stofnun þess verið ákveðinn brautryðjandi hvað varðar mikilvægar kenningar á sviði 

efnahagsmála. Stofnunin hefur til viðbótar tekið að sér ólík hlutverk í gegnum tíðina eins og 

t.d. að kynna almennt viðhorf á tilteknu efni á vettvangi Sameinuðu Þjóðanna, uppræta 

framvindu sem hætt væri að myndi stangast á við alþjóðlega fríverslun og fleira sem sýnir 

breytilegar hliðar á hlutverki stofnunarinnar.  Í grunninn var þetta alþjóðleg stofnun, mynduð 

af nokkrum þjóðríkjum, þar sem helsta áherslan var lögð á kenningar í efnahagsmálum.  Engu 

að síður hafði hún á sér þann blæ að vera eins konar alþjóðavaldastofnun sem fór með 

 
32 Schmidt P. K: „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 – An Interim 
Nordic Assessment.“  Bls. 91  
33 Ault H. J: „Reflections on the Role of the OECD in Developing International Tax Norms.“ Bls. 758. 
34 Leimgruber M og Schmelzer M: „The OECD and the International Political Economy Since 1948.“Bls. 3.  
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milliríkjasamninga.    Ásamt því að bregða sér í ólík hlutverk hefur OECD einnig látið fjölbreytt 

málefni sig varða í gegnum tíðina. Í brennidepli eru vissulega efnahagsmál en stofnunin hefur 

auk þess beitt sér fyrir málefnum á ótal sviðum eins og landbúnaði, fiskveiði, umhverfi og 

þróunaraðstoð sem dæmi. Í dag ber almenningur mikið traust til stofnunarinnar og þangað leita 

flestir fræðimenn og blaðamenn eftir sem nákvæmustum heimildum, enda litið á skýrslur og 

annað efni sem stofnunin gefur út sem áreiðanlegt efni sem er unnið af sérfræðingum á hverju 

sviði.35  

 

4.2. Hlutverk OECD á sviði alþjóðlegs skattaréttar 

Aðildarríki OECD hafa í gegnum tíðina litið til stofnunarinnar til ákvarða nánar viðmið í 

alþjóðlegu skattaumhverfi, til dæmis hvað varðar skattasamkeppni. OECD svaraði kalli 

aðildarríkjanna og gaf út skýrslu árið 1998. Markaði það upphafið að því starfi sem OECD 

hefur beitt sér fyrir í því að aðgreina heilbrigða og skaðlega skattasamkeppni. Efnahagsnefnd 

OECD fer með þetta málefni og skilar reglulega skýrslum til ráðsins þar sem árangur vinnu 

þeirra er mældur.36 Viðfangsefnið var nálagast á þann hátt að skilgreina og útiloka skaðlega 

eiginleika forgangsskattkerfa (e. preferential tax regime) hjá aðildarríkjum OECD, að 

skilgreina skattaskjól, standa við meginregluna um gagnsæi og upplýsingaflæði og að hvetja 

ríki sem ekki eiga aðild að OECD til að taka þátt í þessu verkefni. Með því að efla útfærsluna 

á meginreglunni um gagnsæi og upplýsingaflæði, gerir það ríkjum kleift að varðveita 

sjálfsákvörðunarrétt sinn yfir skattamálum sínum innanlands og að beita sínum eigin 

skattalögum á sem skilvirkastan hátt. Eins og fyrr segir er það hluti af sjálfsákvörðunarrétti 

hvers ríkis að ákveða hvernig skattamálum þeirra skuli háttað og er það hvorki vilji né markmið 

OECD að skilyrða á einhvern hátt hvernig skattamálum skal hagað í landsrétti. Einkum er 

leitast eftir því að skapa samkeppnishæft skattaumhverfi sem hentar öllum ríkjum hvort sem 

þau eru stór eða smá, aðilar að OECD eða ekki og hvort sem þau búa yfir tekjuskattskerfi eða 

ekki. Með þessu skattaumhverfi eiga öll þessi ólíku ríki að geta stefnt að sama markmiðinu um 

aukinn hagvöxt og velmegun.37  

Skattalegar áskoranir í netviðskiptum á milli landa voru fyrst viðfangsefni 

stofnunarinnar árið 1997 á ráðstefnu OECD í Turku í Finnlandi. Gefin var út skýrsla í kjölfarið 

til að takast á við það málefni.  Á ráðherrafundi OECD í Ottawa í Kanada sem haldinn var ári 

 
35 Leimgruber M og Schmelzer M: „The OECD and the International Political Economy Since 1948.“ Bls. 2.  
36 OECD: „The OECD´s Project on Harmful Tax Practices: 2006 Update on Progress in Member Countries.“ 
Bls. 2.  
37 OECD. „The OECD´s Project on Harmful Tax Practices: 2006 Update on Progress in Member Countries.“ 
Bls. 3. 
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síðar, var komist að samkomulagi um nokkur lykilatriði er vörðuðu skattlagningu alþjóðlegrar 

rafrænnar verslunar. Eitt af því var að beita skyldi hefðbundinni skattlagningu á alþjóðlega 

rafræna verslun á hið nýja rafræna umhverfi sem Internetið var að ryðja til rúms. Einnig var 

lögð áhersla á áframhaldandi hlutlausa skattameðferð milli hefðbundinnar verslunar og 

rafrænnar verslunar ásamt skýrum skattalögum til þess að viðhalda öruggu umhverfi gagnvart 

fyrirtækjum ásamt fleiru.38  

Árið 2008 var haldin sérstök ráðstefna í september árið 2008 til að minnast þess að 50 

ár væru liðin frá því að tvísköttunarsamningsfyrirmynd OECD leit fyrst dagsins ljós.  Yfir 650 

manns frá yfir 100 löndum voru viðstaddir þennan merkisviðburð þar sem saman voru komnir 

bæði aðilar frá einkafyrirtækjum og opinberir aðilar. Framkvæmdarstjóri OECD tók fram í 

upphafi ráðstefnunnar að það væru þrjú lykilatriði sem einkenndu farsæld 

tvísköttunarsamningsfyrirmyndar OECD. Eitt þeirra lykilatriða væri að ná að aðlaga 

alþjóðlegar skattareglur að breytilegu viðskiptaumhverfi. Einnig tók hann fram að aukin 

þátttaka viðskiptasamfélagsins skipti ekki síður máli auk stigvaxandi aðkomu ríkja sem standa 

utan OECD.39 Árangur OECD bæði á sviði skattlagningar rafrænnar verslunar og á vettvangi 

skaðlegrar skattasamkeppni er vísbending um að ekki þurfi ávallt að koma á bindandi 

þjóðréttarlegum samningum til að ná árangri, en ríki fælast oft undan slíkum skuldbindingum.40  

OECD hefur þó haft hagsmuni hinna vestrænu ríkja að leiðarljósi sem sýnir sig m.a. í því 

hvernig heimilisfestaríki er gert hærra undir höfði í tvísköttunarsamningsfyrirmyndinni. 

Tvísköttunarsamnigsfyrirmynd Sameinuðu þjóðanna hefur aftur á móti hagsmuni 

upprunalandsins frekar að leiðarljósi sem hefur verið álitið jákvætt fyrir þróunarlönd. 

Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna hafði lengi látið í ljós viljann til að efla erlenda fjárfestingu 

í þróunarlöndum á þeim forsendum sem eru pólítískt viðunandi en myndu á sama tíma gagnast 

ríkjunum á þjóðfélagslegan og fjárhagslegan hátt.41 Með því að gera upprunalandinu hærra 

undir höfði með tvísköttunarsamningsfyrirmynd Sameinuðu þjóðanna gerir það þróunarríkjum 

kleift að finna jafnvægi á milli þess að veita heilbrigt fjárfestingarumhverfi og þarfarinnar til 

að fjármagna uppbyggingu innan ríkisins með því að afla fjármagns innanlands.42  Ákvæði 

tvísköttunarsamningsfyrirmyndarinnar byggja á viðurkenningu upprunalandsins á því að 

 
38 Cockfield A. J: „The Rise of the OECD as Informal „World Tax Organization“ Through National Responses 
to E-Commerce Tax Challenges.“ Bls. 140-141.  
39 Ault H. J: „Reflections on the Role of the OECD in Developing International Tax Norms.“ Bls. 757. 
40 Cockfield A. J: „The Rise of the OECD as Informal „World Tax Organization“ Through National Responses 
to E-Commerce Tax Challenges.“ Bls. 182.  
41 United Nations: „Model Double Taxation Convention Between Developed and Developing Countries.“ Bls. 
III-IV. 
42United Nations (e.d.) 
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skattlagning tekna sem stafa frá erlendu fjármagni þurfi að taka inn í reikninginn kostnað sem 

tengist því að afla teknanna svo að þessar tekjur verði skattlagðar á hreinum grunni. Einnig má 

skattlagning ekki vera það há að hún dragi úr fjárfestingum auk þess sem taka þarf með í 

reikninginn að stundum sé það við hæfi að deila tekjunum með því ríki þaðan sem fjármagnið 

er uppsprottið.43  

 

4.3. BEPS aðgerðaráætlunin 

Barátta gegn rýrnun skattstofna og tilfærslu hagnaðar er vandi sem blasir við mörgum ríkjum 

heimsins í dag og einskorðast ekki bara við aðildarríki OECD.44 Í dag er þetta sameiginlegt 

verkefni OECD og G20 ríkjanna en samtals taka yfir 135 ríki þátt í þessari vinnu.45  Rýrnun 

skattstofna getur haft alvarlegar afleiðingar á skatttekjur og skattlagningarrétt ríkja. 

Skattstofnar geta rýrnað á ýmsa vegu en hægt er að rekja stóran hluta af þeirri rýrnun sem er 

gegnumgangandi hjá ríkjum í dag til tilfærslu hagnaðar.46 Margar aðferðir sem reyndar hafa 

verið til þess að stemma stigu við þessu vandamáli nýta sér samspil skattalaga ólíkra landa. 

Það getur því reynst erfitt að vinna á þessu vandamáli fyrir ríki ein og sér og til viðbótar gætu 

slíkar einhliða aðgerðir gert illt verra. Það getur sem dæmi skapað aukna hættu á tvísköttun 

fyrir fyrirtæki sem hefur hamlandi áhrif fyrir vöxt þeirra og fjárfestingar á alþjóðavísu. Helsti 

vandinn liggur þannig í því að finna út úr því hvaða fyrirkomulag hentar best til að innleiða 

lausnir við þessum málum á sem einfaldastan en jafnframt heildrænastan hátt.47  

 Árið 2013 hófu G20 ríkin í samstarfi við OECD einhverjar umfangsmestu breytingar 

sem ráðist hefur verið í á sviði alþjóðlegs skattarétti í eina öld. Unnið var að endurbótum með 

BEPS aðgerðaráætluninni í kjölfar einnar dýpstu efnahagskreppu sem komið hafði í langan 

tíma. Markmiðin voru ekki smávægileg heldur var stefnt að því að endurbæta reglurnar til að 

samræma þær við þær þróanir sem voru að eiga sér stað í heimsefnahaginum (e. world 

economy) og tryggja jafnframt að hagnaður væri skattlagður þar sem efnahagsleg starfsemi og 

verðmætasköpun færi fram.48  Í inngangsorðum skýrslunnar árið 2013 er fjallað nánar um 

nokkrar helstu ástæðurnar að baki aðgerðaraáætluninni. Þar kemur fram að undir mörgum 

kringumstæðum séu núgildandi lög og tvísköttunarsamningar ekki að valda rýrnun skattstofna 

 
43 United Nations: „Model Double Taxation Convention Between Developed and Developing Countries.“ Bls. 
VII 
44 OECD: „Addressing Base Erosion and Profit Shifting.“ Bls. 14.  
45 Vefsíða OECD - https://www.oecd.org/tax/beps/  
46 OECD: „Addressing Base Erosion and Profit Shifting.“ Bls. 5.  
47 OECD: „Addressing Base Erosion and Profit Shifting.“ Bls. 8.  
48OECD: „OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project – Information Brief.“ Bls. 3.  
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eða tilfærslu hagnaðar. Hins vegar geti með tímanum verið hægt að leiða í ljós ýmsar gloppur 

í löggjöfinni sem skapa hættuna á rýrnun skattstofna eða tilfærslu hagnaðar. Til viðbótar komi 

til skoðunar áskoranir í kjölfar útbreiðslu stafræna hagkerfisins. Þessi atriði, ásamt fleirum, 

geta stofnað núverandi fyrirkomulagi í hættu ef ekkert verður aðhafst og því mikilvægt að 

stjórnvöld grípi í taumana áður en það verður um seinan. Lýst var áhyggjum yfir því að 

aðgerðarleysi gæti haft í för með sér frekara tap á skatttekjum fyrir stjórnvöld og að fram gætu 

komið nokkrar tegundir af alþjóðlegum stöðlum sem væru í samkeppni hvert við annað. Gengið 

var svo langt að telja að ef ekkert yrði af aðgerðaráætluninni myndi það valda því að ríki beittu 

einhliða aðgerðum til að vernda skattstofn sinn, í stað samstilltra samstilltra aðgerða sem unnið 

hefur verið að fram að þessu, sem hefði í för með sér upplausn á heimsvísu og aukinni hættu á 

tvísköttun.49 Ekki var hægt að sjá af upphaflegu aðgerðaráætluninni frá 2013 að hægt sé að 

rekja vandann sem hlýst af rýringu skattstofna og tilfærslu hagnaðar til einhvers eins ákvæðis, 

heldur stafi hann af samspili margra ólíkra reglna.  Þar má nefna innlendar reglur sem 

samræmast ekki erlendum reglum, alþjóðlegum stöðlum sem hafa ekki þróast á sama máta og 

síbreytilegt viðskiptaumhverfi og skortur á gögnum. Um tveimur árum síðar eða undir lok 

ársins 2015 var aðgerðaráætlunin endanlega tilbúin.50  

 

4.3.1. Tilgangur og markmið 

Þau áhrif sem alþjóðavæðingin hefur haft á alþjóðlegar lagareglur eru margþætt. Efst á baugi 

má nefna tvenns konar mikilvægar áskoranir sem alþjóðasamfélagið stóð frammi fyrir og 

aðgerðaráætluninni var ætlað að bæta úr, en báðar þeirra má rekja til fyrrgreindra áhrifa. Hér 

er einkum átt við aðgerð 1 sem varðar skattlagningu stafræna hagkerfisins, og aðgerð 5 sem 

snýst um að koma í veg fyrir skaðlegar skattareglur og innleiða virkt skattaeftirlit. Áður en 

BEPS aðgerðaráætlunin kom út voru reglur á sviði alþjóðlegs skattaréttar ekki sniðnar að 

stafrænu hagkerfi. Reynt var að aðlaga þær að breyttu umhverfi, t.d. í ljósi mikillar uppgöngu 

í virði óáþreifanlegra eigna í milliríkjaviðskiptum, en það dugði skammt til að halda í við þær 

hröðu breytingar sem voru að eiga sér stað. 51  Mikilvægt þótti því að við gerð 

aðgerðaráætlunarinnar yrði það skýrt sérstaklega hvað fælist annars vegar í óáþreifanlegum 

eignum og hins vegar í rafrænum viðskiptum (e. e-commerce) þar sem þetta væru ólíkir hlutir. 

Ekki væri unnt að beita sömu reglum um þessi tvö fyrirbrigði, sem dæmi gæti staðsetning ein 

 
49 OECD: „Addressing Base Erosion and Profit Shifting.“ Bls. 10-11. 
50 OECD: „OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project – Information Brief.“ Bls. 3. 
51 Brauner Y: „What the BEPS?“ Bls. 70.  
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og sér ekki leitt til skattalegrar lögsögu eins og hefur í gegnum tíðina verið helsta viðmiðið. 52 

Rafræn viðskipti eru margslungin og ólík nokkru því sem áður hefur tíðkast svo afar mikilvægt 

var að leysa úr þeim vandræðum sem kynnu að skapast í slíkum viðskiptum. Í dag er hægt að 

spila stóran þátt í atvinnulífi annars lands alfarið í gegnum netið, t.d. með því að þjónusta 

viðskiptavini þar án þess að hafa þar skattalega heimilisfesti eða annars konar aðkomu.53 Á 

Íslandi er sem dæmi verið að leita leiða hvernig best verði farið að því að skattleggja erlendar 

streymisveitur og samfélagsmiðla á borð við Netflix og Facebook hér á landi. Markmiðið með 

því er að auka jafnræði á milli þess að auglýsa á innlendum markaði og hjá erlendu 

streymisveitunum en staðan í dag er sú að auglýsingatekjur streyma úr landi sem veldur því að 

sömu skattar eru ekki greiddir af þeim eins og þegar auglýst er innanlands.54  

Síðari áskorunin sem aðgerðaráætluninni er ætlað að koma í veg fyrir eru skaðlegar 

skattareglur og á sama tíma að innleiða virkt skattaeftirlit. Hér er í stuttu máli verið að taka á 

skattaskjólum og aflandssvæðum og raunar skattareglum hjá hvaða ríkjum sem er, sem hafa í 

för með sér skaðleg áhrif á skattasamkeppni. Í fyrri tilraunum OECD til þess að reyna að koma 

í veg fyrir skaðlega skattasamkeppni var því haldið fram að lykillinn að því væri gagnsæi og 

þá einna helst í því formi að auka upplýsingaflæði frá ríkjum. Þetta gekk þó aldrei sem skyldi 

og með aðgerðaráætluninni er nú gerð tilraun til þess að ráða fram úr þessum vanda.55 

 
4.3.2. Helstu áherslur 

Ýmis teikn eru á lofti sem benda til þess að fjölþjóðleg fyriræki séu sífellt að verða stórtækari 

á sviði skattahagræðingar sem veldur nokkrum áhyggjum, enda hefur það í för með sér 

gríðarlegan tekjumissi fyrir ríki. Um þetta hefur verið rætt um nokkurt skeið og reynt að 

bregðast við.56  Segja má að réttmæti tekjuskatts félaga sé í húfi. Ef haldið yrði áfram og ekkert 

aðhafst, græfi það verulega undan samkeppni fyrirtækja þar sem þau fyrirtæki sem stunda 

viðskipti út fyrir landsteinana geta nýtt sér þessa tilfærslu hagnaðar sem hægt hefur verið að 

komast upp með við samspil ólíkra skattakerfa. Þau hefðu þannig forskot á fyrirtæki sem starfa 

eingöngu innanlands og greiða sína skatta samviskusamlega. Síðast en ekki síst er hætt við því 

að þetta grafi undan því að hinn almenni skattgreiðandi standi skil á sínum sköttum þegar þeir 

 
52 Brauner Y: „What the BEPS?“ Bls. 73.  
53 OECD: „Addressing Base Erosion and Profit Shifting“ Bls. 7. 
54 Skattlagning á streymisveitur forgangsmál vegna jafnræðis.  (2021). 
55 Brauner Y: „What the BEPS?“ Bls. 76 
56 OECD: „Addressing Base Erosion and Profit Shifting.“ Bls. 6. 
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horfa til stórfyrirtækjanna og sjá hvernig þau komast hjá því að greiða skatta svo til löglega, í 

gegnum gloppur í kerfinu.57 

Í aðgerðaráætluninni er að finna 15 aðgerðir sem má í grófum dráttum skipta í 5 flokka eftir 

málefnum. Fyrsti flokkurinn, og eitt af því sem var drifkraftur þessarar aðgerðar eins og lýst 

var í kaflanum hér að framan, hefur að geyma aðgerðir 1 og 5, þ.e. skattlagning stafræna 

hagkerfisins og leiðir til að koma í veg fyrir skaðlegar skattareglur og að innleiða virkt 

skattaeftirlit. Annar flokkur hefur að geyma aðgerðir sem varða efnisleg ákvæði sem þurfa 

formlega að vera endurskoðuð til að ná marki sínu, sem gjarnan mætti kalla hinar raunverulegu 

aðgerðir. Þetta eru aðgerð 2 sem felur í sér að draga úr áhrifum sem misræmi í regluverki ríkja 

hafa í för með sér, aðgerð 3 sem snýst um að styrkja CFC reglur, aðgerð 4 um reglur gegn 

