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OECD-fyrirmyndin

• Fyrirmynd OECD gegnir umfram allt þeim tilgangi 
að aflétta tvískattlagningu tekna og eigna

• Þannig er fjallað um skiptingu skattlagningar vegna 
einstakra tekna og eigna í 6.-22. gr.

• Um afléttingu tvískattlagningar eru svo ákvæði í A-
og B-lið 23. gr. Þar með er þó ekki allt upp talið. Í 
fyrirmyndinni er nefnilega fjallað um ýmislegt fleira

• Ákvæði 24. inniheldur t.d. fyrirmæli um bann við 
mismunun, ákvæði 25. gr. um gagnkvæma 
samninga og ákvæði 26. gr. um gagnkvæm skipti á 
upplýsingum svo nokkuð sé talið
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Sérstaða 24. gr. OECD-fm
tvö atriði

• Tvísköttunarsamningsfyrirmynd OECD tekur til aðila sem eru 
heimilisfastir í báðum eða öðru samningsríkjanna, sbr. 1. gr.

– Takmarkað skattskyldir menn njóta því ekki réttinda skv. þeim

• Þar að auki einskorðast gildissvið fyrirmyndarinnar við ákveðna 
skatta, það er tekjuskatta og eignarskatta í samningsríkjunum, 
sbr. 2. gr.

– Ekki er því unnt að fá afléttingu á tvískattlagningu vegna annarra skatta

• Í  24. gr. er vikið frá þessu í veigamiklum atriðum. Til að njóta 
verndar er þannig undir ákveðnum kringumstæðum nóg að vera 
RÍKISBORGARI í hinu landinu. Skv. því er ekki skilyrði að 
maður sé heimilisfastur í öðru eða báðum ríkjunum

• Gildissvið 24. gr. takmarkast ekki heldur heldur við tekju- og 
eignarskatta. Þvert á móti tekur greinin til allra skatta



1/5/2020 ÁgV 5

Nánar um efni 24. gr. 
1. og 2. mgr. banna mismunun á grundvelli ríkisborgararéttar. 

Allir þeir sem eru ríkisborgarar í öðru hvoru ríkjanna njóta 
verndar. Sama gildir um ríkissfangslausa menn

3. mgr. hefur það hlutverk að vernda FS erlendra fyrirtækja og 
tryggja sambærilega skattlagningu þeirra og innlendra 
fyrirtækja í starfsstöðvarlandinu

4. mgr.  fjallar um frádrátt ákveðinna gjalda og mælir fyrir um 
sams konar meðhöndlum frádráttarins óháð því hver mót-
takandi greiðslu er. Síðan er áréttað að hið sama eigi við 
um skuldirnar við uppgjör eignarskattsstofns

5. mgr.  bannar mismunun fyrirtækja sem eru í eigu erlendra 
aðila. Óheimilt er því að láta Ehf. í eigu útlendinga greiða 
hærri skatt en Ehf. í eigu Íslendinga

6. mgr. áréttar að allir skattar séu undirseldir ákvæðinu. Ekki 
bara ...



Mismunun, hvað er það?

• Svona almennt séð merkir það:
– Afgreiðsla eins tilvika á ólíkan hátt

• málefnaleg sjónarmið, réttlætingarástæður

– Afgreiðsla ólíkra tilvika á sama hátt
• málaefnaleg sjónarmið, réttlætingarástæður
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1. mgr. 24. gr. OECD fm
Verndarandlagið: Ríkisborgarar

• Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other 
Contracting State to any taxation or any requirement connected 
therewith, which is other or more burdensome than the taxation and 
connected requirements to which nationals of that other State in the 
same circumstances, in particular with respect to residence, are or 
may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions 
of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both 
of the Contracting States

• RÍKISBORGARAR AÐILDARRÍKIS skulu ekki sæta annarri eða 
þyngri skattlagningu eða kröfum í því sambandi í hinu aðildarríkinu en 
ríkisborgarar þess ríkis sæta eða unnt er að láta þá sæta við sömu 
aðstæður, sérstaklega að því er varðar heimilisfesti. Þrátt fyrir ákvæði 
1. gr. gildir þetta ákvæði einnig um aðila sem ekki ERU HEIMILIS-
FASTIR Í ÖÐRU HVORU EÐA BÁÐUM AÐILDARRÍKJUNUM  það 
er takmarkað skattskylda aðila í báðum ríkjunum
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2. mgr. 24. gr. OECD fm
Ríkisfangslausir menn

