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Um hvað fjallar námskeiðið?
• Íslenskan alþjóðlegan skattarétt og heyra undir 

hann álitamál eins og ...
 Hvað er alþjóðleg tvískattlagning?
 Gerð og túlkun tvísköttunarsamninga
 Full (ótakmörkuð) og takmörkuð skattskylda manna 

og fyrirtækja
 Uppgjör tekna og álagning við heimflutning/brottför
 Skipting skattlagningarréttar milli aðildarríkja 

samnings þ.e. heimilisfestarlands og keldulands
 Aðferðir til að komast hjá tvískattlagningu eða mildun 

tvískattlagningar
 Milliverðlagning
 Bann við mismunun
 EES skattaréttur. Fjórfrelsið



Víddirnar þrjár
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EES skattaréttur

Innlendur réttur
1. gr., sbr. 2. mgr. 
69. gr. TSL og
2. gr. svo og
3. gr., sbr. 70. gr. 
TSL. 70. gr. a TSL

Tvísköttunar 
samningar
OECD 
fyrirmyndin

1

2

3
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Hvaða kennslugögn munum 
við nota?
• Innlend lög, reglugerðir o.fl.

– Tekjuskattur
– Virðisaukaskattur
– Úrskurðir og dómar
– Tvísköttunarsamningsfyrirmynd OECD ásamt 

athugasemdum. Ath. pöntun
– Tvísköttunarsamningar sem Ísland hefur gert

• Námsefni. Kennslubók
– Íslenskur alþjóðlegur skattaréttur eftir Ásmund G. 

Vilhjálmsson
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Sjá nánar: www.skattvis.is
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Hvernig verður vinnunni 
háttað?
• Kennt verður alla fimmtudaga og tvo 

föstudaga, frá 16:30 til 20/15:00 til 18:30
• Fyrirlestrar, raunhæf verkefni og umræður
• Ákvæði ísl. tekjuskattslaga um heimilisfesti, 

fulla skattskyldu og skatt sem takmakað 
skattskyldir aðilar verða að svara

• Nánar tiltekið eru þetta ákvæði 1., 2. og 3. gr. 
TSL, sbr.  2. mgr. 69. gr. og 70. gr. TSL 
annars vegar og samningsfyrirmynd OECD 
hins vegar



Prófa fyrirkomulag

• Venjulega er prófið 7 til 8 spurningar. Í 
nokkrum tilvikum skiptast þær í stafliði

• Prófað er í tölvuveri. Gert er ráð fyrir 
hliðstæðri uppbyggingu prófsins og í fyrra

• Til að standast próf verður nemandi að fá 5

• Gildi prófs er 70% af einkunn. Verkefni 
ásamt frammistöðu í tíma hafa því vægið 
30%

• Úrsögn úr námskeiði, og þar með prófi, 
er til og með XX. des. 201X
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Verkefnaskil

• Á námskeiðinu er gert ráð fyrir að nemendur 
skili þremur til fjórum verkefnum

• Verkefnin eru hópa verkefni 2ja til þriggja 
nemenda

• Fyrsta verkefnið verður afhent í viku  xx, annað 
í viku xx og það síðasta í viku xx

• Skilafrestur verkefnis er ein vika

• Auk þess má gera ráð fyrir krossaspurningum í 
tíma til að fylgjast með hvernig námið gengur
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Umsjónarmaður. Aðalkennari
aðjúnkt í fullu starfi frá 1. júlí 2010

• Ásmundur G. Vilhjálmsson - www.skattvis.is
– Menntun

• Embættispróf frá lagadeild HÍ, febr. 1981 - Island
• Framhaldsnám í skattarétti 1989/90 - Danmörk
• Framhaldsnám í skattarétti 1991/93 - Svíþjóð

– Starfsreynsla
• Launadeild fjármálaráðuneytisins - kjarasamningamaður
• Bæjarfógetinn á Akranesi, fulltrúi bæjarfógeta
• Sjálfstætt starfandi lögmaður frá 1994 með skattarétt 

sem sérsvið 

– Samstarfsaðilar í gegnum tíðina
• Grant Thornton. Pricewaterhousecoopers



...spurningar

• ... ef ekki þakka ég fyrir mig
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