óhóflegum vaxtafrádrætti, aðgerð 6 sem kemur í veg fyrir misnotkun tvísköttunarsamninga auk 

aðgerðar 7 sem felur í sér ítarlega skilgreiningu á hugtakinu fastri starfsstöð. Þriðji flokkurinn 

hefur að geyma aðgerðir 8-10 sem varða milliverðlagningu auk aðgerðar 13 sem gerir ráð fyrir 

ríki-fyrir-ríki skýrslu í ljósi milliverðlagningar. Fjórði flokkurinn tengist aðgerðum sem taka á 

málum sem snúa að eftirfylgni og felur í sér leiðir fyrir ríki til að ganga úr skugga um að verið 

sé að fylgja fyrirmælunum. Þetta eru aðgerðir 11, sem snýst um að móta aðferðarfræði til að 

safna upplýsingum og greina áhrif og aðgerðir BEPS. Aðgerð 12, sem varðar þróun á reglum 

sem skyldar skattgreiðendur til að upplýsa um skaðlegar skattaráðstafanir auk aðgerðar 14 sem 

fjallar um að leysa ágreiningsmál um tvísköttun með skilvirkari hætti. Að lokum er það aðgerð 

15 sem fjallar um þróun marghliða samnings sem skref í þá átt að koma á fót alhliða 

alþjóðlegum skattareglum.58 

 

4.4. BEPS 2.0.  

Þrátt fyrir að núverandi BEPS aðgerðaráætlunin hafi uppskorið ýmsar breytingar í baráttunni 

gegn tilfærslu hagnaðar telja yfirvöld að hægt sé að ganga enn lengra í aðgerðum sem varða 

stafræna hagkerfið. OECD hyggst nú sameina ákveðnar einhliða aðgerðir sem tiltekin ríki hafa 

nú þegar ráðist í til að skattleggja stafræn fyrirtæki. Með því að sameina þessar aðferðir og 

útfæra samræmdar reglur sem allir geta nýtt verður hægt að komast hjá misvísandi reglum, sem 

gera lítið annað en að skapa enn frekari óvissu, ásamt því að takmarka tvísköttun. Megininntak 

þessarar nýju aðgerðaráætlunar er tvíþætt. Annars vegar að bregðast við umfangsmiklum 

áskorunum vegna tölvuvæðingar hagkerfisins með áherslu á ráðstöfun skattlagningarrétts. Til 

 
57 OECD: „Addressing Base Erosion and Profit Shifting.“ Bls. 10. 
58 Brauner Y: „What the BEPS?“ Bls. 69.  
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þess að takast á við tölvuvæðingu hagkerfisins vill OECD þróa leið til þess að skattleggja 

fyrirtæki einkum í stafrænum viðskiptum á háþróaðan máta (e. highly digitalized) í bland við 

önnur fyrirtæki sem ná til neytenda sinna á rafrænan hátt. Það þýðir að þrátt fyrir að fyrirtæki 

séu ekki heimilisföst í ákveðnu ríki, munu þau koma til með að þurfa að greiða þar skatt í ljósi 

þess að þar eru viðskiptavinir þeirra staðsettir.59 OECD er meðvitað um mikilvægi þess að 

hinar nýju reglur valdi ekki óþarfa óvissu og bindur vonir við að þær muni greiða úr helstu 

flækjustigum sem uppi eru í dag.60 Hitt megininntakið er að innleiða lágmarksmælikvarða 

varðandi skattbyrði. Reglurnar munu ekki eiga við um öll fyrirtæki heldur verður einblínt á 

fjölþjóðafyrirtæki sem starfa á heimsvísu með ákveðna lágmarksveltu. Með aðgerðunum er 

kappkostað að fjölþjóðafyrirtæki greiði lágmarksskatta af hagnaði sínum. Fái 

fjölþjóðafyrirtæki tekjur frá erlendum dótturfélögum eða útibúum sínum sem eru skattlögð 

undir því lágmarksviðmiði sem OECD leggur fram, munu þær tekjur verða skattlagðar 

sérstaklega. Það var ekki á stefnuskránni hjá OECD að þvinga öll aðildarríkin til þess að 

innleiða sérstakan lágmarksskatt heldur leggja þeir til aðrar leiðir að þessu markmiði. Sem 

dæmi að leggja viðbótarskatt á móðurfélagið vegna erlendra tekna þeirra sem sæta lágri 

skattlagningu.61 

Það er lykilatriði að aðgerðir þessar verði samstilltar og að hægt verði að fá sem flestar 

þjóðir til að standa saman að þeim því annars er alltaf hætta á því að hver og ein þjóð geri 

einhliða ráðstafanir t.d. til þess að vernda sína skattstofna, sem grefur undan þeim markmiðum 

sem að er stefnt. Aðgerðir þessar munu ekki hafa sömu áhrif á allar þjóðir en samkvæmt 

greiningu OECD á áhrifum þeirra er áætlað að skatttekjur hækki um 4% á alþjóðavísu.62 Stefnt 

var að því að klára áætlunina árið 2020 en ýmsar uppákomur hafa sett strik í reikninginn og 

ekki er enn ljóst hvenær verkefni þessu lýkur. Þar ber hæst heimsfaraldinn Covid-19 sem hefur 

haft áhrif víða en ekki síður sú tilkynning Bandaríkjanna um að viðræður þeirra við OECD um 

skattlagningu stafræna hagkerfisins næðu ekki lengra þar sem þeir gátu ekki sammælst um 

niðurstöðu á þessu sviði. Í ljósi þess að nýr forseti hefur nú tekið við völdum í Bandaríkjunum 

er enn óljóst hvaða afstöðu hin nýja ríkisstjórn undir stjórn hans hefur gagnvart alþjóðlegum 

skattamálum og má þannig búast við að ferlið dragist nokkuð áfram. Þó eru vonir um að ný 

aðgerðaráætlun gæti litið dagsins ljós síðari hluta ársins 2021.63    

 

 
59 M Peter og B Jan: „How BEPS 2.0 seeks to ensure a more level tax playing field.“ 
60 Angus B. og Coronado L: „The OECD presses on with BEPS 2.0 in today’s distressed times.“ 
61 M Peter og B Jan: „How BEPS 2.0 seeks to ensure a more level tax playing field.“ 
62 M Peter og B Jan: „How BEPS 2.0 seeks to ensure a more level tax playing field.“ 
63 Baker P: „The BEPS 2.0 Project Over the Coming Months.“ Bls. 845.  
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5. Um CFC reglur almennt 

5.1. Uppruni reglunnar 

Bandaríkin voru fyrsta ríkið í heiminum til þess að innleiða CFC reglur árið 1962. Kanada, 

Vestur-Þýskaland og Japan fylgdu á eftir á áttunda áratugnum og um miðjan tíunda áratuginn 

höfðu um 15 ríki innleitt þessar reglur í löggjöf sína. Árið 1998 gaf Ráð OECD út tillögur til 

sporna gegn skaðlegri skattasamkeppni. Þar hvatti ráðið ríki til þess að innleiða CFC reglur, 

sem ekki höfðu þegar gert það, og biðlaði jafnframt til þeirra ríkja sem höfðu þegar innleitt þær 

að ganga úr skugga um að þær samrýmdust því markmiði að vinna gegn skaðlegri 

skattasamkeppni.64  Um mitt árið 2019 höfðu tæplega 50 ríki innleitt CFC reglur og þar af öll 

ríki Evrópusambandsins.65  

 
5.2. Tilgangur CFC reglna 

Undirstaða CFC reglna er að koma í veg fyrir tilfærslu hagnaðar frá því ríki sem 

skattgreiðendur eru heimilisfastir í yfir í CFC félög sem skrásett eru á lágskattasvæðum, og að 

skattgreiðendur geti safnað upp fjármagni og geymt í slíkum félögum.  Að sama skapi er 

tilgangurinn að vernda rýrnun skattstofna innanlands með því að útiloka ávinning af því að 

færa hagnað til CFC félaga. Reglunum er þannig ekki ætlað að auka skatttekjur yfirvalda með 

því að hækka skatta á tekjur CFC félaga, heldur er markmiðið að þær hafi fyrirbyggjandi áhrif 

með því að vernda skattstofninn innanlands. Fara verður ákveðinn milliveg í þessum aðgerðum 

þar sem reynt er að hindra ekki löglega starfsemi CFC félaga og möguleika þeirra til að vera 

samkeppnishæf á  

alþjóðamarkaði.66 Þau ríki sem hafa ekki innleitt CFC löggjöf eða túlka hana mjög þröngt hafa 

ákveðið forskot samkeppnislega séð gagnvart þeim ríkjum sem hafa rýmri löggjöf á því sviði.   

Það skýrist vegna þess að erlend dótturfélög sem eru í eigu fyrirtækja sem heimilisföst eru í 

síðarnefndu ríkjunum lúta hærri skattlagningu þar heldur en þau félög sem heimilisföst eru í 

hinu erlenda ríki.67  

Skattgreiðendur eru í kjörstöðu til að lágmarka skattbyrði sína með því að færa 

fjármagn yfir til félaga á lágskattasvæðum ef engum CFC reglum er til að dreifa og er ástæðan 

fyrir þessu tvíþætt. Í fyrsta lagi vegna þess að í flestum ríkjum eru fyrirtæki talin sérstök 

 
64 Schmidt P. K: „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 – An Interim 
Nordic Assessment.“  Bls. 89.  
65 OECD. (e.d.). Action 3 Controlled Foreign Company. 
66 Arnold B. J: „The Evolution of Controlled Foreign Corporation Rules and Beyond.“ Bls. 633. 
67 OECD: „Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, Action 3 -2015 Final Report“. Bls. 14. 
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rekstrareining m.a. í skattalegu tilliti, og þar af leiðandi er hagnaður erlends félags aðskilinn 

skattbyrði hluthafans í heimilisfestaríki hans, í það minnsta þar til hagnaðurinn verður færður 

yfir til heimaríkisins. Ef heimilisfestaríki hluthafans skattleggur ekki hagnaðinn sem hann 

hlýtur af þessum eignum er ekki bara um að ræða frestun skattalagningar heldur verður komist 

hjá henni að öllu leyti. 68 Það sem CFC reglur gera er að horfa fram hjá því að CFC félagið sé 

sérstök rekstrareining þannig að hluthafinn sjálfur verður skattlagður í heimilisfestaríki sínu af 

öllum þeim tekjum sem félagið aflar, eins og hann hefði aflað þeirra sjálfur.69   Í öðru lagi er 

þessi kjörstaða skattgreiðanda háð tilvist lágskattasvæða. Þ.e. þessar aðstæður til að koma 

eignum í skattaskjól eða að fresta skattlagningu eru háðar því að skatturinn þar sé lægri heldur 

en í heimaríkinu.  Því meiri munur þarna á, því hagstæðara fyrir skattgreiðandann. CFC reglur 

eru því ákveðið verkfæri til að varna því að tilfærsla hagnaðar til erlendra félaga valdi 

óforsvaranlegri rýrnun skattstofna.70  

 

5.2.1. Mál Evrópudómstólsins nr. C-196/04 - Cadbury Schweppes  

Árið 2006 reyndi í fyrsta skipti á lögmæti CFC reglna í bandalagsrétti fyrir Evrópudómstólnum 

í máli nr. C-196/04 Cadbury Schweppes. Málavextir voru þeir að tvö dótturfélög breska 

fyrirtækisins Cadbury Schwepps voru heimilisföst á Írlandi þar sem skatthlutfall fyrirtækja var 

mun lægra en í Bretlandi. Skattayfirvöld í Bretlandi skattlögðu móðurfélagið Cadbury 

Schweppes á grv. CFC-reglna vegna hagnaðar dótturfélaga þeirra á Írlandi en þetta taldi 

móðurfélagið andstætt ákvæðum 43., 49. og 56. gr. Rómarsáttmálans sem fjölluðu um 

stofnsetningarréttinn, frjálst flæði þjónustu og frjálst flæði fjármagns. Að mati dómsins var það 

ekki talin misnotkun á stofnsetningarréttinum að setja á fót dótturfélag í öðru ríki en 

heimilisfestaríki móðurfélagsins gagngert til skattahagræðingar. Dómstóllinn taldi engu að 

síður bresku CFC löggjöfina takmarka stofnsetningarréttinn þar sem slík samsköttun sem CFC 

reglurnar mæla fyrir um ættu ekki við þegar um væri að ræða bresk dótturfélög, og þar með 

væri gerður greinarmunur á breskum dótturfélögum sem reglurnar tækju ekki til og 

dótturfélögum sem stofnsett væru utan Bretlands sem lutu þeirri samsköttun sem CFC reglurnar 

 
68 Schmidt P. K: „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 – An Interim 
Nordic Assessment.“  Bls. 88-89.  
69 Arnold B. J: „The Evolution of Controlled Foreign Corporation Rules and Beyond.“ Bls. 634. 
70 Schmidt P. K: „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 – An Interim 
Nordic Assessment.“ Bls. 88-89.  
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mæltu fyrir um. Þá tók dómurinn fram að heimilt væri að takmarka stofnsetningarréttinn þegar 

um hreina málamyndastarfsemi væri að ræða, en svo væri ekki í þessu tilfelli.  

  Af niðurstöðum málsins má draga þá ályktun að til þess að réttlæta megi takmörkun á 

stofnsetningarréttinum eða öðrum fjórfrelsisákvæðum þurfi nokkur skilyrði að vera fyrir hendi. 

Í fyrsta lagi þurfa CFC reglur aðildarríkja að takmarkast við það markmið eitt að sporna við 

hreinni málamyndastarfsemi sem endurspeglar ekki efnahagslegan raunveruleika.  Í öðru lagi 

er sú staðreynd ein og sér að fyrirtæki setji á fót dótturfélag í öðru ríki ekki nóg til að draga 

megi þá ályktun að það sé aðeins gert vegna skattasniðgöngusjónarmiða sem heimili aðgerðir 

sem fara á skjön við fjórfrelsið. M.ö.o. geta ríki ekki komið í veg fyrir bona fide 

skattahagræðingu. Á móti má líta svo á að þegar fyrirtæki hefur sett á fót dótturfélag í öðru ríki 

sem endurspeglar ekki hinn efnahagslega raunveruleika sem býr þar að baki, nær það ekki því 

markmiði sem stefnt er að með stofnsetningarréttinum. Það má því líta svo á að slík félög séu 

hrein málamyndastarfsemi sem á ekki að hafa það í för með sér að skattgreiðendur hljóti 

skattaleg fríðindi í heimaríkinu.71  

   

5.3. Skilgreining á „Controlled Foreign Company“ 
CFC félag er almennt skilgreint sem erlent félag sem er beint eða óbeint stjórnað af 

skattgreiðanda sem er heimilisfastur í sínu heimaríki.  CFC reglur geta verið frábrugðnar á milli 

ríkja en í grunninn eru ákveðin atriði sem almennt koma fram. Reglurnar varða fyrst og fremst 

eignarhald eða stjórn aðila á erlendu félagi sem er staðsett á lágskattasvæði og ná yfir ákveðnar 

tegundir tekna.72 Sum ríki leggja áherslu á kosningarétt aðilans innan félagsins eða eignarhlut 

hluthafa. Á meðan önnur ríki horfa einkum til þess í skilgreiningu sinni hvort félagið sé 

starfandi á lágskattasvæði eða hvort það greiði ekki skatta þar sem það er staðsett. Einnig er 

misjafnt hvernig ríki skilgreina CFC tekjur, sumir telja þær vera allar tekjur félagsins á meðan 

aðrir telja þær einkum óvirkar tekjur.73    

 

5.3.1. Til hvers konar félaga taka reglurnar? 

Af orðanna hljóðan má ætla að reglurnar taki eingöngu til fyrirtækja með hefðbundið 

félagaform. Aftur á móti er algengt að ríki leggi rúma skilgreiningu í hugtakið félag svo það 

nái m.a. einnig yfir sjóði og fastar starfsstöðvar. Rökin að baki því eru að félagaformið sem 

 
71 Lenaerts, K: „Tax Mitigation vs Tax Evasion.“  Bls. 228. 
72 Aigner, H., Lang, M. C. and Scheuerle, U: CFC Legislation, Tax Treaties and EC Law. Bls. 17. 
73 OECD. (e.d.). About the Dataset Controlled Foreign Company (CFC) Rules. 
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slíkt á ekki að geta sagt til um það hvort CFC reglur eigi við eða ekki, þ.e. það á ekki að vera 

hægt að breyta félagaformi félagsins til þess eins að reglurnar nái ekki yfir það.74  

 

5.3.1.1. Erlent félag 

CFC reglurnar snúast fyrst og fremst um að koma í veg fyrir tilfærslu hagnaðar erlendis þar 

sem miklu fjármagni er safnað þar saman í því skyni að komast hjá skattgreiðslum í 

heimilisfestaríkinu. Af því leiðir að einblínt er á erlend fyrirtæki. Mestu máli skiptir að beita 

reglunum um þau erlendu félög sem teljast samkvæmt landsrétti aðgreindir skattaðilar frá 

hluthöfum sínum. Það er ekki algilt að erlent félag og hluthafi þess teljist aðgreindir skattaðilar 

og því mikilvægt að beita reglunum fyrst og fremst þegar svo ber undir.75 

 
5.3.1.2. Föst starfsstöð 

Hugtakið föst starfsstöð er skv. 3. gr. a. tsl. skilgreint sem föst atvinnustöð þar sem starfsemi 

fyrirtækis fer að nokkru eða öllu leyti fram. Í reglugerð um fasta starfsstöð nr. 1165/2016 er 

svo að finna nánari útskýringar á hugtakinu. Í 2. gr. reglugerðarinnar er að finna upptalningu á 

þeim vinnustöðum sem fela í sér fasta starfsstöð. Þetta eru aðsetur framkvæmdastjórnar, útibú, 

skrifstofa, verksmiðja, verkstæði, námu, olíu- eða gaslindir, grjótnáma eða aðrir staðir þar sem 

náttúruauðlindir eru nýttar. Í 3.gr. reglugerðarinnar eru talin upp þau viðmið sem hafa skal til 

hliðsjónar þegar metið er hvort að um fasta starfsstöð sé að ræða hér á landi. Í fyrsta lagi þarf 

að vera um að ræða fasta atvinnustöð. Þetta getur verið aðstaða eins og húsakynni, lóð, 

landareign, athafnasvæði, framkvæmdasvæði, vélbúnaður eða tækjabúnaður þar sem starfsemi 

fyrirtækisins fer fram. Í öðru lagi þarf viðskiptastaðurinn að vera fastur (e. fixed). Hér er bæði 

gerð krafa um að staðurinn sé fastur en einnig um varanleika hans, þó að ekki séu fyrir hendi 

sérstök viðmið um tímamörk. Í þriðja lagi er gerð krafa um að starfsemi fari fram á hinni föstu 

starfsstöð. Skilyrði þetta gerir þá kröfu að starfsmenn eða verktakar á vegum fyrirtækisins sem 

hefur fasta atvinnustöð hér á landi starfræki starfsemi eða geri fyrirtæki kleift að reka starfsemi 

út frá aðstöðu fyrirtækisins hér á landi.    

 CFC reglur geta undir ákveðnum kringumstæðum átt við um fastar starfsstöðvar og 

þurfa því að geta náð til þeirra. Það getur vakið upp spurningar þegar tekjur fastrar starfsstöðvar 

eru undanskildar tekjum móðurfélagsins sem samræmist óneitanlega þeim aðstæðum sem uppi 

eru þegar um tekjur frá erlendu dótturfélagi er að ræða.76  

 
 

74 OECD: „Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, Action 3 -2015 Final Report.“ Bls. 21. 
75 Aigner, H., Lang, M. C. and Scheuerle, U: CFC Legislation, Tax Treaties and EC Law. Bls. 18. 
76 OECD: „Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, Action 3 -2015 Final Report.“ Bls. 22. 
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5.3.2. Hluthafi 
Algengt er að CFC reglur taki til hluthafa í erlendu félagi á lágskattasvæði en viðmiðin um 

hver geti talist hluthafi eru ekki alltaf þau sömu. Sem dæmi ná ítölsku reglurnar yfir hvers kyns 

hluthafa á meðan flest ríki gera greinarmun á milli einstaklinga sem hluthafa og lögpersóna 

sem hluthafa sem og takmarkaðrar og ótakmarkaðrar skattlagningar, og skattleggja eftir því. 