• Stateless persons who are residents of a Contracting State shall 
not be subjected in either Contracting State to any taxation or 
any requirement connected therewith, which is other or more 
burdensome than the taxation and connected requirements to 
which nationals of the State concerned in the same 
circumstances, in particular with respect to residence, are or 
may be subjected

• Ríkisfangslausir aðilar HEIMILISFASTIR Í AÐILDARRÍKI skulu í 
hvorugu aðildarríkinu sæta annarri eða þyngri skattlagningu eða 
kröfum í því sambandi en ríkisborgarar viðkomandi ríkis sæta 
eða unnt er að láta þá sæta við sömu aðstæður, sérstaklega 
að því er varðar heimilisfesti
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Almennt um ríkisborgaraverndina

• Ákvæði 24. gr. bannar ríki EKKI að meðhöndla 
eigin ríkisborgara lakar en ríkisborgara annarra 
landa – svokölluð öfug mismunun er semsé heimil

• Þá er ekki heldur óheimilt að skattleggja ótakmark-
að skattskylda aðila öðruvísi (þyngra) en takmarkað 
skattskylda aðila. Ath. hvernig þetta horfir við í EES 
rétti

• Ótakmarkað skattskyldur erlendur ríkisborgari á 
hins vegar rétt á að njóta sams konar skattlagningar 
og ótakmarkað skattskyldur innlendur ríkisborgari
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Nánar um 1. og 2. mgr.

• Ákvæði 1. mgr. 24. gr. bannar eins og áður 
segir ákveðna mismunun
– Þannig er óheimilt að láta ríkisborgara í hinu 

samningsríkinu „sæta annarri skattlagningu eða 
kröfum í því sambandi sem eru annars konar eða 
þyngri en sú skattlagning eða kröfur í því 
sambandi“ sem ríkisborgarar í ríkinu sæta

• Þyngri skattlagning erlendra ríkisborgara en 
innlendra er semsagt óheimil .... Skoðum nú 
70. gr. TSL og athugum hvort þetta er 
vandamál hér á landi:



Ríkisborgarar/heimilisfastir og 
ekki ríkisborgarar/takmarkað skattskyldir menn

• Ríkisborgarar/heimilisfastir eiga rétt á 
persónuafslætti gagnstætt ekki-
ríkisborgurum/takmarkað skattskyldum 
mönnum

• Þá njóta þeir takmarkaðra vaxtabóta ...

• Í einstaka tilvikum þurfa þeir líka að sæta 
brúttóskatti gagnstætt hinum sem sleppa 
við nettóskatt
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Ríkisbogarar, menn og ...

• Ath. maður þarf ekki að vera heimilisfastur í 
samningsríki til að njóta verndar

• Þannig er nægjanlegt að vera ríkisborgari í 
öðru hvoru samningsríkjanna

• Sama gildir ef maður er ríkisfangslaus. Ath.
• Maður sem hefur ríkisfang í ónefndu þriðja ríki 

nýtur hins vegar ekki verndar. Í því sambandi 
gildir einu þótt hann sé heimilis fastur í öðru 
hvoru eða báðum samningsríkjunum
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Ríkisborgarar...
• Auk manna tekur verndin til „SÉRHVERRAR LÖG-

PERSÓNU, sameignarfélags og samvinnufélags“
• Þetta leiðir af hugtakinu „aðili“ í niðurlagi 1. mgr. 24. 

gr., sbr. a-lið 3. gr. 
• Vernd sameignarfélaga er þó háð því að þau njóti 

viðurkenningar sem sjálfstæðir skattaðilar skv. lögum 
hlutaðeigandi lands

• Af norðurlöndunum er svo aðeins fyrir að fara í Finn 
landi og á Íslandi (og í Svíþjóð með skilyrðum að 
vísu)

• Algengast er semsé að skattlagningin beinist að 
þátttakendunum í félaginu 
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Fastar starfsstöðvar
• Ákvæði 3. mgr. 24. gr. á að tryggja að FS séu 

ekki skattlagðar þyngra en sambærileg 
innlend fyrirtæki

• Við matið er þó aðeins horft á niðurstöðu 
skattlagningarinnar, ENDA TÖLUNA

• Skv. innlendum lögum er því heimilt að mæla 
fyrir um ólíkt uppgjör tekjuskattsstofna FS og 
innlendra fyrirtækja 

• Um skattlagningu móttekins arðs. Sjá 9. tölul. 
31. gr. TSL. Berið saman við EES-rétt hér á 
eftir



3. mgr. 24. gr. OECD fm
• The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a 