Samkvæmt ítölsku reglunum geta einstaklingar, fyrirtæki eða opinberir aðilar verið skattlagðir 

á grundvelli CFC reglnanna ef þeir uppfylla skilyrðið um eignarhald. Í Ungverjalandi ná CFC 

reglur t.d. ekki til einstaklinga en í Eistlandi ná þær eingöngu til einstaklinga, ekki lögaðila.77  

 

5.3.3. Stjórn félags 

Flestar CFC reglur taka til innlendra skattaðila sem hafa talsverð áhrif á erlend félög. Algengast 

er að áhrifunum sé náð með beinni eða óbeinni stjórnun félagsins. Mörg ríki telja stjórn félags 

vera í höndum aðila sem á yfir 50% af skráðu hlutafé þess. Rökin þar að baki eru þau að með 

yfir 50% eignarhaldi á hlutaféi getur viðkomandi haft talsverð áhrif á félagið t.d. með því að 

stýra rekstri þess, taka mikilvægar ákvarðanir og kjósa framkvæmdarstjóra svo eitthvað sé 

nefnt. Stjórnun félags getur líka verið óbein, en þannig er komið í veg fyrir það að hægt sé að 

komast undan CFC reglum með því að færa eignarhald á hlutum félagsins til annars félags sem 

dæmi. Þess vegna er mikilvægt að kanna bæði beinar og óbeinar hlutafjáreignir til þess að 

komast að því hver fer raunverulega með stjórn félagsins.78  

Hægt er að fara nánar í saumana á skilgreiningu á stjórn félags. Flokka má skilgreininguna 

í lagalega stjórn, efnahagslega stjórn, de facto stjórn og stjórn undir sameiginlegum rekstri 

félaga. Sjaldnast er einblínt á eina tegund þeirra þegar hugtakið stjórn er skilgreint, heldur er 

mikilvægt að horfa í alla þættina til þess að ganga úr skugga um að CFC reglurnar nái markmiði 

sínu. Algengt er að horfa að minnsta kosti bæði á lagalega stjórn og efnahagslega stjórn og 

hefur það verið talið veita ágætar vísbendingar um hvað stjórn getur falið í sér. Þetta eru báðar 

hlutlægar leiðir sem hafa lágmarks byrði í för með sér fyrir stjórnvöld. Könnun á síðari tveimur 

atriðunum, þ.e. de facto stjórn eða samsteypustjórn, hefur meiri byrði í för með sér fyrir 

stjórnvöld en það er þó mælt með því að bæta könnun á öðru hvoru við.79  

  

 
77 Aigner H., Lang M. C. og Scheuerle U: CFC Legislation, Tax Treaties and EC Law. Bls. 18. 
78 Aigner H., Lang M. C. og Scheuerle U: CFC Legislation, Tax Treaties and EC Law. Bls. 18-19. 
79 OECD: „Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, Action 3 -2015 Final Report.“ Bls. 25. 
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5.3.3.1. Lagaleg stjórn 

Hér er horft til atkvæðisréttar aðilans í félaginu og til að finna út hlutfall atkvæðisréttarins er 

litið til þess hversu mikið hlutafé viðkomandi aðili á í félaginu. Ákveðið hlutfall atkvæðisréttar 

hefur það í för með sér að aðilinn hefur vald til þess að kjósa í stjórn félagsins eða í hlutverk 

þess sem fer með helstu málefni þess. Þannig hefur aðilinn leið til þess að tryggja að CFC 

félagið starfi samkvæmt fyrirmælum.  Aftur á móti getur verið auðvelt að fara í kringum þessi 

viðmið einna helst af því að hlutafélagaréttur veitir oft svigrúm til þess að útfæra tegundir 

eignarhluta í félaginu sem gerir félögum auðveldara fyrir að mynda tegundir eignarhluta 

einkum til sýndarmennsku. Þegar horft er til þess hver stjórn félags er getur viðmiðið um 

lagalega stjórn þannig verið of þröngt viðmið. Það er því betur til þess fallið að ná árangri hér 

að horfa bæði til lagalegrar og efnahagslegrar stjórnar félaganna.80 

 

5.3.3.2. Efnahagsleg stjórn 

Hér er litið til ýmissa þátta eins og til dæmis á rétt viðkomandi til hagnaðar. Einnig er horft til 

fjármagns og eigna félagsins við ákveðnar kringumstæður. Fyrst og fremst er litið til þátta sem 

hægt er að staðreyna á hlutlægan hátt. Með því að kanna þessa hluti er hægt að leiða í ljós að 

þrátt fyrir að tiltekinn aðili sé ekki meirihlutaeigandi í félaginu getur hann samt sem áður 

stjórnað því vegna þess að hann á tilkall til þessara undirliggjandi eigna. Viðkomandi aðili 

getur t.d. átt tilkall til eigna sem verða til við slit félagsins eða við uppgjör á eigin fé þess. Hægt 

er að fara á svig við þessar reglur t.d. með endurskipulagningu þannig að stofnað sé nýtt 

eignarhaldsfélag utan um reksturinn sem getur haft það í för með sér að bæði lagaleg og 

efnahagsleg stjórn breytist þrátt fyrir að engar breytingar verði raunverulega á stjórn og 

ákvarðanatökum félagsins.81  

 

5.3.3.3. „De facto“ stjórn 

Hér er áhersla lögð á að rannsaka ofan í kjölinn hvar félag er heimilisfast í skattalegum tilgangi. 

Til að átta sig á því má t.d. skoða hver það er sem tekur æðstu ákvarðanir í félaginu eða hver 

stýrir daglegum rekstri þess.  Yfirleitt er litið til þessarar túlkunar til að tryggja að ekki sé verið 

að fara á svig við hin viðmiðin. Af því leiðir að greina þarf ítarlega öll fyrirliggjandi gögn sem 

geta veitt vísbendingar um það hvort um sé að ræða stjórn félags. Við þessa greiningu þarf 

mögulega að beita huglægu mati sem er gagnstætt því sem gert er þegar um lagalega eða 

 
80 OECD: „Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, Action 3 -2015 Final Report.“ Bls. 24. 
81 OECD: „Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, Action 3 -2015 Final Report.“ Bls. 24. 
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efnahagslega stjórn er að ræða.  Það er því ekki skynsamlegt að beita þessari aðferð í hvert 

skipti sem fram fer greining á því hvað felist í stjórn félags þar sem hún er kostnaðarsöm og 

getur valdið óþarfa flækjum og óvissu.82  

 

5.3.3.4. Stjórn undir sameiginlegum rekstri félaga (e. Control based on consolidation) 

Með þessari aðferð er kannað hvort að erlent félag haldi sameiginlegt bókhald með félagi í 

heimaríkinu. Við skoðun á reikningsskilum félaganna er í raun verið að kanna svipuð atriði og 

þegar lagaleg stjórn eða de facto stjórn eru könnuð.  Horft er m.a. til atkvæðisréttar eða 

möguleika á því að hafa ráðandi áhrif á hitt félagið. Hér er þó markmiðið annað, þ.e. að átta 

sig á því hvort félögin séu sameinuð eða ekki.83   

 

5.3.4. Lágskattassvæði 

Eitt af skilyrðum þess að um sé að hægt sé að beita CFC reglum er að erlenda félagið sé skráð 

á lágskattasvæði. Eins og með margt annað getur skilgreiningin á lágskattasvæði verið nokkuð 

breytileg á milli ríkja. Sum ríki styðja sig við lista yfir ríki sem hafa verið skilgreind sem 

lágskattaríki, en slíkir listar geta veitt misvísandi upplýsinar þar sem ekki er endilega vitað 

hvenær hann var síðast uppfærður.  Algengt er þó að einhvers konar samanburður komi við 

sögu, þ.e. að skattbyrðin í erlenda ríkinu er borin saman við skattbyrðina í heimaríkinu. Þessi 

samanburður getur veitt vísbendingar um hvort tiltekið ríki teljist lágskattaríki.84 Hægt er að 

framkvæma samanburð á skattbyrði á nokkra vegu, þ.e. með samanburði á almennu 

skatthlutfalli (e. nominal tax rate), eiginlegu skatthlutfalli (e. effective tax rate) eða 

skatthlutfalli greiddu erlendis.85 

 

5.3.4.1. Almennt skatthlutfall 

Samanburður á almennu skatthlutfalli milli ríkja er tiltölulega einfaldur í framkvæmd. Það 

nægir að komast að því hvert skatthlutfallið er sem lagt er á erlent fyrirtæki samkvæmt lögum 

hins erlenda ríkis. Almenna skatthlutfall hluta- og einkahlutafélaga á Íslandi er 20% sbr. 1. 

mgr. 71. gr. tekjuskattslaga nr. 90/2003 og þannig er hægt að bera það saman við skatthlutfall 

annars ríkis. 86  Sá galli fylgir þó þessari aðferð að þetta endurspeglar ekki alltaf hvaða 

 
82 OECD: „Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, Action 3 -2015 Final Report.“ Bls. 24. 
83 OECD: „Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, Action 3 -2015 Final Report.“  Bls. 24-25. 
84 Aigner H., Lang M. C. og Scheuerle U: CFC Legislation, Tax Treaties and EC Law. Bls. 19. 
85 Aigner H., Lang M. C. og Scheuerle U: CFC Legislation, Tax Treaties and EC Law. Bls. 20. 
86 Birna Hlín Káradóttir: „Skilyrðið um sambærilega skattlagningu á hagnað erlends félags.“ Bls. 612.  
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skattprósentu fyrirtæki greiða raunverulega í skatt þar sem aðferðin tekur ekki með inn í 

reikninginn ýmsa þætti sem hafa áhrif á skattbyrðina svo sem skattaafslætti eða veitingu 

frádrátta frá tekjum. Ákveðnar tegundir tekna eða tiltekin félög geta svo greitt mun lægri 

skattprósentu en almenna skatthlutfallið segir til um, eða jafnvel engan skatt, sem skekkir aftur 

myndina. 87  

 
5.3.4.2. Eiginlegt skatthlutfall  

Þegar samanburður er gerður á eiginlegu skatthlutfalli er skatthlutfall fundið út miðað við 

tekjuskattsstofn samkvæmt innlendum reglum. Þannig eru tekjurnar sem erlenda félagið fær í 

því ríki endurreiknaðar út frá skattareglum heimaríkisins og þannig fundið út skatthlutfallið 

sem raunverulega var greitt af tekjunum, en þetta getur verið mjög flókið ferli. Ákjósanlegast 

væri að nýta þessa aðferð vegna samanburðar á fjármagnstekjum en í slíkum tilfellum hafa 

ýmsar tegundir tekna þegar verið undanskildar frá endurreikningi samkvæmt innlendum 

skattareglum.88  

 

5.3.4.3. Skatthlutfall greitt erlendis 

Síðasta samanburðaraðferðin snýr að því að bera saman þá skatta sem CFC félagið greiddi 

raunverulega erlendis við þá skatta sem félagið hefði þurft að greiða hefði það verið 

heimilisfast í sama ríki og hluthafar þess. Kosturinn hér er að einblínt er á tiltekið erlent félag 

og þá hagsbót sem félagið hlýtur af því að vera heimilisfast í hinu erlenda ríki. Þessi aðferð 

hefur í för með sér ákveðna stjórnunarbyrði sem felst í því að meta skattprósentuna sem félagið 

hefði þurft að greiða ef það væri heimilisfast í ríkinu. Til að unnt sé að meta þetta þarf að afla 

víðtækra upplýsinga frá ólíkum svæðum89, fyrirtækið getur hafa haft starfsemi á mörgum 

stöðum í gegnum útibú og dótturfélög og þar með greitt skatt í fjölda ríkja. Þetta hefði í för 

með sér mikla gagnaöflun sem gæti reynst ómögulegt að leysa af hendi. Á hinn bóginn má 

velta því upp hvort eðlilegt sé að leggja saman allar erlendar skattgreiðslur félagsins eða hvort 

skoða ætti eingöngu skattgreiðslur í því ríki sem félagið hefur höfuðstöðvar. Þeir sem aðhyllast 

seinni kostinn hafa bent á að séu allar skattgreiðslurnar teknar inn í reikninginn sé einfaldlega 

hægt að stofna útibú í háskattaríki og þannig komist hjá þessum skattasniðgöngureglum. Í ljósi 

 
87 Birna Hlín Káradóttir: „Skilyrðið um sambærilega skattlagningu á hagnað erlends félags.“ Bls. 612.  
88 Birna Hlín Káradóttir: „Skilyrðið um sambærilega skattlagningu á hagnað erlends félags.“ Bls. 615. 
89 Aigner H., Lang M. C. og Scheuerle U: CFC Legislation, Tax Treaties and EC Law. Bls. 20. 
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þess þætti eðlilegra að horfa aðeins til þeirra skattgreiðslna þar sem félagið hefur höfuðstöðvar 

sínar og krefjast þess jafnframt að sú skattbyrði uppfylli skilyrði heimaríkisins.90  

 
5.3.5. CFC tekjur 

Einn liður í því að skilgreina CFC félag er að skoða tekjur þess. Þetta er mikilvægt skref þar 

sem þær geta veitt vísbendingar um það hvort félagið falli undir skilgreininguna. Í BEPS 

skýrslunni frá árinu 2015 er mælt með því að skilgreining ríkja á CFC félagi hafi að geyma 

skilgreiningu á tekjum, sem hætta er á að færðar séu til til þess að rýra skattstofn félagsins, sem 

tryggir að hægt sé að rekja þær til stjórnenda félagsins. Skýrslan sjálf hefur þó ekki að geyma 

neina ákveðna skilgreiningu á þessum tekjum og hafa ríki því nokkuð frjálsar hendur hvernig 

þau kjósa að skilgreina þær eftir því sem best hentar þeirra lagaumhverfi hverju sinni. 91 Sem 

dæmi eiga brasilísku og sænsku reglurnar við um hvers kyns tekjur CFC félagsins á meðan 

flest önnur ríki fara þá leið að skilgreina þær eingöngu sem óvirkar tekjur.92   

 

5.3.5.1. Óvirkar tekjur 

Undir óvirkar tekjur flokkast almennt arður, vextir, þóknanir (e. royalties) og söluhagnaður 

nema að hann leiði af virkri starfsemi og jafnframt grundvallartekjum félagsins. Almennt er 

ekki litið til tekna af virkri starfsemi fyrirtækja þar sem markmið reglnanna er alls ekki að 

torvelda fyrirtækjum að eiga viðskipti erlendis og því er einblínt á annars konar tekjur. Flokka 

má þær tegundir almennra viðskiptatekna sem falla undir óvirkar tekjur í þrjá flokka. Í fyrsta 

lagi tekjur sem CFC félag hlýtur frá heimilisfestaríki hlutafa þess, tekjur frá viðskiptum tengdra 

aðila og tekjur sem koma frá öðru ríki en CFC félagið er heimilisfast í. Það sem helst vekur 

upp áhyggjur eru tekjur sem CFC félagið fær frá heimilisfestaríki hluthafa þess þar sem þetta 

eru þær aðstæður sem reglunum er fyrst og fremst ætlað að ná til. Þarna er mesta hættan á því 

að tilfærsla hagnaðar eigi sér stað sem rýrir skattstofn ríkisins. Þegar CFC félag fær tekjur í 

gegnum viðskipti sín við tengda aðila getur það einnig rýrt skattstofn heimilisfestaríkis 

hluthafanna, t.d. þegar móðurfélag framselur óáþreifanlegar eignir til CFC félags sem 

framselur það áfram til ótengdra erlendra aðila. Eigi CFC reglur ekki við um þær tekjur sem 

móðurfélagið fær við slík viðskipti þarf að treysta á að aðrar reglur sem varða skattasniðgöngu 

nái yfir slík tilfelli, svo sem milliverðlagsreglur. 

 
90 Birna Hlín Káradóttir: „Skilyrðið um sambærilega skattlagningu á hagnað erlends félags“. Bls. 615-616. 
91 OECD: „Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, Action 3 -2015 Final Report.“ Bls. 43.  
92 Arnold B. J: „The Evolution of Controlled Foreign Corporation Rules and Beyond.“ Bls. 637.  
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 Það er afar sjaldgæft að undir skilgreiningu ríkja á CFC tekjum falli allar virkar tekjur 

CFC félags en þau ríki hafa farið þá leið að takmarka beitingu reglunnar frekar á annan hátt. 

Sú tegund tekna sem sýnir einna best þessa takmörkun á beitingu reglunnar hjá flestum ríkjum 

eru tekjur sem CFC félag fær frá öðru CFC félagi sem stýrt er af sama móðurfélagi. Þegar CFC 

félag sem er heimilisfast á lágskattasvæði veitir lán eða þjónustu til CFC félaga í háskattaríki 

þá er hægt að komast hjá skattgreiðslum í háskattaríkinu en ekki heimilisfestaríkinu. Á þennan 

hátt komast fjölþjóðleg fyrirtæki oft upp með tilfærslu hagnaðar, með því að láta CFC félög í 

háskattaríkjum greiða t.d. frádráttarbær vaxtagjöld eða gjald fyrir þjónustu til CFC félags á 

lágskattasvæði og þannig lækka þau verulega skattbyrði sína í háskattaríkinu. Ef CFC reglur 

næðu almennt yfir þessar tegundir tekna væri hægt að draga verulega úr þess háttar tilfærslu 

hagnaðar hjá fjölþjóðafyrirtækjum. Aftur á móti er það þekkt viðhorf hjá ríkjum að það að nýta 

sér CFC félög til þess að lækka skattbyrði sína sé einfaldlega ein leið til skattahagræðingar. 

Ákveðin þversögn felst í þessu þar sem ríki vilja standa vörð um sinn skattstofn en færast að 

sama skapi undan því að hindra það sérstaklega að fjölþjóðleg fyrirtæki rýri skattstofn annara 

ríkja.93   

 
5.4. Skattasniðgöngutilskipun ESB um CFC reglur 

Skattasniðgöngutilskipun Evrópusambandsins nr. 2016/1164 tók gildi árið 2016. CFC reglur 

eru að finna í 8. og 9. gr. tilskipunarinnar. Markmiðið er sem fyrr segir að útrýma þeim hvata 

sem verið hefur til staðar til að færa til hagnað til lágskattasvæða. Rannsóknir benda til þess að 

CFC reglur sem eru skilvirkar og skipulega settar fram geta náð tökum á helstu tegundum 

skattahagræðingar.94 Tilskipun þessi hefur bindandi áhrif á aðildarríki Evrópusambandsins og 

gert er ráð fyrir því að öll aðildarríki innleiði hana, gagnstætt því sem á við um BEPS 

aðgerðaráætlun OECD. Engu að síður er lágmarksmælikvarði reglnanna ekki mjög afdrifaríkur 

og ólíklegt að hann skili endilega árangri. Til að mynda hafa Belgía, Holland og Lúxemborg 

öll innleitt reglurnar í sinni takmörkuðustu mynd, en þessi ríki hafa öll verið þekkt fyrir að 

bjóða upp á hagstætt skattaumhverfi fyrir fjölþjóðleg fyrirtæki.95  

Samkvæmt skattasniðgöngutilskipuninni skulu CFC reglur aðildarríkja taka til erlendra 

lögaðila og fastrar starfsstöðvar erlendis. Þó skulu reglurnar ekki ná til fastrar starfsstöðvar sem 

er stjórnað beint eða óbeint af heimilisföstum skattaðila og tengdum félögum eða greiðir 

 
93 Arnold B. J: „The Evolution of Controlled Foreign Corporation Rules and Beyond.“ Bls. 637-8. 
94 Schmidt P. K: „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 – An Interim 
Nordic Assessment.“  Bls. 91.  
95 Arnold B. J: „The Evolution of Controlled Foreign Corporation Rules and Beyond.“ Bls. 640.  
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erlendan skatt af hagnaði sem nemur lægra en mismuninum á milli skattsins sem þeir hefðu 

greitt til ríkisins þar sem hluthafar eru heimilisfastir og erlendi skatturinn er greiddur. CFC 

reglur skattasniðgöngutilskipunarinnar eiga einungis við þegar CFC félag greiðir skatt erlendis 

sem er minna en 50% af skattinum sem greiða hefði þurft í heimilisfestaríkinu.96 Í ákveðnum 

ríkjum taka CFC reglur ekki til félaga þar sem hægt er að rekja minna en 1/3 af heildartekjum 

þess til viðskipta sem eingöngu var stofnað til vegna skattahagræðingar. Viðskipti sem falla 

undir þetta eru t.d. þegar félagið myndi undir eðlilegum kringumstæðum ekki eiga tilteknar 

eignir en eingöngu vegna þess að stjórn félagsins sem það er undir tengist umræddum eignum 

og á þátt í því að afla þeirra, þá verður félagið eigandi þeirra. Þá geta ríki ákveðið að reglurnar 

taki ekki til CFC félaga sem hagnast um minna en 750.000 evrur á ári.97   

 

6. BEPS Aðgerð 3: Styrking CFC Reglna 
 

6.1. Almenn sjónarmið 

Markmið CFC reglna er sem fyrr segir að koma í veg fyrir tilfærslu hagnaðar frá móðurfélagi 

til erlendra dótturfélaga á lágskattasvæðum. Reglurnar eru ekki samhljóða á milli ríkja en 

flestar hafa þær að geyma ákveðna grunnþætti; varnaðaráhrif, samspil við milliverðlagsreglur, 

mikilvægi þess að finna jafnvægi á milli skilvirkni og minni stjórnunarbyrði og að koma í veg 

fyrir tvísköttun. Verða þessi atriði reifuð nánar hér fyrir neðan.  

 

6.1.1. Varnaðaráhrif 

Markmiðin með CFC reglum eru ekki að auka skatttekjur af CFC félögum. Eitt af helstu 

markmiðunum er að hafa varnaðaráhrif. Aðalatriðið er að koma í veg fyrir það að félög geti 

fært tekjur til lágskattasvæða til þess að lágmarka skattbyrði sína í heimaríkinu og mun það 

óhjákvæmilega valda því að skattbyrði CFC félaga eykst. Á móti mun draga úr tilfærslu 

hagnaðar til þessara félaga í kjölfarið, svo að sú aukna skattbyrði sem skapast á þeim vettvangi 

verður skammvinn.98  

 
6.1.2. Samspil við reglur um milliverðlagningu 

Tilgangurinn með milliverðlagsreglum er að tryggja að verðákvörðun í viðskiptum tengdra 

aðila sé sambærileg og ef um væri að ræða viðskipti milli samskonar ótengdra aðila, þ.e. að 

 
96 Arnold B. J: „The Evolution of Controlled Foreign Corporation Rules and Beyond.“. Bls. 639.  
97 Arnold B. J: „The Evolution of Controlled Foreign Corporation Rules and Beyond.“. Bls. 640. 
98 OECD: „Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, Action 3 -2015 Final Report.“ Bls. 13. 
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verðið sé í samræmi við svokallaða armslengdarreglu.99 Skattayfirvöld hafa svo heimild til þess 

að leiðrétta skattskil tengdra aðila ef viðskipti þeirra á milli teljast óeðlileg miðað við hvernig 

þau væru ef um væri að ræða ótengd fyrirtæki.  CFC reglur taka einnig til tengdra aðila, þ.e. 

við beitingu reglnanna er horft til eignarhalds á félaginu eða hver stjórnar því og geta þannig 

verið ákveðinn varnagli fyrir milliverðlagsreglur, en það á þó ekki við undantekningalaust.100  

Milliverðlagsreglur eru að jafnaði huglægari heldur en CFC reglur, sem eru almennt 

hlutlægari og markvissari.  Milliverðlagsreglur beina sjónum sínum einkum að viðskiptum 

milli tengdra aðila á meðan CFC reglur eru miðaðar að ákveðnum tegundum tekna sem eru 

líklegri til að vera færanlegar og þannig auðvelt að skjóta undan skatti til lágskattasvæða. Í 

þessu samhengi er ekki verið að horfa til þess hvort þeirra hafi verið aflað frá tengdum aðila 

eða ekki, og er það helst það sem undirstrikar sérstöðu reglnanna í alþjóðlegum skattarétti. 

Milliverðlagsreglur geta því ekki komið í stað CFC reglna og öfugt þrátt fyrir að þær bæti hvor 

aðra upp.101 

 

6.1.3. Skilvirkni og minnkun stjórnunarbyrði  

Einn af kostum CFC reglna er hversu sjálfvirkar þær geta verið. Það þarf þó að vera ákveðið 

rými fyrir sveigjanleika þar sem of lítill sveigjanleiki getur haft neikvæð áhrif. Að sama skapi 

getur of mikill sveigjanleiki skapað óvissu sem getur haft það í för með sér að reglurnar snúast 

upp í andhverfu sína. CFC reglur þurfa að finna jafnvægi á milli minni flækjustiga sem 

einkenna hlutlægar reglur og skilvirkni huglægari reglna. Gott dæmi um þetta er þegar CFC 

tekjur eru skilgreindar. Þó að skilgreining sem byggir einkum á formlegri flokkun á tekjum 

kunni að minnka stjórnunarbyrði gæti verið að hún sé áhrifaminni. Mörg ríki sem hafa innleitt 

CFC reglur hafa þess í stað farið þá leið að nýta sér þessa aðferð í bland við að greina tekjurnar 

á huglægari hátt til þess að ganga úr skugga um að hægt sé að rekja tekjurnar til rýringu 

skattstofna og tilfærslu hagnaðar.102  

 
6.1.4. Aðgerðir til að forðast tvísköttun 

Þar sem markmið CFC reglna er að skattleggja tekjur erlends félags í heimilisfestaríki 

hluthafanna geta þær haft í för með sér tvísköttun ef erlenda félagið er einnig skattlagt í því 

ríki. Hægt er að forðast þessa tvísköttun með því að heimila t.d. skattafrádrátt eða 

 
99 Þskj. 266, 143. lögþ. 2013-2014. Bls. 10.  
100 OECD: „Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, Action 3 -2015 Final Report.“ Bls. 14. 
101 OECD: „Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, Action 3 -2015 Final Report.“ Bls. 14. 
102 OECD: „Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, Action 3 -2015 Final Report.“ Bls. 15. 
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endurgreiðslur.103 Í íslenskum lögum má finna ákvæði sem varða þessi atriði í reglugerð nr. 

1102/2013 um skattlagningu vegna eignarhalds í lögaðilum á lágskattasvæðum. Í c-lið 8. gr. 

rglg. er að finna heimild til þess að færa til frádráttar sannanlegu tapi CFC félags á móti 

hlutdeild hans í síðar reiknuðum hagnaði þess sama erlenda lögaðila. Ekki er heimilt að færa 

tapið á móti öðrum tekjum skattaðilanna. Einnig má nefna 9. gr. rglg. sem varðar arðsúthlutun. 

Samkvæmt ákvæðinu getur skattaðili sótt um lækkun á tekjuskatti hérlendis skv. 5. mgr. 119. 

gr. tsl., hafi tekjuskattur þegar verið lagður á hann vegna arðgreiðslu í heimilisfestaríki 

lögaðilans, að því gefnu að tvísköttunarsamningur milli Íslands og heimilisfestaríkis lögaðilans 

sé ekki fyrir hendi.  

 

6.2. Sérstök markmið  

Þar sem CFC reglur eru hluti af skattakerfum ríkja sem geta verið eins misjöfn og þau eru mörg 

er óhjákvæmilegt að ríki leggi mismunandi áherslur á þau markmið sem þau vilja ná fram með 

setningu reglnanna. Ríki geta því útfært reglurnar þannig að þær nái öðrum markmiðum en 

þeim grunnþáttum sem flest ríki hafa í forgangi og reifuð voru hér að ofan. Markmiðin sem hér 

verða tekin fyrir eru samkeppnissjónarmið og að koma í veg fyrir skattasniðgöngu (e. prevent 

base stripping).104  

 
6.2.1. Samkeppnissjónarmið 

Þau ríki sem annað hvort hafa engum CFC reglum til að dreifa eða túlka þær mjög þröngt hafa 

forskot samkeppnislega séð gagnvart öðrum ríkjum sem hafa rúma CFC löggjöf. Þetta getur 

haft takmarkandi áhrif á efnahagsumsvif, t.d. við ákvörðun þess hvar höfuðstöðvar fyrirtækis 

skuli vera eða leitt til þess að eignarhald og fjármagnsskipan félagsins verði hagrætt til þess að 

komast hjá áhrifum reglnanna. Engin ein leið er rétt til þess að takast á við þessi mál, annars 

vegar er hægt að skattleggja eingöngu þær eignir sem augljóslega er verið að skjóta undan 

móðurfélaginu og gefa þannig samkeppnissjónarmiðum meiri byr, og hins vegar er hægt að 

skattleggja allar tekjur sem renna til erlenda félagsins og gera þannig skattlagningu erlendra 

tekna hærra undir höfði. Hér þarf að hafa hinn gullna meðalveg í huga. Önnur leið sem ekki er 

víst að hægt væri að framkvæma væri að vinna að samræmingu þessara reglna hjá öllum 

ríkjum, en það er ekki endilega raunhæfur kostur að þessu sinni.105 Í framkvæmd er algengt að 

leysa þetta þannig að reglurnar séu takmarkaðar við CFC félög sem hafa aðsetur á 

 
103 OECD: „Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, Action 3 -2015 Final Report.“ Bls. 15. 
104 OECD: „Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, Action 3 -2015 Final Report.“. Bls. 15. 
105 OECD: „Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, Action 3 -2015 Final Report.“. Bls. 15.  
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lágskattasvæðum og beina sjónum fyrst og fremst að tekjum sem auðvelt er að færa yfir til 

slíkra félaga.106 

 

6.2.2. Verndun skattstofna (e. Prevent base stripping) 
Þegar CFC reglum er ætlað að koma í veg fyrir tilfærslu hagnaðar fyrirtækja til CFC félaga er 

ekki eingöngu verið að vernda skattstofn heimaríkisins heldur geta reglurnar einnig verndað 

skattstofn þriðja ríkis (e. foreign-to-foreign stripping). Þær reglur sem leggja áherslu á að 

vernda skattstofn heimaríkisins skilgreina almennt CFC tekjur þannig að aðeins sé um að ræða 

tekjur sem hafa verið færðar frá heimaríkinu. Skilgreiningin á CFC tekjum skv. þeim reglum 

sem leggja áherslu á skattstofn þriðja ríkis felur aftur á móti í sér hvers konar tekjur sem aflað 

hefur verið í hvaða ríki sem er fyrir utan ríkið þar sem CFC félagið er staðsett. Í fyrra tilfellinu, 

þar sem áhersla er lögð á að vernda skattstofn heimaríkisins, myndu tekjur CFC félags sem 

hægt er að aðskilja frá starfsemi sem átti sér stað í ríkjum utan ESB ekki falla undir CFC reglur. 

Sömu tekjur myndu í seinna tilfellinu, þar sem áhersla er einnig lögð á að vernda skattstofn 

þriðja ríkis, falla undir CFC reglur.  

 Þær reglur sem einblína á að vernda skattstofn heimaríkisins geta skilað litlum árangri 

gegn rýringu skattstofna og tilfærslu hagnaðar. Í fyrsta lagi vegna þess að mögulega er ekki 

alveg ljóst hvaða ríki hefur tapað skatttekjum, eins og í tilfelli dótturfélags Apple á Írlandi sem 

fjallað var um í upphafi. Vegna heimilisfesti og staðsetningar félagsins samkvæmt lögum 

Írlands og Bandaríkjanna gat hvorugt ríkið skattlagt ákveðnar tekjur félagsins.107 Í öðru lagi, 

þó að hægt sé að komast að því í hvaða ríki rýring skattstofns hefur átt sér stað er það markmið 

BEPS aðgerðaráætlunarinnar að koma í veg fyrir rýringu hvers kyns skattstofns, þ.m.t. hjá 

ríkjum utan ESB (e. third country). Þetta málefni getur verið sérstaklega viðeigandi fyrir 

þróunarlönd þar sem að kann að vera meiri hvati til byggja upp á lágskattasvæði þar sem engum 

CFC reglum er til að dreifa sem leggja áherslu á að vernda skattstofn þriðja ríkis.   

 

6.3. Samspil við tvísköttunarsamninga 

6.3.1. Fram að setningu fyrstu CFC reglna 
Samspil milli CFC reglna og tvísköttunarsamninga hefur þróast mikið í gegnum árin. Í gegnum 

þessa miklu þróun er hægt að sjá hvernig reglurnar hafa náð að skapa sér varanlegan sess innan  

 
106 Arnold B. J: „The Evolution of Controlled Foreign Corporation Rules and Beyond.“ Bls. 634. 
107 Tekjur sem verða uppi við aðstæður sem þessar kallast á ensku stateless income.  
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alþjóðlegs skattaréttar. Á sama tíma hefur orðið meiri vitundarvakning um það hvernig 

tvísköttunarsamningar hafa lengi vel verið notaðir til þess að greiða fyrir skattasniðgöngu.  Á 

þeim tíma sem alþjóðlega skattakerfið var í þróun voru fyrirtæki almennt álitin aðgreindar 

einingar, hvort sem ríkin aðhylltust heimilisfestaskattlagningu og upprunalandsskattlagningu. 

Á þessum tíma skattlögðu heimilisfestaríki ekki tekjur sem móðurfélög öfluðu í gegnum erlend 

dótturfélög sín og upprunalandsríki skattlögðu aðeins tekjur fyrirtækja sem voru heimilisföst í 

þeirra ríki, tekjur hluthafa sem voru við stjórn þessara félaga en voru heimilisfastir erlendis 

voru þannig ekki skattlagðar.108  

 
6.3.2. Fyrstu CFC reglur innleiddar 

Bandaríkin var fyrsta ríkið í heiminum til að innleiða CFC reglur árið 1962. Beiting CFC reglna 

hafði það í för með sér að meginreglan um að fyrirtæki væru aðgreindar einingar var virt að 

vettugi og gat það skapað ákveðin vandamál sem ríki stóðu frammi fyrir við innleiðingu 

reglnanna. Bandaríkin höfðu aftur á móti gert fyrirvara í sínum tvísköttunarsamningum svo 

þetta hefði ekki teljandi áhrif. Ríki á borð við Bretland, Japan og Þýskaland sem öll innleiddu 

CFC reglur fljótlega eftir að Bandaríkin gerðu það stóðu frammi fyrir ákveðnum áskorunum 

þar sem þau höfðu ekki gert neina sambærilega fyrirvara og Bandaríkin í 

tvísköttunarsamningum sínum.  Í athugasemdum með 1. gr. OECD tvísköttunarsamnings-

fyrirmyndinni árið 1977 var þó tekið fram að ákvæði samningsfyrirmyndarinnar gengi framar 

landslögum kæmi ágreiningur upp á milli ríkjanna. Þá var sérstaklega bent á að ef ríki vildu að 

landslög sín gengju framar ákvæðum samningsins yrðu þau að bæta slíkum fyrirvara inn í 

samninginn. Þrátt fyrir tilmæli OECD gerði ekkert þessara ríkja neinar varúðarráðstafanir í 

þessum efnum. Við innleiðingu reglnanna í Kanada voru aftur á móti þau skilyrði sett að 

heimilað yrði að beita hinum nýju CFC reglum í öllum tvísköttunarsamningum ríkisins.109  

Ekki voru allir sammála þessari nálgun og töldu önnur ríki og fræðimenn óþarfa að hafa 

sérstakan fyrirvara í tvísköttunarsamningum  um beitingu CFC reglna. 110  

Athugasemdir með 1. gr. samningsfyrirmyndarinnar voru endurskoðaðar árið 1992 og 

áttu að endurspegla tilmæli OECD samkvæmt nýjustu skýrslum þeirra. Fólu þær í sér að að 

mati meirihluta aðildarríkja OECD væru CFC reglur innlendar réttarreglur sem ákvörðuðu á 

hvaða aðilum skattbyrði hvíldi á og þar sem ekkert væri fjallað um þessar reglur í 

tvísköttunarsamningum hefðu þeir engin áhrif á þær og þannig ekki hægt að álíta annað en svo 

 
108 Arnold B. J: „The Evolution of Controlled Foreign Corporation Rules and Beyond.“ Bls. 640. 
109 Arnold B. J: „The Evolution of Controlled Foreign Corporation Rules and Beyond.“ Bls. 640.  
110 Aigner H., Lang M. C. og Scheuerle U: CFC Legislation, Tax Treaties and EC Law. Bls. 30. 
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að um fullkomið samræmi þarna á milli væri að ræða. Athugasemdirnar viðurkenndu þó einnig 

viðhorf minnihluta aðildarríkjanna sem töldu CFC reglur ósamrýmanlegar 

tvísköttunarsamningum. Árið 2002 féllu tveir dómar um samspil CFC reglna við 

tvísköttunarsamninga í Finnlandi og Frakklandi. Í finnska málinu KHO 596/2002 var deilt um 

beitingu finnskra CFC reglna, en finnskur einstaklingur hafði fært tekjur til belgískrar 

samhæfingarstöðvar þar sem skattlagningin var mun lægri en í Finnlandi. Litið var til 

athugasemda OECD frá 1992 að tvísköttunarsamningsfyrirmyndinni þar sem samningurinn 

byggði á henni. Að mati dómsins var það ekki ósamrýmanlegt tvísköttunarsamningi Belgíu og 

Finnlands að beita finnsku CFC reglunum um þessar tekjur. Orðalag reglnanna var ekki talið í 

andstöðu við ákvæði eða markmið samningsins þar sem bæði CFC reglur og 

tvísköttunarsamningurinn stefndu að sameiginlegu markmiði, að koma í veg fyrir bæði 

tvísköttun og skattasniðgöngu. CFC reglurnar samrýmdust því tvísköttunarsamningnum.  Í 

máli Hæstaréttar Frakklands frá 28. júní 2002 nr. 232276, RJF 10/2002 var deilt um beitingu 

á frönskum CFC reglum. Málavextir voru þeir að franskt félag hafði fært tekjur sínar til 

svissnesks dótturfélags. Hæstiréttur benti á ákvæði tvísköttunarsamnings Frakklands og Sviss 

þar sem skattlagningarréttinum var skipt á milli ríkjanna þannig að viðskiptatekjur svissnesks 

félags skyldu skattlagðar í Sviss. Að mati dómsins var það andstætt tvísköttunarsamningnum 

að beita frönsku CFC reglunum í þessu tilfelli þar sem samningurinn hafði ekki að geyma 

sérstakt ákvæði um að heimilt væri að beita CFC reglum. Skattasniðganga var ekki talin 

réttlætanleg ástæða til þess að brjóta þetta samningsákvæði. Hér var Hæstiréttur Frakklands að 

einblína á markmiðið að forðast tvísköttun ólíkt  Hæstarétti Finnlands sem leit einnig til þess 

markmiðs að koma í veg fyrir skattasniðgöngu.  

  Það var ekki fyrr en árið 2003 sem athugasemdunum við samningsfyrirmyndina var 

aftur breytt þar sem sú afstaða hefur beinlínis verið tekin fram um að CFC reglur samræmist 

tvísköttunarsamningum. Sú staðhæfing kemur skýrt fram að tilgangur tvísköttunarsamninga sé 

ekki bara að koma í veg fyrir tvísköttun heldur einnig að hindra skattasniðgöngu.111    Að baki 

þessari breytingu eru þau rök að samkvæmt samningsfyrirmyndinni er það eingöngu 7. gr. 

samningsfyrirmyndarinnar sem getur takmarkað skattlagningarrétt ríkja vegna erlends félags. 