Contracting State has in the other Contracting State shall not be less 
favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises 
of that other State carrying on the same activities. This provision shall not 
be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the 
other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for 
taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which 
it grants to its own residents

• Skattlagning fastrar atvinnustöðvar, sem fyrirtæki í aðildarríki hefur í hinu 
aðildarríkinu, skal ekki vera ÓHAGSTÆÐARI í síðarnefnda ríkinu en 
skattlagning á fyrirtæki í því ríki sem hafa SAMS KONAR starfsemi með 
höndum. Þetta ákvæði skal ekki skýra þannig að það skyldi aðildarríki til að 
veita aðilum heimilisföstum í hinu aðildarríkinu nokkurn þann persónu-
frádrátt, ívilnanir og lækkun skatta vegna hjúskaparstöðu eða 
fjölskylduframfærsluskyldu sem það veitir þeim aðilum sem þar eru 
heimilisfastir
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Verndarandlag

• Aðili heimilisfastur í samningsríki, sem 
stundar atvinnurekstur á fastri starfsstöð (FS) 
í hinu samningsríkinu, nýtur verndar 3. mgr. 
24. gr. OECD fm

• Verndin er því óháð RÍKISFANGI gagnstætt 1. 
mgr. 24. gr. Skilyrði er að um sé að ræða FS.  
Tekjur, sem sæta skiptingu skv. öðrum 
ákvæðum, koma því ekki til skoðunar við 
þetta mat
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Sambærileg skattlagning
• Skattlagningu fastrar starfsstöðvar og inn-

lends fyrirtækis verður að vera sambærileg
– Erlendur maður, sem stundar atvinnurekstur á fastri 

starfsstöð, er því borinn saman við innlendan mann í 
sömu stöðu OG

– Erlent  félag með fasta starfsstöð við sams konar 
innlent félag

• Leiði athugun í ljós mismunun er skoðað hvort 
unnt sé að réttlæta hana á hlutlægan hátt. Hvað 
merkir þetta. Ath. EES-rétt, málefnalegar ástæður

• Teljist svo ekki vera, það er sé ekki unnt að rétt 
læta mismunina, á FS rétt á endurákvörðun á 
skatti



9. tölul. 31. gr. TSL
föst starfsstöð nýtur ekki arðsfrádráttar
Frá tekjum í atvinnurekstri má draga:

• Þá fjárhæð sem hlutafélög, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 2. gr., og félög og samlög sem 
falla undir 2. tölul. 1. mgr. 2. gr. hafa fengið greidda í arð skv. 4. tölul. C-liðar 7. gr. 
af hlutum og hlutabréfum í félögum er greinir í 1. tölul. 1. mgr. 2. gr., sbr. XII. kafla 
laga nr. 2/1995, um hlutafélög, og laga nr. 138/1994, um einkahlutafélög

• Sama gildir um fjárhæð sem félög í sömu félagaformum sem skattskyld eru skv. 7. 
tölul. 3. gr. og eru heimilisföst í öðru aðildarríki á Evrópska efnahagssvæðinu, 
[aðildarríki stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu eða í Færeyjum hafa fengið 
greidda í arð

• Ákvæði 1. málsl. skal einnig taka til arðs frá hlutafélögum sem skráð eru erlendis ef 
það félag sem arðinn fær sýnir fram á að hagnaður hins erlenda félags hafi verið 
skattlagður með sambærilegum hætti og gert er hér á landi. Frádráttur samkvæmt [3. 
málsl.]6) er bundinn því skilyrði að það skatthlutfall sem lagt er á hagnað hins erlenda 
félags sé eigi lægra en almennt skatthlutfall í einhverju aðildarríkja Efnahags- og 
framfarastofnunarinnar í París (OECD) [eða aðildarríkja Evrópska efnahagssvæðisins 
eða aðildarríkja stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu eða í Færeyjum. 
Fjármálaráðherra skal setja nánari reglur um framkvæmd þessa ákvæðis

•
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Föst starfsstöð versus innlent 
dótturfélag í eigu erlendrar móður

• 3. mgr. 24. gr. tekur til þeirrar aðstöðu er aðili 
heimilisfastur í einu ríki stundar atvinnurekstur 
á fastri starfsstöð í hinu ríkinu

• Aðili er því ekki heimilisfastur í því ríki er beitir 
mismunun þegar svo stendur á. Slík staða er 
hins vegar uppi í 5. mgr. 24. gr. fyrirmyndarinn-
ar

• Algengast er að reyni á 5. mgr. þegar móðir í 
ríkinu A stofnar dóttur í ríkinu B (t.d. hér á landi)