Í ljósi CFC reglna ætti ekkert að koma í veg fyrir rétt þeirra til að skattleggja heimilisfasta aðila 

sína sem tengjast erlendu félagi.112   

 

 
111 Arnold B. J: „The Evolution of Controlled Foreign Corporation Rules and Beyond.“ Bls. 641. 
112 Aigner H., Lang M. C. og Scheuerle U: CFC Legislation, Tax Treaties and EC Law. Bls. 29. 
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6.3.3. Tvísköttunarsamningar og CFC reglur í dag 
Eftir að hafa rakið þróun CFC reglna út frá samhengi þeirra við tvísköttunarsamninga er ljóst 

að mikið vatn hefur runnið til sjávar. Í upphafi voru viðtökurnar ekki góðar og voru helst ekki 

samþykktar nema með afar þröngri túlkun. Í seinni tíð hefur viðmótið í garð reglnanna tekið 

miklum breytingum til hins betra og ekki er lengur horft til þess að túlka þær í sem þrengstri 

mynd, heldur er umfang þeirra nú mun víðtækara en áður var og þykja reglurnar alveg jafn 

viðurkenndar þrátt fyrir það. Þetta sýnir hvernig meginreglunni var hafnað um að erlend félög 

og hluthafi sem jafnframt fer með stjórn félagsins teljist hvor um sig sjálfstæður skattaðili og 

verða þannig ekki skattlagðir saman. Þetta hafði einnig í för með sér að skipting 

skattlagningarréttar á milli ríkja breyttist. Skattlagningarréttur lá hjá því ríki þar sem CFC félag 

var heimilisfast og einnig hjá því ríki þar sem stjórnandi hluthafi CFC félags var heimilisfastur, 

varðandi arðgreiðslur sem hann hlaut vegna félagsins. Í dag hefur þetta þróast á þann veg eftir 

innleiðingu CFC reglna að heimilisfestaríki og upprunaland skipta skattlagningarréttinum á 

milli sín eftir því hvaðan tekjur CFC félagsins koma. Upprunalandið, þar sem félagið er 

heimilisfast, hefur heimild til þess að skattleggja tekjurnar fyrst á meðan heimilisfestaríkið, þ.e. 

ríkið þar sem stjórnandi hluthafar eru heimilisfastir, þurfa að milda tvískattlagningu samkvæmt 

meginreglum alþjóðlegs skattaréttar. Sum ríki hafa farið þá leið að veita skattafrádrátt (e. tax 

credit) slíkt ákvæði er þó ekki alltaf að finna í tvísköttunarsamningum þrátt fyrir að 

athugasemdir með 1. gr. tvísköttunarsamningsfyrirmyndarinnar hafi mælt með því.113  

 

7. CFC reglur á Íslandi 

7.1. Inngangur 

Árið 2006 kom út grein í vefriti fjármálaráðuneytisins sem fjallaði um setningu CFC reglna 

sem bar heitið „Þörfnumst við CFC-löggjafar?“ og gefur heiti greinarinnar ákveðnar 

vísbendingar um efasemdir stjórnvalda á þessum tíma gagnvart aðgerðunum. Í greininni er 

farið yfir þá grunnreglu skattalaga að ríki skattleggi aðeins tekjur sem tengjast lögsögu þess 

með ákveðnum hætti, ýmist á grundvelli takmarkaðrar eða ótakmarkaðrar skattskyldu og að 

vaxandi alþjóðavæðing hafi raskað þessum grunnreglum. Einnig er velt upp áhyggjum um 

samspil reglnanna við tvísköttunarsamninga og gagnvart ákvæðum EES-samningsins. Tekið er 

fram að gæta þurfi meðalhófs við setningu slíkra reglna til þess að gera erlendum fyrirtækjum 

í eigu íslenskra félaga sem starfa á eðlilegum viðskiptalegum grunni ekki erfiðara fyrir. Þá er 

 
113 Arnold B. J: „The Evolution of Controlled Foreign Corporation Rules and Beyond.“ Bls. 641. 



	

	47	

bent á það í greininni að tekjuskattslögin hefðu þegar að geyma ákvæði sem hafa það markmið 

að sporna gegn skattalegum sýndargerningum með almennum hætti. Þar var fyrst og fremst átt 

við 9. tölul. 31. gr. laganna sem kveður á um frádráttarbærni arðs frá erlendum hlutafélögum 

hjá innlendu félagi, svo fremi sem hagnaður hins erlenda félags hafi verið skattlagður með 

sambærilegum hætti og gert yrði hér á landi. Einnig var átt við 57. gr. tsl. sem varðar óvenjuleg 

skipti í fjármálum sem var talin gegna svipuðu hlutverki og CFC-löggjöf annara ríkja. Fram 

kemur í greininni að áfram verði unnið að verkefninu á næstunni.114  

Verkefni þessu lauk þann 15. apríl 2009 þegar samþykkt voru á Alþingi lög nr. 46/2009 

um breyting á lögum nr. 90/2003 þar sem CFC reglum var fyrst bætt inn í íslenska löggjöf, 

nánar tiltekið í 57. gr. a. tekjuskattslaga. Fram að því var umgengni eigenda aflandsfélaga sú 

sama og gagnvart íslenskum hluta- og einkahlutafélögum. Nauðsynlegt var að telja fram eign 

í þessum félögum, bæði vegna lánveitingar og hlutabréfaeignar. Skattalegu áhrifin lutu fyrst 

og fremst að úttekum, þ.e. ef eigendur tóku fjármuni út úr félaginu til eigin nota giltu 

sambærileg sjónarmið og þegar um arðsúthlutun var að ræða sbr. í hlutafélaglögum. Eftir að 

CFC reglur voru settar var lögð sú skylda á eigendur aflandsfélaga til þess að veita nánari 

upplýsingar um starfsemi félaganna. Það var svo ekki fyrr en árið 2013 sem að reglugerð nr. 

1102/2013 var sett sem lýtur að framtali skv. CFC reglunum, sem vekur aftur upp spurningar 

um forgangsröð stjórnvalda varðandi þetta málefni.115  

 
7.2. Um 57. gr. a. tekjuskattslaga  

Líkt og fram kemur hér að ofan var 57. gr. a. bætt inn í tekjuskattslögin með lögum nr. 46/2009 

og CFC reglur þar með lögfestar í íslenskan rétt. Í athugasemdum með frumvarpi því er varð 

að lögum er rakið að flest aðildarríki OECD hafi þegar lögfest slíkar reglur og hert þær enn 

frekar á síðustu árum í ljósi fenginnar reynslu og aukinnar misnotkunar á þeim. Það er einnig 

tekið fram að samkvæmt skýrslu starfshóps um umfang skattsvika á Íslandi sem lögð var fyrir 

Alþingi árið 2004 hafi komið fram að til þess að draga úr skattsvikum væri CFC löggjöf ein 

þeirra ráðstafana sem brýnast væri að ráðast í. 116  

 

 
114 Fjármála- og efnahagsráðuneytið: „Þörfnumst við CFC-löggjafar?“.  
115 Starfshópur á vegum Fjármála- og efnahagsráðuneytisins: „Eignir Íslendinga á Aflandssvæðum - Könnun 
starfshóps á vegum fjármála- og efnahagsráðuneytisins á fjármagsflutningum og eignaumsýslu á 
lágskattasvæðum.“ Bls. 34-35. 
116 Þskj. 618, 136. lögþ. 2008-2009. Bls. 5.  
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7.3. Skilgreining á CFC félagi í íslenskum rétti 
1. mgr. 57. gr. a. tsl. hljóðar svo: „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.“ Til hliðsjónar er skilgreiningin á CFC félagi skv. reglugerð um 

skattlagningu vegna eignarhalds í lögaðilum á lágskattasvæði nr. 1102/2013 eftirfarandi: 

„[…]félag, sjóð[ur] eða stofnun sem telst heimilisföst í lágskattaríki, [...] og hefur verið í 

a.m.k. helmings eigu, beinni og/eða óbeinni, eða undir stjórn skattaðila [...] á einhverjum 

tímapunkti innan tekjuársins.“ Í ákvæðunum er að finna nokkur lykilhugtök sem tengjast náið 

fyrri umfjöllun um CFC reglur almennt sem vert er að skoða nánar.  

 
7.3.1. Stjórnun og eignarhald 

Í 3. mgr. 57. gr. a. tsl. kemur fram að ákvæði 1. mgr. ákvæðisins eigi við þegar minnst 

helmingur eignarhalds í aðilum er beint eða óbeint í eigu íslenskra skattaðila eða stjórnunarleg 

yfirráð hafa verið til staðar innan tekjuárs. Í greinargerð með frumvarpi því sem varð að lögum 

nr. 46/2009 er hugtakið eign íslenskra aðila nánar skilgreint þannig að það merki sameiginlega 

eignaraðild allra íslenskra aðila sem eiga í félaginu. Sé eign íslenskra aðila í félagi, stofnun eða 

sjóði yfir 50% hluta innan tekjuárs er það nóg til þess að ákvæðið eigi við. Hafi aðili 

stjórnunarleg yfirráð hefur það sömu áhrif og skiptir þá ekki máli þótt að aðilinn geti sýnt fram 

á að eignarhald hans sé undir 50%, hvort sem það er beint eða óbeint. Þetta á að koma í veg 

fyrir að aðilar geti falið eignarhald sitt með því að sýna fram á það að eignarhald þeirra sé undir 

50% að forminu til en búa samt sem áður yfir stjórnunarlegum yfirráðum.117 Í úrskurði YSKN 

nr. 37/2019 var deilt um skattlagningu kæranda, hlutafélags, vegna óbeins eignarhalds þess að 

lögaðilum á lágskattasvæði, nánar tiltekið í Antígva og Barbúda í Karíbahafi. Fyrir lá að 

eignarhald kæranda var í tólf lögaðilum í lágskattaríkinu og benti hann á að um væri að ræða 

óbeint eignarhald í gegnum færeysk félög sem ekki sættu tekjuskattlagningu heldur 

tonnaskattlagninu. Ríkisskattstjóri tók fram að ákvæði 1. mgr. 57. gr. a. tsl. væri skýrt, það tæki 

bæði til beins og óbeins eignarhalds á hvers kyns félagi, sjóði eða stofnun sem teldist 

heimilisföst í lágskattaríki. Skyldi eigandi greiða tekjuskatt af hagnaði slíks lögaðila í hlutfalli 

við eignarhluta sinn án tillits til úthlutunar. Það að eignarhald kæranda á þessum félögum á 

 
117 Þskj. 618, 136. lögþ. 2008-2009. Bls. 9.  
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lágskattasvæði væri í gegnum félög í Færeyjum hefði engin áhrif. Það væri markmið 1. mgr. 

57. gr. a. tsl. að koma í veg fyrir skattasniðgöngu og ljóst að andlag skattlagningarinnar væri 

hagnaður félaganna á Antígva og Barbúda sem hefðu ekki sætt skattlagningu neins staðar, 

hvorki í heimilisfestaríki félaganna né í Færeyjum. Þá var rakið að enginn vafi léki á 

eignarhaldi kæranda og umráðum yfir félögunum þrátt fyrir að eignarhaldið væri óbeint í 

gegnum dótturfélög kæranda í Færeyjum. Ríkisskattstjóri hafnaði jafnframt þeim málsástæðum 

kæranda að ákvæði 57. gr. a. tsl. tæki ekki af skarið um það hvert félaga í félagakeðju skyldi 

sæta skattlagningu þegar eignarhaldið lægi í gegnum önnur félög og benti á að tilvísunin til 

beins eða óbeins eignarhalds vísaði einmitt til þeirrar ótvíræðu skyldu skattaðila að greiða skatt 

af hagnaði lögaðila á lágskattasvæði í samræmi við eignarhlut sinn. Einnig mótmælti 

ríkisskattstjóri því að hætta á tvísköttun hefði skapast hjá félögunum á Antígva og Barbúda þó 

að eignarhald þeirra væri í gegnum færeyskt félag. Því hefði ekki verið haldið fram að hagnaður 

félaganna hefði verið skattlagður í færeysku félögunum og engum vafa undirorpið að endanlegt 

eignarhald á félögunum lægi hjá kæranda. Yfirskattanefnd staðfesti þessar ályktanir 

ríkisskattstjóra. Kærandi höfðaði mál fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur þar sem krafist var þess 

að úrskurðir YSKN og ríkisskattstjóra yrðu felldir úr gildi. Í máli Hérd. Rvk. nr. E-1889/2020 

staðfesti héraðsdómur úrskurð YSKN og tók m.a. fram að ef fallist yrði á túlkun stefnanda um 

hvernig skattleggja skyldi hagnað félaganna fæli það í sér misnotkun á gildandi reglum að mati 

dómsins. Umrætt fyrirkomulag stefnanda, að stofna félög í Færeyjum og í lágskattaríkjum 

endurspeglaði að mati dómsins ekki efnahagslegan raunveruleika eða rekstrarlegan tilgang 

félaganna. Þvert á móti virtist það eingöngu gert til þess að ná fram skattahagræði sem færi 

gegn markmiðum og tilgangi tekjuskattslaga, sér í lagi 57. gr. a. tsl. Starfsemi dótturfélaga 

stefnanda í Antígva og Barbúda gæti þannig ekki talist falla undir raunverulega 

atvinnustarfsemi.  

Þá er heldur ekki gerð krafa um nein tengsl á milli eigenda hlutanna, sem getur verið á 

mörgum höndum, og þess er ekki heldur krafist að þeir starfi saman. Jafnframt er það tekið 

fram að eign og umráð þurfi ekki endilega að fara saman, þannig að minni hluti eigenda geti 

allt eins farið með umráð félagsins t.d. í ljósi samninga hluthafa eða þegar atkvæðisréttur 

tiltekinna hluthafa er takmarkaður.118  

 

 
118 Þskj. 618, 136. lögþ. 2008-2009. Bls. 9. 
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7.3.2. Lágskattasvæði 
Fram kemur í 2. mgr. 57. gr. a. tsl. að ríki eða lögsagnarumdæmi teljist lágskattasvæði þegar 

tekjuskattur af hagnaði þess félags, sjóðs eða stofnunar sem um ræðir er lægri en tveir þriðju 

hlutar af þeim tekjuskatti sem hefði verið lagður á félagið, sjóðinn eða stofnunina hefði hún 

verið heimilisföst á Íslandi. Hér er ekki eingöngu horft á skatthlutfallið eitt og sér heldur er 

krafa gerð um að hinn raunverulegi skattur sé reiknaður út í samræmi við reglur sem gilda um 

skattlagningu hér á landi. Þegar hagnaður félags, sjóðs eða stofnunar er ákvarðaður þarf því að 

finna út skattstofninn samkvæmt íslenskum skattalögum.119 Í 2. gr. reglugerðar nr. 1102/2013 

(hér eftir skammstafað CFC-rglg.) er að finna aðferðir sem fara ber eftir við þetta mat, sem  

sker svo úr um það hvort að ríki flokkist undir lágskattaríki. Í fyrsta lagi skal leggja til 

grundvallar ársreikning samkvæmt reglum í heimilisfestaríki erlenda lögaðilans. Liggi slíkur 

ársreikningur ekki fyrir skal leggja fram ársreikning í samræmi við ákvæði íslenskra laga um 

ársreikninga og laga um bókhald. Í öðru lagi skal leiða fram skattstofn erlenda lögaðilans skv. 

þeim íslensku reglum sem eru viðeigandi fyrir það félagaform sem um ræðir, með því að 

leiðrétta niðurstöðu ársreikningsins til samræmis við ákvæði tekjuskattslaga. Sé félagaformið 

annað en tíðkast hér á landi skal miða við það félagaform sem næst kemst því sem við á. Við 

það mat þarf að taka afstöðu til þess hvort að ábyrgð eigenda sé takmörkuð eða ótakmörkuð og 

eins hvernig úttektir úr erlenda félaginu eru skattlagðar í því ríki. Leggja skal tekjuskatt á þann 

skattstofn sem hefur verið fundinn út samkvæmt framangreindu í því skatthlutfalli sem við á 

um það félagaform sem um ræðir. Sá tekjuskattur er borinn saman við þann tekjuskatt sem 

raunverulega var lagður á félagið í erlenda ríkinu. Ef í ljós kemur að sá raunverulega álagði 

tekjuskattur nemur innan við tveimur þriðju af þeim tekjuskatti sem reiknaður hefur verið út 

skv. íslenskum reglum, telst heimilisfestaríki erlenda félagsins vera lágskattaríki. Þetta er í takt 

við það sem rekið var í umfjölluninni um lágskattasvæði hér að framan, þar sem farið var yfir 

nokkrar leiðir til að bera saman skatthlutföll í erlenda ríkinu þar sem félagið er heimilisfast við 

skatthlutfallið í heimaríki eiganda félagsins. Ákvæði 2. gr. CFC-rglg. er dæmi um samanburð 

á eiginlegu skatthlutfalli þar sem tekjur erlenda félagsins eru endurreiknaðar út frá skattareglum 

heimaríkisins til þess að finna út skatthlutfallið sem raunverulega var greitt af tekjunum. Þessi 

aðferð er svo tvinnuð saman við þá aðferð að kanna skatthlutfallið sem er greitt erlendis. Þannig 

eru skattarnir sem CFC félagið greiddi raunverulega erlendis bornir saman við þá skatta sem 

því hefði borið að greiða hér á landi, ef það væri heimilisfast hér. 

 
119 Þskj. 618, 136. lögþ. 2008-2009. Bls. 9. 
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 Í úrskurði YSKN nr. 155/2014 sem varðaði ágreining um það hvort að hlutafélagi væri 

heimilt að draga tap af starfsemi nokkurra lögaðila á lágskattasvæði frá öðrum tekjum sínum, 

er tekið fram að hugtakið lágskattaríki sé skilgreint í hverju tilfelli fyrir sig út frá skattlagningu 

hvers lögaðila fyrir sig sbr. 2. mgr. 57. gr. a tsl. Þetta merkir að fræðilega séð getur sami lögaðili 

talist CFC-félag eitt árið en annað ár telst hann það ekki. Meta þarf hvort að viðkomandi teljist 

CFC-félag með því að skoða samsetningu tekna, rekstrarafkomu félagsins og/eða mögulega 

breytingu á löggjöf bæði innanlands sem og erlendis. Nauðsynlegt er því að meta hverju sinni 

hvort að erlenda félagið teljist vera CFC-félag áður en innlendir eigendur þess eru skattlagðir 

af tekjum sínum þaðan.  

 

7.3.3. Raunveruleg atvinnustarfsemi 

Með lögum nr. 45/2013 um breytingu á lögum um tekjuskatt og lögum um staðgreiðslu 

opinberra gjalda var gerð sú breyting á 57. gr. a. tsl. að bætt var inn í 7. mgr. ákvæðisins að 

ráðherra skuli skilgreina nánar í reglugerð hvað felist í raunverulegri atvinnustarfsemi. 

Ástæðan að baki þessari breytingu er sú að Eftirlitsstofnun EFTA (hér eftur verður notast við 

skammstöfunina ESA) barst kæra árið 2010 vegna ákvæðisins. Stofnunin hafði látið í ljós að 

það væri mat hennar að ákvæðið væri andstætt 31. gr. EES-samningsins um staðfesturéttinn. 

Stofnunin benti á það að 57. gr. a. tsl. hefði ekki að geyma skilgreiningu á hugtakinu 

„raunveruleg atvinnustarfsemi“ og að hennar mati var skilgreiningin sem fram kom í 

greinargerð með frumvarpi því er varð að lögum nr. 46/2009 of þröng. Í þeirri greinargerð var 

raunveruleg atvinnustarfsemi skilgreind sem starfsemi sem fælist í framleiðslu eða sölu á 

vörum eða þjónustu. ESA taldi fjárfestingarstarfsemi (e. passive income) eiga að falla undir 

þessa skilgreiningu þannig að hægt væri að gera þeim fyrirtækjum líka kleift að sýna fram á að 

þeirra starfsemi væri raunveruleg atvinnustarfsemi. Með því að útiloka slík fyrirtæki frá 

skilgreiningunni var þannig komið í veg fyrir að þau gæti sýnt fram á að starfsemi þeirra væri 

ekki eingöngu til þess að komast hjá skattlagningu.120  

 Skilgreiningu á hugtakinu „raunveruleg atvinnustarfsemi“ er að finna í 6. gr. CFC-rglg. 

Fram kemur í ákvæðinu að starfsemi CFC-félags teljist til raunverulegrar atvinnustarfsemi ef 

það stundar atvinnurekstur og aflar tekna af sjálfstæðri starfsemi í þeim mæli að starfsemi þess 

teljist til virkrar þátttöku í almennu atvinnulífi heimilisfestaríkisins. Í ákvæðinu eru jafnframt 

talin upp nokkur atriði sem ber að meta hverju sinni. Félagið þarf að hafa yfir að ráða eigin 

húsnæði, föst yfirstjórn og starfsmenn þurfa að vera til staðar í heimilisfestaríkinu, starfsmenn 
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og stjórnendur þurfa að hafa umboð til ákvarðanatöku og vera hæfir til að reka félagið og að 

lokum þarf félagið að hafa sterk efnahagsleg tengsl við heimilisfestaríkið. Í úrskurði YSKN nr. 

37/2019 var deilt um skattlagningu hlutafélags vegna óbeins eignarhalds þess á lögaðilum á 

lágskattasvæðinu Antígva og Barbúda. Samkvæmt upplýsingum úr ársreikningum 

Antígvafélaganna benti ríkisskattstjóri á að félögin höfðu enga starfsmenn eða verktaka og áttu 

ekki fasteignir eða aðrar eignir í Antígva. Það hefði því ekki verið um raunverulega 

atvinnustarfsemi að ræða í félaginu sbr. skilgreiningu hugtaksins í 6. gr. CFC-rglg.  

 
7.3.4. Takmarkanir á gildissviði reglnanna 

Af 1. tölul. 4. mgr. 57. gr. a. tsl. má ráða að ákvæðið eigi ekki við þegar félag, sjóður eða 

stofnun fellur undir samning milli Íslands og lágskattaríkis til að koma í veg fyrir tvísköttun, 

svo lengi sem hægt sé að fá allar þær upplýsingar á grundvelli samningsins sem nauðsynlegar 

þykja auk þess sem að tekjur félagsins, sjóðsins eða stofnunarinnar samanstandi ekki fyrst og 

fremst af eignatekjum. Að sama skapi á ákvæðið ekki við ef að félag, sjóður eða stofnun er 

stofnsett og skráð í öðru EES-ríki þar sem það fer með raunverulega efnahagsstarfsemi og 

íslensk skattyfirvöld geta krafist allra nauðsynlegra upplýsinga sem þörf er á á grundvelli 

tvísköttunarsamnings. Þetta á einnig við þegar engum samningi er til að dreifa en undir þeim 

kringumstæðum hvílir upplýsingaskyldan á skattaðilanum.  

 

7.4. Frumvarp til breytinga á 57. gr. a. tsl.  

Undir lok ársins 2018 var frumvarp um breytingu á ýmsum lögum vegna skattlagningar tekna 

erlendra lögaðila í lágskattaríkjum o.fl. fyrst lagt fram, sem varðar m.a. 57. gr. a. tsl. um CFC 

félög. Tilefni þess að ráðist var í breytingar á 57. gr. a. tsl. var að ESA hafði gefið það út að 

íslenskar reglur um samsköttun og nýtingu eftirstöðva rekstrartapa félaga gæti talist andstæð 

31. og 40. gr. EES-samningsins um staðfesturétt og frjálst flæði fjármagns og áttu breytingarnar 

að ráða bót á þessu. Það er auk þess tekið fram í frumvarpinu að endurskoðunin sé nauðsynleg 

til þess að tryggja það að Íslandi fylgi þeirri þróun sem hefur átt sér stað í nágrannalöndum 

okkar.121 Þess má geta að frumvarp um breytingu á ýmsum lögum vegna skattlagningar tekna 

erlendra lögaðila í lágskattaríkjum o.fl. var endurflutt árið 2019 og enn á ný haustið 2020 þar 

sem það bíður afgreiðslu. Við endurflutning frumvarpsins haustið 2020 voru hins vegar tillögur 

að breytingum á 57. gr. a. tsl. fjarlægðar úr frumvarpinu en þess í stað er gert ráð fyrir því að 
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sérstakt frumvarp verði lagt fram um breytingu á CFC ákvæðinu á vorþingi 2021. Það er því 

ljóst að vænta má einhverra breytinga á löggjöfinni á næstu mánuðum, gangi þetta eftir.122  

 

7.4.1. Mál EFTA dómstólsins nr. E-3/13 og E-20/13 
Forsagan að því að Eftirlitsstofnun EFTA taldi íslensku CFC reglurnar geta talist andstæðar 

ákvæðum 31. og 40. gr. EES-samningsins var mál EFTA dómstólsins í sameinuðum málum E- 

3/13 og E-20/13 Fred. Olsen o.fl. og Petter Olsen o.fl. gegn norska ríkinu sem kveðinn var upp 

í júlí árið 2014 þar sem reyndi á túlkun á ákvæðum EES-samningsins um stofnsetningarrétt og 

frjálst flæði fjármagns. Um var að ræða norska aðila sem báðir voru skattlagðir vegna greiðslna 

sem þeir hlutu úr fjárvörslusjóðinum Ptarmigan sem komið var á fót í Liechtenstein til þess að 

halda utan um hagsmuni Olsen fjölskyldunnar í ákveðnum fyrirtækjum. Sjóðurinn var skráður 

sem eignastýringarsjóður í Liechtenstein og var sem slíkur undanþeginn skattgreiðslum þar í 

landi að því skilyrði uppfylltu að hann tæki ekki þátt í viðskiptum á markaði í Liechtenstein. 

Frá gildistöku CFC reglnanna í Noregi árið 1992 hafði norska ríkið skattlagt málsaðila vegna 

hagnaðar þeirra úr Ptarmigan sjóðinum. Varðandi stofnsetningarréttinn sbr. 31. gr. EES-

samningsins og hvort að fjárvörslusjóðurinn félli þar undir var það mat dómsins að svo væri, 

svo lengi sem hann uppfyllti það skilyrði að stunda raunverulega og ósvikna efnahagsstarfsemi 

um óákveðinn tíma frá fastri starfsstöð innan EES svæðisins. Varðandi frjálst fæði fjármagns 

sbr. 40. gr. EES-samningsins taldi norska ríkið samband málsaðila við Ptarmigan sjóðinn ekki 

rúmast innan merkingar ákvæðisins. EFTA dómstóllinn taldi aftur á móti að það eitt að 

viðkomandi hefði ekki áhrif á rekstur fyrirtækis eða tæki ekki þátt í efnahagslegri starfsemi 

sem rúmast innan skilgreiningar stofnsetningarréttarins gæti ekki girt fyrir það að sá sem njóti 

góðs af fjármunum úr fjárvörslusjóðum geti borið fyrir sig 40. gr. EES-samningsins. Þó benti 

EFTA dómstóllinn á að dómstólar ríkjanna þyrftu að taka fyrrgreind sjónarmið til skoðunar en 

svo væri það í þeirra höndum að leggja endanlegt mat á það hvort að stofnsetningarrétturinn 

eða réttur til frjáls flæðis fjármagns ætti við. Dómstóllinn taldi CFC reglurnar fela í sér 

mismunun sem fól í sér skattalegt óhagræði fyrir þá skattgreiðendur sem féllu undir gildissvið 

laganna og stæði þannig í vegi fyrir því að aðilar nýttu sér stofnsetningarréttinn. Þetta taldi 

dómstóllinn einnig mega heimfæra upp á ákvæði 40. gr. EES-samningsins um fjálst flæði 

fjármagns þannig að sá réttur væri að sama skapi takmarkaður ef að sama óhagræðið kæmi í 

veg fyrir að aðilar sem nytu góðs af fjárvörslusjóðum fjárfestu í öðru EES ríki óháð markmiði 

þeirra um að hafa áhrif á rekstur fyrirtækisins eða í því skyni að færa til fjármagn til eigin nota. 
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Til viðbótar var ákvæði norsku laganna sem hafði það í för með sér að þátttakendur í erlendu 

fyrirtæki í öðru EES ríki sem var undir stjórn norskra aðila höfðu ekki sambærilegan rétt og 

innlendir lögaðilar til þess að losna undan tvísköttun CFC laganna talið takmarka 

stofnsetningarréttinn skv. 31. og 34. gr. EES-samningsins og eftir atvikum ákvæði 40. gr. 

samningsins. Að mati dómsins væru slíkar takmarkanir einungis réttlætanlegar þegar um væri 

að ræða skattalega sýndargerninga með það eitt fyrir stafni að komast hjá skattgreiðslum og að 

því virtu að meðalhófs væri gætt varðandi takmörkunina. Ekki væri réttlætanlegt að takmarka 

þann rétt sem EES-samningurinn veitti þegar unnt væri að sýna fram á með málefnalegum 

hætti að erlent félag undir stjórn innlends aðila væri raunverulega stofnfast í öðru EES ríki þar 

sem raunveruleg efnahagsstarfsemi færi fram sem hefði áhrif innan EES svæðisins, ef allt þetta 

væri sannreynt þá gæti skattalegur ávinningur félagsins af því að vera stofnfast í viðkomandi 

ríki ekki haft teljandi áhrif.  

 

7.4.2. Áherslur í nýja frumvarpinu 
 
Tillögur að breytingum á núgildandi 57. gr. a. tsl. hafa nú verið dregnar til baka en í staðinn 

stendur til að leggja fram nýtt frumvarp til breytinga á því vorið 2021. Engu að síður getur það 

veitt ákveðnar vísbendingar um hverju búast megi við í hinu nýja frumvarpi með því að gera 

stuttlega grein fyrir þeim áherslum sem lagt var upp með þegar endurskoðun ákvæðisins hófst 

árið 2018.  

 

7.4.2.1. Skilgreining á CFC félagi 

Tillaga frumvarpsins að nýrri skilgreinigu á CFC félagi hljóðaði svo: „CFC-félag er hvers 

konar lögaðili, svo sem félag, sjóður, stofnun eða föst starfsstöð, sem hefur heimilisfesti eða er 

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.” Skilgreiningin er því nokkuð víðtækari en í núverandi mynd og 

tilgangurinn sá að hindra að hægt sé að komast hjá þessum reglum með því að breyta 

félagaforminu. Hugtakið ívilnandi skattareglur tekur bæði til hefðbundinna skattaparadísa þar 

sem skattaálagning er lítil sem engin en getur líka verið afmörkuð við tiltekin félagaform sem 

lúta lágri skattlagningu.123  
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7.4.2.2. Skattskylda 

Í ákvæðinu er gert ráð fyrir tilvísun  til 1. og 2. gr. tsl. um skattskylda aðila, sem er nýmæli frá 

núverandi ákvæði. Slík tilvísun kemur þó fram í greinargerð með frumvarpi því er varð að 

lögum nr. 46/2009 þar sem segir að ákvæði 1. mgr. 57. gr. a. tsl. taki til einstaklinga eða lögaðila 

sem bera fulla og ótakmarkaða skattskyldu hér á landi á grundvelli 1. eða 2. gr. tsl. Í tillögum 

að nýju ákvæði koma einnig fram mikilvæg hugtök sem gerð verður nánari grein fyrir hér að 

neðan, svo sem raunverulegt eignarhald og tengdir aðilar, sem ekki er að finna í núverandi 

CFC-ákvæði.124   

 

7.4.2.3. Tímabil eignarhalds 

Fram kemur í tillögu að 3. mgr. 57. gr. a. tsl. að skattskylda sú sem um ræðir í 2. mgr. eigi við 

hafi eitthvert efnisatriða þeirrar málsgreinar verið til staðar á einhverjum tímapunkti innan 

tekjuársins. Frumvarpið skilgreinir nánar hvað felst í því, þ.e. að ekki verði hægt að komast 

undan skattlagningu með því að rjúfa eignarhald eða yfirráð áður en árinu lýkur. Það eina sem 

skiptir máli er að skilyrði 2. mgr. hafi verið uppfyllt einhvern tíman innan þess tekjuárs sem 

um ræðir, burtséð frá því hvort staðan sé önnur um áramótin. Hefur þetta í för með sér að eigi 

einstaklingur eignarhlut í CFC-félagi hluta úr ári þá skal skattleggja hann eingöngu fyrir það 

tímabil.125 

 

7.4.2.4. Raunverulegur eigandi 

Frumvarpið gerir ráð fyrir því að skattlagning taki mið af raunverulegu eignarhaldi skattaðila 

sé það annað en formlegt eignarhald segir til um, sbr. tillaga að 6. mgr. 57. gr. a. Lagt er til að 

fram fari heildstætt mat sem gengur ekki bara út á að kanna formlegt eignarhald eins og 

núgildandi lög gera ráð fyrir, heldur að horft verði til formlegs beins eða óbeins eignarhalds, 

atkvæðisréttar, annarra áhrifa á stjórnun félags og réttar til hlutdeildar við úthlutun fjármuna, 

eigna og annarra fjárhagslegra réttinda úr félaginu. Skráður eignarhlutur gefur ekki alltaf rétta 

mynd af raunverulegum eignarhlutum eða yfirráðum í félaginu sem hægt er að nýta í þeim 

tilgangi að komast hjá skattgreiðslum. Frumvarpið veitir nokkrar leiðbeiningar um hvernig 

hægt sé að leggja mat á það hvort um raunverulegan eiganda sé að ræða eins og að taka til 

skoðunar samþykktir, stofnsamning, hluthafasamkomulag og fleiri gögn, og tekið fram að gera 

megi ráð fyrir því að atkvæðisréttur og önnur áhrif á stjórnun félags veiti sterkar vísbendingar 

 
124 Þskj. 298, 150. lögþ. 2019-2020. Bls. 6-7. 
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um eignarhaldið. 126  Ákvæði þetta skilgreinir mun ítarlegar hvers konar eignarhald um ræðir 

og má setja í samhengi við fyrri umfjöllun þar sem farið var ítarlega yfir hvaða leiðir hægt væri 

að fara til þess að komast að eignarhaldi að CFC-félagi. Í frumvarpinu var m.a. fjallað um 

lagalega stjórn þar sem litið er til atkvæðisréttar í félagi og svo efnahagslega stjórn þar sem 

áhersla er lögð á aðra hluti sem búið geta að baki því að viðkomandi eigi tilkall til eigna úr 

félaginu án þess að vera meirihlutaeigandi þess. 

  

7.4.2.5. CFC tekjur 

Í frumvarpinu liggur fyrir skilgreining á CFC-tekjum sem er ekki að finna í núverandi ákvæði 

57. gr. a. tsl. Tegundir teknanna eru taldar upp í fimm stafliðum, en upptalningin er ekki 

tæmandi. Tekjur þessar samanstanda af vöxtum og öðrum tekjum af fjáreignum, þóknunum og 

öðrum tekjum af hugverkaréttindum, arði og söluhagnaði hlutabréfa, tekjum af trygginga- og 

bankastarfsemi og annarri fjármálastarfsemi auk tekna vegna viðskipta þegar CFC-félagið 

leggur lítið eða ekkert af mörkum til að auka verðmæti hins selda eða leigða. Tekjurnar eru svo 

nánar skilgreindar í greinargerð með frumvarpinu. Í núverandi lögum er ekki að finna jafn 

ítarlegar skilgreiningar á CFC-tekjum. Í greinargerð með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 

46/2009 kemur fram að þau félög, sjóðir og stofnanir sem falla undir ákvæðið hafi aðallega 

tekjur af eignum svo sem arði, vexti og söluhagnaði, eða óvirkum tekjur, þ.m.t. tekjum af 

óefnislegum eignum, eins og hvers konar réttindum. Þær tekjur sem taldar eru upp í nýja 

ákvæðinu samrýmast þeim tekjum sem BEPS aðgerðaráætlunin fjallar um í tengslum við þær 

tegundir tekna sem mesta hættan er á að verði fluttar á milli landa í þeim tilgangi að skjóta 

undan skatti. Þá er í nýja ákvæðinu tekið fram að tekjur sem stafa af raunverulegri 

atvinnustarfsemi CFC-félags verði ekki taldar til skattskyldra tekna sé það sannað á óyggjandi 

hátt, en sú sönnunarbyrði hvílir á skattaðila. Hér er því fyrirhugað að skilgreina nánar hvað 

hugtakið „raunveruleg atvinnustarfsemi“ felur í sér í greinargerð með frumvarpinu, en eins og 

áður kom fram var þeirri skilgreiningu verulega ábótavant í íslenskum lögum að mati ESA og 

brugðist var við því með skilgreiningu hugtaksins í CFC-rglg. árið 2013.127  

 

7.4.2.6. Tengsl aðila  

Í fyrirhugaðri 2. mgr. 57. gr. a. tsl. er fjallað um tengsl aðila, þar sem segir að skattskyldur aðili 

sem á beint eða óbeint hlut í CFC-félagi skuli greiða tekjuskatt af skattskyldum tekjum þess í 
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samræmi við raunverulegt eignarhald sitt í félaginu, fari hann sjálfur, eða ásamt innlendum 

aðilum eða aðilum honum tengdum, með meira en helming eignarhalds. 7. mgr. ákvæðisins 

felur í sér nánari skilgreiningu á hvað felst í hugtakinu.  Við þetta mat er horft til tengsla á 

grundvelli eignarhalds, atkvæðisréttar eða tilkallsréttar, sifjaréttarlegra tengsla, sameiginlegrar 

fjárfestingar eða annars náins samstarfs aðila þar sem þeir hafa sameiginlegra fjárhagslegra 

hagsmuna að gæta. Til viðbótar er horft til lögaðila sem eru beint eða óbeint í meirihlutaeigu 

eða undir stjórnunarlegum yfirráðum tengdra aðila. Þetta tengist umfjölluninni um 

raunverulegan eiganda, þar sem hætta er á því að formlegt eignarhald veiti ekki upplýsingar 

um þann sem raunverulega fer með efnahagsleg völd innan félagsins og því mikilvægt að átta 

sig á því.128   

 

8. CFC reglur í Bandaríkjunum 

8.1. Sögulegt ágrip 

Á sjötta áratugnum gátu bandarísk fjölþjóðafyrirtæki frestað skattlagningu hagnaðar erlendis 

frá og þótti það mikilvæg hagsbót af landfræðipólítískum og efnahagslegum ástæðum. Þetta 

var liður bandarískra stjórnvalda í því að stuðla að fjárfestingu erlendis. Bandarísk félög voru 

á þessum tíma að hagnast verulega á fjárfestingum sínum í þróunarlöndum sem á sama tíma 

styrkti hagkerfi þessara ríkja. Viðhorf Bandaríkjanna gagnvart fjárfestingum erlendis tók þó 

stakkaskiptum upp úr sjöunda áratugnum og samhliða urðu breytingar á því hvernig best þætti 

að útfæra reglur á sviði alþjóðlegs skattaréttar. Gengi gjaldmiðla var hagstætt fyrir bandarísk 

fyrirtæki til að fjárfesta í evrópskum fyrirtækjum og þannig myndaðist þrýstingur gagnvart 

bandarískjum stjórnvöldum til þess að takmarka fjárfestingar erlendis. Greiðslujöfnuður 

Bandaríkjanna varð einnig áhyggjuefni. Allt leiddi þetta til endurskoðunar á utanríkis- og 

hagstefnu Bandaríkjanna og voru reglur á sviði alþjóðlegs skattaréttar sem vörðuðu 

fjárfestingar erlendis eitt þeirra atriða sem voru endurskoðuð þarna. Í kjölfar þessara breytinga 

voru CFC-reglur innleiddar árið 1962 sem höfðu það markmið að afla upplýsinga um bandarísk 

félög á erlendri grundu.129 Á grundvelli þessara laga var lögð sú skylda á bandarísk félög til að 

veita upplýsingar í skattaskýrslum sínum um öll erlend dótturfélög sem voru undir beinni stjórn 

hins bandaríska félags auk upplýsinga um önnur félög sem var undir beinni stjórn erlenda 

dótturfélagsins (e. second-tier subsidiary). CFC félag var á þessum tíma skilgreint sem erlent 

 
128 Þskj. 298, 150. lögþ. 2019-2020. Bls. 12-13. 
129 Dueñas, S.: „CFC rules around the world“. Bls. 2-3. 
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félag þar sem yfir 50% af atkvæðisrétti félagsins var í höndum eins eða fleiri bandarísks félags 

á einhverjum tímapunkti innan tekjuárs hins erlenda félags.130  

 

8.2. Subpart F reglurnar 
Bandaríkin var sem fyrr segir fyrsta ríkið til að innleiða CFC reglur. Eðli málsins samkvæmt 

hafa ríki heimsins horft til þeirra grunnsjónarmiða sem Bandaríkin lögðu upp með árið 1962 

til þess að ná tökum á skattasniðgöngu og tilfærslu hagnaðar til lágskattasvæða. Það er þó 

athyglisvert að benda á það að fæst ríki hafa innleitt CFC reglur á þá leið sem Bandaríkin gerðu 

með Subpart F reglunum, en þær eru raunar nokkuð frábrugðnar þeim reglum sem þekkjast í 

öðum ríkjum.131  

CFC reglurnar voru samþykktar árið 1962 sem í daglegu tali eru nefndar Subpart F 

reglurnar. Reglurnar fólu í sér málamiðlun á milli tveggja andstæðra pólítískra sjónarmiða. 