5. mgr. 24. gr. OECD fm
Hljóðan

• Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly 
or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or 
more residents of the other Contracting State, shall not be 
subjected in the first-mentioned State to any taxation or any 
requirement connected therewith which is other or more 
burdensome than the taxation and connected requirements to 
which other similar enterprises of the first-mentioned State are 
or may be subjected

• Þótt fjármagn fyrirtækja í aðildarríki sé að öllu eða nokkru leyti, 
beint eða óbeint, í eigu eða stjórnað af einum eða fleiri aðilum 
sem eru heimilisfastir í hinu aðildarríkinu skulu þau ekki 
sæta annarri eða þyngri skattlagningu eða öðrum kröfum í því 
sambandi í fyrrnefnda ríkinu en fyrirtæki svipaðrar tegundar í því 
landi sæta eða unnt er að láta þau sæta
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Tilgangur

• Hlutverk  5. mgr. 24. gr. OECD fm er að 
tryggja sambærilega skattlagningu félaga án 
tillits til eignarhalds

• Ekki má því skattleggja hf./ehf. í eigu erlendra 
aðila  þyngra en hf./ehf. í eigu innlendra aðila



Frádráttarréttur

• Skylt þessu er það ákvæði 4. mgr. 25. 
gr. OECD fm, sem mælir svo fyrir um 
að ekki megi meðhöndla kostnaðar  
liði ólíkt eftir því hvort viðtakandi 
greiðslunnar er innlendur eða erlendur 
aðili

• Þetta gildir t.d. um vexti, höfundalaun 
og önnur útgjöld
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4. mgr. 24. gr. OECD fm
Sams konar meðhöndlun kostnaðarliða ...

• Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 6 of Article 11, or 
paragraph 4 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by 
an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, 
for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible 
under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-
mentioned State. Similarly, any debts of an enterprise of a Contracting State to a 
resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the 
taxable capital of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they 
had been contracted to a resident of the first-mentioned State

• Eigi ákvæði 1. tölul. 9. gr., 6. tölul. 11. gr. eða 6. tölul. 12. gr. ekki við skulu 
vextir, þóknanir og aðrar greiðslur, sem fyrirtæki í aðildarríki greiðir til aðila 
heimilisfasts í hinu aðildarríkinu, vera frádráttarbærar við ákvörðun skattskylds 
hagnaðar slíks fyrirtækis eftir sömu reglum og greiðslur til aðila heimilisfasts í 
fyrrnefnda ríkinu. Á sama hátt skulu skuldir, sem fyrirtæki í aðildarríki skuldar 
aðila heimilisföstum í hinu aðildarríkinu, vera frádráttarbærar við ákvörðun skatt-
skyldrar eignar fyrirtækisins eftir sömu reglum og skuldir við aðila heimilisfastan í 
fyrrnefnda ríkinu
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Um 4. mgr. 24. gr. nánar

• Greinin fjallar um vexti, höfundalaun og aðrar greiðslur 
- frá fyrirtæki í samningsríki - til aðila heimilisfasts í 
hinu ríkinu

• Frádráttur slíkra greiðslna skal vera óháður því hver 
móttakandinn er. Fyrirtæki hefur því sama frádráttar-
rétt hvort sem móttakandinn er innlendur eða erlendur 
aðili

• Tilgangur þessa er að koma í veg fyrir eða hindra 
skaðlega SAMKEPPNI. Ath.  viðbrögð við þunnri 
eiginfjármögnun. Óheft svigrúm – Ákvæðið takmarkar 
því ekki möguleika á endurskilgreiningu á tekjum/ 
gjöldum og eignum/skuldum



SPURNINGAR
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Alþjóðlegur
réttur

Innlendur 
réttur

Eineðliskenningin:
Innlendur réttur og 
alþjóðlegur réttur
eitt kerfi þar sem al
þjóðlegur réttur trónir
efst. Frakkland o. fl.

Alþjóðlegur
réttur

Tví

Innlendur
réttur

Tvíeðliskenningin:
Innlendur réttur og 
alþjóðlegur réttur tvö 
aðskilin kerfi. USA. 
Norðurlöndin o. fl. 