Annars vegar var það vinstri stjórnin, undir stjórn John F. Kennedy Bandaríkjaforseta, sem 

vildi koma í veg fyrir frekari rýringu á skattstofninum á grundvelli alheimsskattlagningar, þ.e. 

að skattleggja allar tekjur sem upprunar væru erlendis. Á hinum endanum var það þingið undir 

stjórn hægri sinnaðra repúblíkana, sem naut jafnframt stuðnings fjölþjóðafyrirtækja, sem vildi 

styrkja fjárfestingar bandarískra fyrirtækja á erlendi grundu á grundvelli svæðisbundinnar 

skattlagningar (e. terretorial taxation system) sem skattlegði eingöngu tekjur sem upprunar 

væru innanlands. Millivegurinn fólst í því að skattleggja aðeins óvirkar tekjur erlendra 

dótturfélaga sem voru í eigu bandarískra félaga. Þannig náði löggjöfin ekki til raunverulegra 

viðskiptatekna og hamlaði þannig ekki raunverulegri starfsemi slíkra fyrirtækja erlendis.132  

 
8.3. Skilgreiningar á CFC félagi í bandarískum rétti 

Skilgreining Subpart F löggjafarinnar á CFC félagi var félag þar sem yfir 50% af atkvæðisrétti 

félagsins var í höndum bandarískra hluthafa samfleytt í a.m.k. 30 daga innan tekjuárs hins 

erlenda félags. Til að skera úr um hvað fælist í stjórn var einkum horft til bandarískra hluthafa 

sem áttu a.m.k. 10% atkvæðisréttarins í erlenda félaginu. Á þessum tíma var einnig innleitt í 

löggjöfina að félagaformið sem slíkt skipti ekki máli, til að koma í veg fyrir að hægt væri að 

breyta félagaforminu til þess eins að komast hjá skilgreiningunni á CFC félagi. 133  Þetta 

sjónarmið er stefnt að því að styrkja enn frekar í íslenskum rétti, nái breytingartillögurnar fram 

 
130 Redmiles, M. og Wenrich, J: „A history of CFC and the foreign tax credit“. Bls 132 
131 Lokken, L: „Whatever Happened to Subpart F? U.S. CFC Legislation after the Check-the-Box Regulations.“ 
Bls. 194-195 
132 Sweitzer, C. R: „Analyzing Subpart F in Light of Check-the-Box“. Bls. 1. 
133 Redmiles, M. og Wenrich, J: „A history of CFC and the foreign tax credit. Bls. 132-133.  
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að ganga fyrir íslensku CFC reglurnar. Þar er stefnt að því að skilgreina CFC félag mun 

víðtækara en núgildandi lög gera og er tilgangurinn sá að koma í veg fyrir að hægt sé að breyta 

félagaforminu til þess að komast hjá reglunum.  

Síðar var það áréttað í bandaríska þinginu að eðlilegt væri að leggja þennan skatt á 

hagnað frá CFC félögum í ljósi þess að helsti hvati fólks til þess að afla tekna á þennan veg 

væri almennt ekki hægt að rekja til raunverulegrar viðskiptastarfsemi heldur væri það 

skattalega hagræðið sem byggi þar helst að baki.134 Í seinni tíð hefur það jafnframt verið ítrekað 

að stundi CFC félag virka starfsemi á lágskattasvæði flokkist tekjur þess almennt ekki undir 

Subpart F tekjur. Helsta viðmiðið er hvort að tekjur hafi verið fluttar til lágskattasvæða sem 

hafa engin raunveruleg efnahagsleg tengsl við aðrar tekjur félagsins. 135  Samrýmist þetta 

sjónarmiðum OECD og jafnframt íslenskum reglum um að CFC reglur eigi ekki að takmarka 

eðlilega starfsemi félaga erlendis.  

Samkvæmt núverandi lögum er skilgreiningin á CFC félagi eftirfarandi skv. ákvæði 

I.R.C. § 957(a), en þar segir að “controlled foreign corporation” means any foreign 

corporation if more than 50 percent of (1) the total combined voting power of all classes of 

stock of such corporation entitled to vote, or (2) the total value of the stock of such corporation, 

is owned (within the meaning of section 958(a)) or is considered as owned by applying the 

rules of ownership of section 958(b), by United States shareholders on any day during the 

taxable year of such foreign corporation. Samkvæmt þessu er átt við erlent félag þar sem gerð 

er krafa um a.m.k. 50% af ýmist heildar atkvæðisrétti í félaginu eða heildar hlutafjáreign í 

félaginu. Eitt lykilhugtak kemur fram í skilgreiningunni sem verður gerð nánari grein fyrir hér 

að neðan, en fram kemur að bæði atkvæðisrétturinn og hlutafjáreignin þurfi að vera í höndum 

bandarísks hluthafa (e. U.S. shareholder) og því mikilvægt að átta sig á hvað felst í því hugtaki. 

Þá er samkvæmt skilgreiningunni ekki lengur gerð sú krafa um að eignarhald hluthafa í erlendu 

félagi standi yfir í 30 daga samfleytt, eins og var áður, heldur nægir að eignarhald sé til staðar 

á einhverjum degi yfir tekjuár hins erlenda félags. Þetta er ólíkt íslensku CFC reglunum þar 

sem ekkert er tekið fram um tímabil eignarhalds. Það stendur þó mögulega til að bæta því inn 

í lögin miðað við breytingartillögurnar sem hafa verið lagðar fram á Alþingi, þannig að það 

skipti ekki máli hvenær innan tekjuársins eignarhaldið er til staðar heldur verði skattlagt fyrir 

það tímabil sem um ræðir.  

 
 

134 Lokken, L: „Whatever Happened to Subpart F? U.S. CFC Legislation after the Check-the-Box Regulations.“. 
Bls 191.  
135 Lokken, L: „Whatever Happened to Subpart F? U.S. CFC Legislation after the Check-the-Box Regulations.“. 
Bls 193 
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8.3.1. Eignarhald CFC félags 
Eignarhald CFC félags er nánar skilgreint í ákvæði IRC § 958(a). Samkvæmt ákvæðinu getur 

hlutafjáreign verið í formi beins eignarhald hluthafans, óbeins eignarhald hluthafans í gegnum 

erlend félög eða áætlaðs eignarhalds (e. constructive ownership). Skilyrði er að atkvæðisréttur 

eða hlutafjáreign félagsins sé a.m.k. í höndum eins bandarísks hluthafa. Hugtakið bandarískur 

hluthafi er skilgreint nánar í ákvæði § 951(b) þar sem fram kemur að það sé bandarískur aðili 

sem eigi, eða sé talinn eiga 10% eða meira af heildar atkvæðisrétti eða heildar hlutafjáreign 

erlenda félagsins. Skilgreining á því hver geti talist bandarískur aðili (e. U.S. person) er að 

finna í ákvæði IRC § 7701(a)(30). Í því felst einstaklingur sem getur verið ýmist bandarískur 

ríkisborgari eða hefur fasta búsetu þar, þetta getur einnig átt við um skráða sambúð, innlent 

félag, hvers kyns eignir (e. estate) fyrir utan erlendar eignir og sjóð að ákveðnum skilyrðum 

uppfylltum. Til samanburðar er stefnt að því að skilgreina nánar eignarhald á CFC félagi í 

íslenskum rétti nái nýja frumvarpið fram að ganga. Ákvæði íslenska frumvarpsins hefur að 

geyma tilvísun til 1. og 2. gr. tsl. um skattskylda aðila þannig að ákvæðið taki til einstaklinga 

eða lögaðila sem bera fulla og ótakmarkaða skattskyldu. Slíka tilvísun er ekki að finna í 

núgildandi lögum, en er þó áréttað í greinargerð með frumvarpinu. Í íslenskum rétti eru að öðru 

leyti ekki gerðar sambærilegar kröfur og í ákvæði  § 958(a) um bandaríska hluthafa.  

 

8.3.1.1. Beint eignarhald 

Til þess að koma í veg fyrir málamyndagjörninga sem ákvarða eignarhald félags eingöngu til 

að villa fyrir um fyrir skattayfirvöldum þannig að félagið falli ekki undir skilgreininguna á CFC 

félagi samkvæmt lögum kemur fram í ákvæði IRC § 957-1(b) að greina þurfi nánar 

fyrirkomulag atkvæðisréttar til að koma í veg fyrir þetta. Í samræmi við ákvæði IRC § 957-1 

er skilyrðið um atkvæðisrétt uppfyllt ef hluthafi hefur vald til þess að kjósa, útnefna eða skipta 

um meirihluta stjórnar erlenda félagsins. Þrátt fyrir að hluthafar hafi ekki þessi völd þá telst 

félagið engu að síður vera CFC félag ef að meirihluti hlutafjárins er í eigu hins bandaríska aðila 

og að meirihluti hluthafanna hafi heimild til að kjósa stjórn erlenda félgasins.136   

 Í máli nr. 118 T.C. frá 16. janúar 2002, Framatome Connectors USA, Inc. v. 

Commissioner, var deilt um eignarhald á erlendu félagi sem skattgreiðandi hélt fram að væri 

CFC félag. Málavextir voru þeir að Burndy-US (BUS), sem var forveri Framatome Connectors 

USA, átti árið 1992 50% hlut í Burndy-Japan (BJ). Félagið hélt því aftur á móti fram að það 

ætti meira en 50% af atkvæðisrétti ásamt hlutum í BJ og því væri BJ CFC félag það ár og 

 
136 Christians, A., Donaldson, S.A. og Postlewaite, P.F: United States International Taxation.  Bls. 252. 
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snerist deilan um það hvort eignarhaldið og atkvæðisrétturinn væri raunverulega yfir 50%. 

Rökin að baki því að BUS ætti meira en 50% atkvæðisrétt í BJ voru þau að BUS hafði heimild 

til að ákveða stjórn BJ ásamt forstjóra og fór auk þess með úrslitaatkvæði stjórnarinnar. Til 

viðbótar gat BUS leyst upp BJ félagið og þeir fóru með yfirstjórn yfir BJ. Fyrir árið 1987 átti 

BUS 50% af hlutum í BJ en félagið var ekki talið CFC félag á þeim tíma. Það var fyrst gert 

árið 1987 og ástæða þess talin vera að auka erlendan skattaafslátt félagsins og greiða þannig 

lægri skatta í Bandaríkjunum, þetta var talið rekja mega til skattalagabreytinga frá árinu 1986. 

Ekkert breyttist varðandi eignarhald BJ á þessum tíma, það var ennþá í 50% eigu BUS. BUS 

bar fyrir sig raunveruleikaregluna (e. substance over form) og vísuðu í marga dóma sér til 

stuðnings. Í málunum sem vísað var til var um að ræða félög þar sem 50% hlutur þeirra var í 

eigu bandarískra hluthafa. Hluthafarnir gáfu út nýja atkvæðisrétti til erlendra aðila til þess að 

komast hjá því að félagið yrði skilgreint sem CFC félag samkvæmt lögum. Dómstólar bentu á 

að félagið teldist engu að síður CFC félag þar sem meirihluta eignarhaldið var raunverulega í 

höndum hinna bandarísku aðila þrátt fyrir að þeir hafi lækkað eignarhlutfall sitt að nafninu til 

undir 50%. Dómstóllinn benti á að heimilt væri að beita raunveruleikareglunni ef hvatinn væri 

ekki skattasniðganga en að mati hans var það ekki svo í máli BUS, og því var 

raunveruleikareglunni hafnað. Að lokum var það mat BUS að virði eignarhlutans sem BUS átti 

í BJ væri meira en 50% af virði heildarhlutanna sem hluthafar félagsins áttu. BUS bar fyrir sig 

að meta bæri virði hlutanna sem BUS átti í BJ með yfirtökuálagi (e. control premium) í ljósi 

þess að BUS átti 50% hlutanna og hafði stýrt BJ um árabil. Jafnframt báru þeir fyrir sig að 

hlutur hinna tveggja hluthafanna sem áttu hvor um sig 25% hlut í BJ skyldi reiknast með 

afslætti vegna illseljanleika þeirra (e. discount for lack of marketability). Samkvæmt mati 

sérfróðra matsmanna er yfirtökuálagi aðeins beitt þegar verið væri að meta stórar 

hlutafjáreignir þegar eigandi þeirra hefði möguleika á því að ná fram einstökum hagsmunum 

sem væru í röngu hlutfalli við hagsmuni minnihlutaeigenda (e. private benefit analysis). Að 

mati dómsins var það ljóst að BUS hafði ekki þessa möguleika þar sem að hinir tveir hluthafanir 

gátu beitt neitunarvaldi gagnvart ákveðnum mikilvægum aðgerðum innan félagsins. Dómurinn 

var því sammála um að ekki væri hægt unnt að líta svo á að BJ væri CFC félag af þeim ástæðum 

sem BUS rakti í málaflutningi sínum.   

 

8.3.1.2. Óbeint og áætlað eignarhald 

Það er hætt við því að aðilar reyni að komast hjá því að félag verði skilgreint sem CFC félag 

með öðrum leiðum en með því að ráðstafa atkvæðisréttinum. Skattgreiðendur geta reynt að 
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komast hjá skilgreiningunni á CFC félagi með því að færa eignarhluti sína til annarra aðila, sér 

í lagi til félaga sem eru undir þeirra stjórn. Finna má skilgreiningu á áætluðu eignarhaldi í 

ákvæði CFR § 1.958-2 . Um er að ræða eignarhald aðila sem eru svo nátengdir 

skattgreiðandanum að líta megi svo á að eignarhaldið sé raunverulega í hans höndum. Þau 

tengsl sem talin eru upp í ákvæðinu eru fjölskyldumeðlimir, þ.e. maki, börn, barnabörn og 

foreldrar, sjóðir, félög o.fl. Þetta ákvæði kemur í veg fyrir það að hluthafi færi eignarhald yfir 

til annars aðila til þess eins að komast hjá því að uppfylla skilyrðið um 50% eignarhald í erlendu 

félagi svo það muni ekki vera skilgreint sem CFC félag. Eigi einstaklingur, maki þess og barn 

hvert um sig 33% hlut í erlendu félagi verður samkvæmt ákvæðinu litið svo á að eignarhaldið 

sé 100% hjá viðkomandi einstaklingi.  Hér er um að ræða víðtækari skilgreiningu á eignarhaldi 

en finna má í íslenskum lögum í núverandi mynd. Samkvæmt greinargerð með frumvarpi til 

breytinga á núverandi CFC reglum sem liggur þó í dvala sem stendur, er tekið fram að áhersla 

verði lögð á tengsl aðila þannig að horft verði til eignarhalds tengdra aðila, þ.á.m. 

sifjaréttarlegra tengdra aðila.   

   

8.3.2. Tekjur 
CFC tekjum má skipta í þrjá flokka. Subpart F tekjur, GILTI tekjur137, sem bætt var inn í 

bandarísk skattalög árið 2017 og loks afgangstekjur. Subpart F og GILTI tekjur CFC félags eru 

taldar með heildartekjum bandarískra hluthafa en það eru afgangstekjurnar ekki. Álagningin á 

Subpart F tekjur er 21%, 10,5% á GILTI tekjur en engin á afgagnstekjur. Hjá langflestum CFC 

félögum eru Subpart F tekjur lítill hluti af starfsemi félagsins, sem dæmi geta  leigutekjur eða 

þóknanir frá þriðja aðila fallið undir undantekningu um virka starfsemi og svo getur 

skattgreiðandi einnig valið að undanskilja Subpart F tekjur frá skattlagningu í Bandaríkjunum 

ef tekjurnar eru andlag erlendrar skattlagningar þar sem álagningin nemur meira en 18,9%.138  

Subpart F tekjur eru skilgreindar í ákvæði IRC § 952. Undir þær falla tekjur frá 

tryggingum, tekjur frá erlendu fyrirtæki, óvirkar tekjur á borð við arð, þóknanir, leigu, vexti 

o.fl. Einnig falla undir þetta tekjur sem rekja má til vinnslu eða dreifingu olíu ásamt tekjum 

sem rekja má til vöruflutninga. Að öðru leyti geta hvers konar tekjur fallið undir Subpart F 

tekjur ef CFC félagið tekur þátt í ákveðinni starfsemi sem þingið hefur fordæmt, eins og að 

félagið verði uppvíst að ólöglegum mútugreiðslum, að það taki þátt í viðskiptabanni við annað 

 
137 GILTI. stendur fyrir Global Intangible Low-Taxed Income, eða óáþreifanlegar lágskattatekjur á heimsvísu. 
138 Yoder, L.D.: „The Three Baskets of CFC Income“. Bls. 1  
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ríki, eða eigi í viðskiptum við land sem Bandaríkin eru ekki í góðum samskiptum við.139 

Bandarísku reglurnar hafa að geyma ítarlegar skilgreiningar á CFC tekjum sem eru ekki 

skilgreindar í íslenskum CFC lögum í núverandi mynd. Í íslenska frumvarpinu sem lagt var 

fram til breytinga á CFC lögunum er hins vegar gert ráð fyrir upptalningu á CFC tekjum sem 

eru sambærilegar þeim sem bandarískar reglur kveða á um.  

Í máli nr. 154 T.C. frá 5. maí 2020, Whirlpool Financial Corp. v. Commissioner, var 

deilt um tekjur bandaríska félagsins Whirlpool. Málavextir voru þeir að Whirlpool framleiddi 

og dreifði heimilistækjum í gegnum innlend og erlend dótturfélög. Erlendu dótturfélögin, 

einkum í Mexíkó, voru CFC félög samkvæmt skilgreiningu bandarískra laga. Á árunum 2007-

2009 endurskipulagði félagið framleiðslustarfsemina í Mexíkó sem var að mati dómsins 

eingöngu gert með tilliti til skattalegra hagsmuna. Nýtt félag var stofnað í Lúxemburg sem var 

CFC félag. Félagið í Lúxemborg tók að nafninu til yfir framleiðsluna í gegnum útibú í Mexíkó, 

sem hafði áður verið í höndum dótturfélags mexíkóska CFC félags Whirlpool. Félagið í 

Lúxemburg seldi síðan vörurnar til Whirlpool móðurfélagsins og mexíkóska dótturfélagsins, 

sem dreifðu vörunum til viðskiptavina. Félagið í Lúxemburg var með einn starfsmann í hálfu 

starfi og lagði lítið sem ekkert að mörkum í þessum söluviðskiptum, en hagnaðist aftur á móti 

talsvert. Tekjur félagsins í Lúxemburg voru hvorki skattlagðar í Lúxemburg né Mexíkó. 

Úrskurður skattayfirvalda í Lúxemburg staðfesti að tekjur félagsins mætti rekja til fastrar 

starfsstöðvar félagsins í Mexíkó og þ.a.l. voru þær ekki skattlagðar í Lúxemburg. Í Mexíkó var 

lúxembúrgska félagið ekki talið hafa fasta starfsstöð í Mexíkó í ljósi „maquiladora“ reglna þar 

í landi sem settar voru til þess að hvetja erlend félög til að færa framleiðslu sína þangað. Sem 

maquiladora félag greiddi það engan skatt af tekjum sínum í Mexíkó. Skattayfirvöld í 

Bandaríkjunum komust að þeirri niðurstöðu að tekjur félagsins í Lúxemburg væru FBCSI 

tekjur (þ.e. foreign base company sales income, eða sölutekjur frá erlendu félagi) skv. ákvæði 

IRC § 954(d) og skyldu þ.a.l. skattleggjast hjá Whirlpool í Bandaríkjunum sem Subpart-F 

tekjur sbr. ákvæði IRC § 951(a). Álagning félagsins fyrir árið 2009 var þannig tæplega 50 

milljónir dollarar. Whirlpool taldi tekjurnar ekki geta fallið undir FBCSI tekjur þar sem 

heimilistækin sem félagið í Lúxemburg seldi voru sett saman í Mexíkó og þannig breyttust 

einingarnar og hráefnin sem félagið keypti upphaflega umtalsvert við starfsemina sem fram fór 

í Mexíkó. Dómurinn taldi óþarfa að meta hvort að lúxembúrgska félagið tæki þátt í 

framleiðslunni þar sem tekjur félagsins töldust FBCSI tekjur í ljósi Subpart-F reglna um útibú 

 
139 Lokken, L: „Whatever Happened to Subpart F? U.S. CFC Legislation after the Check-the-Box Regulations.“. 
Bls. 193-194. 
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framleiðslu (e. manufacturing branch). Skilyrði þess að vera talið útibú framleiðslu voru rakin 

í dóminum og talin uppfyllt. Einnig var rakið að reglan hafi verið sett til þess að koma í veg 

fyrir að CFC félög færu á svig við FBCSI tekjur af því að það væri ekki til staðar nein viðskipti 

við tengda aðila. Með því að álíta mexíkóska félagið aðgreinda rekstrareiningu, öðlaðist 

lúxembúrgska félagið tekjur sem tengdust sölu á hlutum til hvers kyns aðila fyrir hönd tengds 

aðila.  

 

8.3.5. Takmarkanir á Subpart F reglunum 
Fjöldi erlendra fyrirtækja sem eru í eigu bandarískra hluthafa falla ekki undir skilgreiningu 

CFC reglnanna þrátt fyrir að reynt hafi verið að sjá fyrir alls kyns aðstæðum með rúmri 

skilgreiningu á eignarhaldi og stjórnun félagsins eins og farið hefur verið yfir hér að framan. 

Það má því segja að bandarísku CFC reglurnar séu að einhverju leyti ófullkomið regluverk sem 

nokkuð auðvelt er að sniðganga í praxís. Sem dæmi má nefna að erlent félag telst ekki vera 

CFC félag svo lengi sem að enginn einn bandarískur hluthafi eigi 10% eða meira af hlutunum 

í félaginu,  þrátt fyrir að meira en 50% af heildar atkvæðisrétti eða eignarhluta sé í eigu 

bandarísks hluthafa. Þar sem reglurnar gera þá kröfu að til þess að uppfylla skilyrði þess að 

vera bandarískur hluthafi þarftu að eiga a.m.k. 10% í félagi, þannig að ef viðkomandi hluthafar 

eiga hver um sig 9% í félaginu er ekki um að ræða CFC félag. Að sama skapi telst erlent félag 

ekki vera CFC félag jafnvel þó að bandarískur aðili eigi slétt 50% af hlutunum, svo lengi sem 

að allir aðrir bandarískir aðilar eigi hvor um sig minna en 10% af hlutunum í félaginu og að 

þeir séu allir ótengdir. Þetta gengur upp þar sem bandarískur hluthafi þarf að eiga yfir 50% af 

atkvæðisréttinum samkvæmt CFC reglunum til að félag falli undir skilgreininguna.  

 Þrátt fyrr þetta eru þó mörg erlend félög skilgreind sem CFC félög í skattalegum 

tilgangi. Í þeim tilfellum er ekki endilega gefið að slíkt hafi skattalegar afleiðingar í 

Bandaríkjunum fyrir hluthafana í ljósi eignarhalds þeirra á félaginu. Í staðinn geta tekjur 

félagsins lent undir smásjá skattayfirvaldanna til þess að þau geti áttað sig á því hvort að 

tekjurnar verði skattlagðar á grundvelli ákvæðis IRC § 951. Reglurnar eru einnig taldar hafa 

fælingaráhrif, m.ö.o. gefa þær til kynna að tilvist þeirra sé til þess fallin að fæla skattgreiðendur 

frá því að gera eitthvað sem þeir myndu að öðrum kosti heldur vilja gera. Að því sögðu má 

hæglega gera ráð fyrir því að það að félag teljist vera CFC félag sé undantekningarlaust staða 

sem reynt sé að forðast eftir bestu getu þegar horft er til leiða til þess að lágmarka skatta.140 

 

 
140Christians, A., Donaldson, S.A. og Postlewaite, P.F. United States International Taxation. Bls. 253-254.  
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8.4. Tax Cuts and Job Acts lögin  

Áður en Tax Cuts and Job Acts lögin (hér eftir skammstafað TCJA) tóku gildi var 

alheimsskattlagningarkerfi til staðar í Bandaríkjunum. Þetta fyrirkomulag hafði í för með sér 

að allar erlendar tekjur bandarískra voru skattaðila skattlagðar í Bandaríkjunum og til að koma 

í veg fyrir tvísköttun var frádráttaraðferð beitt ef aðilarnir höfðu þegar greitt skatt af tekjunum 

erlendis. Sumar CFC tekjur voru skattlagðar strax í Bandaríkjunum á meðan aðrar CFC tekjur 

voru aðeins skattlagðar þegar hagnaðurinn var færður inn til Bandaríkjanna. Það var því algengt 

að fjölþjóðafyrirtæki héldu erlendum tekjum sínum þar áfram. Þessi frestun fjölþjóðafyrirtækja 

á skattlagningu erlendra tekna jókst stöðugt með flóknu eignarhaldi sem sett var upp til þess 

eins að takmarka skattbyrði félaganna. Það vakti eðlilega upp spurningar hvernig fyrirtæki gátu 

greitt skatta langt undir lögmæltu hlutfalli sem ekki er unnt að svara á einfaldan hátt þar sem 

margir þættir koma til skoðunar.141 Sem dæmi má nefna Google. Virkt skatthlutfall félagsins í 

Bandaríkjunum árið 2011 var einungis 2,4%. Þeir fluttu hugverkaréttindi sín yfir til Írlands 

með kostnaðarskiptingasamningi (e. cost sharing agreement) til að lágmarka skattbyrðina en 

skatthlutfallið þar var 12,5%. Eftir þetta var aukið við hugverkaréttindin frá ólíkum stöðum 

hvaðanæva úr heiminum, þannig að bandarísk skattyfirvöld stóðu eftir tómhent þar sem engin 

tekjumyndun fór lengur fram í Bandaríkjunum.142 

Fyrir gildistöku TCJA laganna var talið að ríflega tveimur og hálfri trilljónum 

bandaríkjadollara væri haldið í aflandsfélögum fjölþjóðafyrirtækja og þar af væri í kringum ein 

trilljón í reiðufé.  Þetta hvatti stjórnvöld til að gera betur og ráðast í róttækar breytingar til að 

takmarka tilfærslu hagnaðar og rýrnun skattstofna og búa á sama tíma til hvata fyrir fyrirtækin 

til að færa hagnaðinn til Bandaríkjanna.  Sem liður í því var ákveðið að lækka skatta á fyrirtæki 

niður í 21% sem hafði áður verið 35%.143 Þegar BEPS aðgerðaráætlunin var gefin út óttuðust 

sérfræðingar að sú háa skattbyrði sem áður hvíldi á fyrirtækjum, eða 35%, yrði til þess að 

fjölþjóðafyrirtæki og hálaunastörf sem fylgja þeim yrðu færð úr landi. Þessi stóru fyrirtæki 

höfðu fram að þessu getað nýtt sér lægri fyrirtækjaskatt í öðrum ríkjum með því að færa 

hugverkaréttindi sín þangað. Samkvæmt leiðbeiningum BEPS aðgerðaráætlunarinnar yrði 

hagnaður skattlagður þar sem verðmætin yrðu til og efnahagsleg starfsemi færi fram og því 

gengi þetta fyrirkomulag ekki upp lengur nema að flytja þá starfsmenn til viðkomandi 

lágskattaríkja sem sinntu þessum verkefnum, sem alla jafna eru hálaunastörf. Með þessu móti 

 
141 Dueñas, S: „CFC rules around the world“. Bls. 18. 
142 Van den Hurk, H: „Starbucks versus the People“. Bls. 28 
143 Dueñas, S: „CFC rules around the world“. Bls. 18. 
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myndu skattayfirvöld ekki bara tapa skattgreiðslum frá fyrirtækjunum sjálfum heldur einnig 

tapa tekjuskatti frá þeim störfum sem yrðu færð erlendis.144  Rannsóknir á áhrifum TCJA á 

tilfærslu hagnaðar benda aftur á móti til þess að sú ákvörðun að lækka fyrirtækjaskattinn í 

Bandaríkjunum niður í 21% hafi haft jákvæð áhrif þannig að bandarísk stórfyrirtæki velji frekar 

að fjárfesta innanlands.145 

TCJA lögin kynntu til sögunnar lágmarksskatt á erlendan umfram hagnað (GILTI) sem 

fjallað verður nánar um hér fyrir neðan. Sú breyting varð einnig með TCJA, að CFC tekjur ná 

ekki bara til óvirkra tekna heldur geta undir ákveðnum kringumstæðum fallið undir reglurnar 

hvers kyns tekjur sem CFC félag aflar sem taldar eru lágt skattlagðar. Þessi nýja skilgreining 

er þannig rýmri en áður var samkvæmt subpart F reglunum. Með TCJA reglunum var jafnframt 

innleiddur skattur vegna tilfærslu hagnaðar og skattasniðgöngu sem kallaðar eru BEAT (base 

erosion and anti-abuse tax). Um er að ræða lágmarksskatt sem lagður er á fjölþjóðafyrirtæki 

þar sem brúttótekjur þess ná fimmhundruð milljónum bandaríkjadollara eða meira. Slíkur 

skattur verður einnig lagður á þegar skattstofn fyrirtækis felur að öðru leyti í sér frádráttarbærar 

millilandagreiðslur á milli tengdra aðila þar sem greiðslurnar eru yfir 3% af þeirri 

heildarupphæð sem fyrirtækið dregur frá, þegar um fjármálafyrirtæki er að ræða mega 

greiðslurnar ekki nema yfir 2% af hinni frádráttarbæru upphæð.146 Íslensku CFC reglurnar hafa 

ekki að geyma ákvæði um lágmarksskatt og ekki stendur til að bæta því inn í lögin ef marka 

má frumvarpið til breytinga á CFC reglunum. OECD vinnur aftur á móti að uppfærslu BEPS 

aðgerðaráætlunarinnar um þessar mundir þar sem stefnt er að því að leggja ákveðinn 

lágmarksskatt á fjölþjóðafyrirtæki. Ríki verða ekki þvinguð til að innleiða slíkt í sína löggjöf 

en athyglisvert verður að fylgjast með hvort að ríki muni koma til með að innleiða slíkan skatt.  

 

8.4.1. Nánar um þýðingu GILTI gegn skattasniðgöngu 

GILTI eru tilteknar erlendar tekjur sem þarf að reikna með inn í heildartekjur bandarísks 

hluthafa í CFC félagi. GILTI tekjur sem fara yfir þá ávöxtun sem almennt má gera ráð fyrir, 

eða 10% ávöxtun, eru skattlagðar með lágmarksskatti sem er 10,5%. Venjulega ná þessar tekjur 

yfir óáþreifanlegar tekjur.147 Reglurnar eru nokkuð frábrugðnar því sem OECD hefur verið að 

vinna að með BEPS aðgerðaráætluninni, þar sem um er að ræða einhliða aðgerð af hálfu 

Bandaríkjanna. Reglurnar hefur samt sen áður að geyma mikilvæg verkfæri sem sér í lagi 

 
144 Mandel, M: „The BEPS Effect: New International Tax Rules Could Kill US Jobs.“ Bls. 2. 
145 Dueñas, S: „CFC rules around the world“. Bls. 18 
146 Dueñas, S: „CFC rules around the world“. Bls. 18. 
147 Beller, G.C: „GILTI: „Made in America“ for European Tax Unilateral Measures & Cooperative Surplus in 
the International Tax Competition Game.“ Bls. 282. 
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Evrópulönd gætu nýtt sér í baráttunni við tilfærslu hagnaðar til lágskattasvæða.148 Það má líka 

spyrja sig að því hvort að þessi einhliða aðgerð sé beinlínis skaðleg og grafi undan 

sameiginlegri vinnu OECD og Evrópusambandsins í því að draga úr rýrnun skattstofna og 

tilfærslu hagnaðar.149 

 Út frá skattasamkeppnissjónarmiðum er GILTI einhliða úrræði sem auðveldar aftur á 

móti samvinnu í kjölfarið. Tala má um einhliða úrræði vegna þess að þetta er leið 

Bandaríkjanna til að sporna gegn þeim vandamálum sem blasa við í skattasamkeppni vegna 

hreyfanlegra tekna, án sérstaks samstarfs við aðrar þjóðir. Hins vegar býr úrræðið líka til 

tækifæri til samvinnu af því að afleiðingarnar af þessu einhliða úrræði eru þær að það dregst 

verulega úr hvatanum fyrir Bandarísk fjölþjóðafyrirtæki til þess að færa hagnað sinn til annarra 

ríkja með lægra skatthlutfall, en þau eru áberandi þátttakendur í skattasamkeppni og 

skattasniðgöngu. 150 

 

8.5. Áhrif BEPS á bandarískar CFC reglur 

Eftir efnahagshrunið árið 2008 lagði OECD í mikla vinnu á sviði alþjóðlegs skattaréttar sem 

endaði með útgáfu leiðbeininga um fimmtán aðgerðir í formi BEPS aðgerðaráætlunarinnar sem 

ríki gátu nýtt sér til að aðlaga löggjöf sína betur til þess að vinna á rýrnun skattstofna og 

tilfærslu hagnaðar. Bandaríkin eru aðildarríki að OECD en hafa ekki alltaf verið samtaka 

stofnuninni í þessum málaflokki. Sem dæmi má nefna marghliða samninginn (e. multilateral 

instrument), sem lagt er til að ríki samþykki sem hefur það í för með sér að breyta þúsundum 

tvísköttunarsamninga sem sparar ríkjum viðræður við hvert og eitt ríki sem það hefur þegar 

gert tvísköttunarsamning við. Bandaríkin hafa ekki fylgt þessum ráðum OECD og notast enn 

við sína eigin tvísköttunarsamningsfyrirmynd. Lönd innan Evrópusambandsins hafa verið mun 

samvinnuþýðari og hafa þau í miklum meirihluta innleitt í löggjöf sína þær breytingar sem 

lagðar eru til með BEPS aðgerðaráætluninni.151   

 OECD ríkin ásamt G-20 ríkjunum samþykktu að innleiða fjórar lágmarks aðgerðir til 

þess að taka á rýrnun skattstofna og tilfærslu hagnaðar. Þetta er aðgerð 5 um leiðir til að koma 

í veg fyrir skaðlegar skattareglur, aðgerð 6 sem kemur í veg fyrir misnotkun 

 
148 Beller, G.C: „GILTI: „Made in America“ for European Tax Unilateral Measures & Cooperative Surplus in 
the International Tax Competition Game.“ Bls. 274. 
149 Beller, G.C: „GILTI: „Made in America“ for European Tax Unilateral Measures & Cooperative Surplus in 
the International Tax Competition Game.“ Bls. 277. 
150 Beller, G.C: „GILTI: „Made in America“ for European Tax Unilateral Measures & Cooperative Surplus in 
the International Tax Competition Game.“ Bls. 307-309. 
151 Dueñas, S: „CFC rules around the world“. Bls. 11 
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tvísköttunarsamninga, aðgerð 13 um ríki fyrir ríki skýrslu og aðgerð 14 sem varðar skilvirkari 

úrlausn ágreiningsmála. Bandaríkin hafa innleitt þessar aðgerðir en önnur ríki hafa farið 

skrefinu lengra og eru að innleiða fleiri aðgerðir til viðbótar. Sumar þessara aðgerða er erfitt 

að innleiða þar sem þær eiga beinlínis ekki við lagaumhverfið eins og aðgerð 1 og 5 sem varða 

virðisaukaskatt sem er ekki til í Bandaríkjunum. Aðrar aðgerðir eru aftur á móti nú þegar til 

staðar í bandarískum lögum ýmist að hluta til eða að öllu leyti, þó að þær samræmist BEPS 

aðgerðaráætluninni ekki fullkomlega.152 Bandarísk lög hafa að geyma sterkar CFC reglur en sé 

litið til viðmiða BEPS aðgerðaráætlunarinnar er ljóst að þær má styrkja enn frekar. Sem dæmi 

eru takmarkanir á vaxtafrádráttum vægari heldur en það sem aðgerðaráætlunin kveður á um. 

Einnig hefur verið bent á aðrar leiðir til þess að aðlaga CFC reglurnar betur að viðmiðum BEPS 

aðgerðaráætlunarinnar eins og að það falli undir CFC reglur þegar hagnaður af 

hugverkaréttindum er umfram venjulegan hagnað, eða að leggja lágmarksskatt á ákveðin 

fyrirtæki. Svipaðar hugmyndir hafa áður verið ræddar í bandaríska þinginu eins og að skattlegja 

óvenju mikinn hagnað (e. excess income) frá óáþreifanlegum eignum út frá kostnaðarálagi sem 

subpart F tekjur eða að leggja lágmarksskatt á óáþreifanlegar eignir sem aflað er á 

lágskattasvæði. 153    

 

9. Niðurstöður 
Skattasniðganga hefur verið ört vaxandi vandamál sem ætla má að hafi náð ákveðnu hámarki 

upp úr aldamótunum 2000, í það minnsta hér á landi.  Tilfærsla eigna til félaga á 

lágskattasvæðum hefur orðið til þess að ríki hafa tapað háum fjárhæðum sem þau hefðu að öðru 

leyti hlotið í formi skatta, þannig var rík ástæða til þess að bregðast við þessu vandamáli. Þegar 

OECD ásamt G20 ríkjunum hófu samstarf um gerð BEPS aðgerðaráætlunarinnar árið 2013 var 

markmiðið að bæta það skattalega umhverfi sem var til staðar þar sem ljóst var að þar væri að 

finna ýmsar gloppur sem gerði einstaklingum og lögaðilum auðvelt fyrir að skjóta fjármunum 

undan skatti. Þetta var flókið verkefni þar sem vandinn stafaði af samspili margra ólíkra reglna. 

CFC reglur eru eitt þeirra úrræða sem eru mikilvæg í þessari baráttu. Reglurnar hafa verið til 

um árabil og má rekja aftur til ársins 1962 þegar Bandaríkin voru fyrst til að lögfesta slíkar 

reglur. Talið var nauðsynlegt að styrkja reglurnar enn frekar og má finna ítarlegar leiðbeiningar 

um útfærslu þeirra í aðgerð 3 í BEPS aðgerðaráætluninni.  

 
152 Gravelle, J.G.: „Base Erosion and Profit Shifting (BEPS): OECD Tax Proposals.” Bls. 1-3.  
153 Gravelle, J.G.: „Base Erosion and Profit Shifting (BEPS): OECD Tax Proposals.” Bls. 10-11. 
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Á Íslandi voru CFC reglur fyrst samþykktar á Alþingi árið 2009. Eftir útgáfu BEPS 

aðgerðaráætlunarinnar og í ljósi athugasemda ESA lá fyrir að reglurnar þyrfti að endurskoða. 

Frumvarp til breytinga á lögunum var lagt fyrir Alþingi árin 2018 og 2019 og stefnt er að því 

að leggja það fram enn á ný á þessu ári, þar sem það hefur ekki enn hlotið afgreiðslu. Í hinu 

nýja frumvarpi er að finna ýmsar breytingar sem munu án efa styrkja íslenskar CFC reglur. Í 

því er m.a. að finna nákvæmari skilgreiningar á CFC félagi, skilgreiningu á CFC tekjum og 

jafnframt gert ráð fyrir því að skattlagning taki mið af raunverulegu eignarhaldi skattaðila þar 

sem litið verður til tengsla aðila ásamt fleiru. Til samanburðar kveða bandarískar CFC reglur á 

um það að eignarhald félags geti verið áætlað, þ.e. að sé eignarhaldið hjá aðilum sem tengjast 

skattaðila sifjaréttarlegum böndum er litið svo á að eignarhaldið sé hjá skattaðilanum sjálfum. 

Bandarísku CFC reglurnar hafa einnig að geyma nokkuð ítarlegar skilgreiningar á CFC tekjum 

sem er ábótavant í núverandi ákvæði 57. gr. a tsl. Bandarísku reglurnar hafa að geyma ákvæði 

um lágmarksskatta á fjölþjóðafyrirtæki sem voru innleidd í lögin árið 2017. Þetta er eitt af 

aðalmarkmiðum BEPS 2.0 sem unnið er að um þessar mundir og getur því verið eitthvað sem 

verður meira áberandi á komandi árum í löggjöf nágrannaríkja okkar.  

Af frumvarpinu til breytinga á íslensku CFC reglunum má sjá að það var tímabært að 

endurskoða þær. Breytingarnar munu færa íslenskar CFC reglur nær þeim viðmiðum sem fram 

koma í aðgerðaráætlun BEPS. Mörg nýmæli í íslenska frumvarpinu eru nú þegar til staðar í 

bandarískri löggjöf og hafa jafnvel verið það um árabil. CFC reglurnar hafa vissulega verið 

lengur til staðar í bandarískri löggjöf en íslenskri og þannig hafa Bandaríkin haft langan tíma 

til að aðlaga það sem betur mætti fara. Þrátt fyrir það eru einhver atriði sem Bandaríkin mættu 

taka til skoðunar í sínum reglum, þó að CFC reglur þeirra séu nokkuð ítarlegar. Það sem BEPS 

aðgerðaráætlunin hefur leitt í ljós er að þó að ríki telji sig búa yfir sterkum CFC reglum þá er 

alltaf svigrúm til endurbóta.  
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