SAMSPIL INNLENDS RÉTTAR OG
ALÞJÓÐLEGS RÉTTAR, MILLIRÍKJA
SAMNINGA

EES
örlítið 
æðri



Kenningin um tvíeðli réttarins

• Íslensk stjórnskipun byggir á tvíeðliskenningunni. 
Samkvæmt henni er landsréttur og þjóðaréttur 
(milliríkja-réttur) tvær aðskildar greinar/kerfi

• Til að milliríkjasamningur öðlist lagagildi hér á landi 
verður því að lögfesta hann; leiða hann í lög - innleiða

• Milliríkjasamningur, sem ekki hefur verið lögfestur, 
skapar semsé hvorki rétt og né bakar skyldur hjá 
mönnum

• Komi til árekstrar milli innlends réttar og alþjóðaréttar 
hlýtur þjóðarétturinn því að víkja. Hann hefur því ekki
forgang fram yfir innlend lög

1/5/2020 ÁgV 29



EES-samningurinn
• Með samningi sem undirritaður var í Opertó í 

Portúgal 2. maí 1992, varð Ísland aðili að 
evrópska efnahagssvæðinu frá og með 1. jan. 
1994 

• Evrópska efnahagssvæðið er landssvæði sem 
tekur til aðildarríkja Efnahagsbandalags Evrópu 
(ESB=37 ríki) og EFTA-ríkjanna, það er Íslands, 
Noregs og Liechtenstein

• Hér á eftir verður gerð grein fyrir því hvers eðlis 
EES-samningurinn er og hvernig leysa beri úr 
ágreiningi þegar innlendum rétti og EES-rétti 
lýstur saman

• Í framhaldi af því verður rætt um það hvaða áhrif 
samningurinn hefur haft á ísl. skattarétt
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Eðli EES-samningsins
• EES-samningurinn er á milli ríkja. Hann er því dæmi-

gerður þjóðréttarsamningur. Á ákveðum sviðum 
tryggir samningurinn stofnunum EES þó yfirþjóðlegt 
vald. Samningurinn er því meira en aðeins milliríkja-
samningur – munið: ÖRLÍTIÐ ÆÐRI

• Hér er umfram allt átt við þá heimild sem Eftirlits-
stofnun EFTA, ESA, hefur til að kveða upp bindandi 
úrskurði vegna brota einstaklinga og aðila að 
atvinnurekstri á samningnum á vettvangi 
samkeppni, ríkisaðstoðar og opinberra innkaupa svo 
og rétt Eftirlitsstofnunarinnar til að höfða mál á 
hendur ríkisstjórnum vegna brota á samningnum
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EFTA dómstóllinn orðaði þetta svo í máli E-
9/97. Sveinbjörndóttir, sbr. 59 mgr. 

• EES-samningurinn er þjóðréttarsamningur af sérstakri 
gerð (sui generis) sem hefur að geyma sitt eigið skýra 
lagakerfi. EES-samningurinn myndar ekki tollabanda lag 
heldur frjálst viðskiptasvæði, sjá dóminn í málinu E-
2/97 Maglita [1997] EFTA dómstólinn, skýrslur dómsins 
127

• Samlögunin samkvæmt EES-samningnum er kannski 
ekki eins víðtæk og samkvæmt EBE/ESB  samningnum 
en umfang og markmið EES-samningsins ganga lengra
en venjulegt er þegar um þjóðréttar-samninga er að 
ræða
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EES samningurinn nánar
• EES-samningurinn var undirritaður í Oportó á Portúgal 

2. maí 1992 eins og áður segir. Í framhaldi var 
meginmál hans innleitt í íslenskan rétt með lögum nr. 
2/1993 – EES-lögin

• Lög þessi heita lög um Evrópska efnahagssvæðið. 
Lögin tóku gildi 1. janúar 1994, að undanskilinni 1. gr. 
sem tók gildi 13. janúar 1993. Lögunum hefur síðan 
verið breytt:
• með l. 66/1993 (tóku gildi 27. maí 1993 nema 2. gr. sem tók gildi 

1. jan. 1994), l. 91/1994 (tóku gildi 3. júní 1994 nema 2. gr. sem 
tók gildi 1. júlí 1994, sjá þó 3. gr.), l. 63/2001 (tóku gildi 13. júní 
2001), l. 8/2004 (tóku gildi 24. mars 2004) ogl. 106/ 2007 (tóku 
gildi 27. júní 2007)
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Hvað var innleitt?
• Með lögum nr. 2/1993 var MEGINMÁLI samningsins, 

ákvæði bókunar 1 við hann og ákvæði 9. tölul. VIII. 
viðauka og g-liðar XIII. viðauka við hann VEITT LAGA -
GILDI hér á landi, sbr. 1. mgr. 2. gr. EES-laganna

• Umrædd ákvæði hafa því SAMA VÆGI og innlend lög. 
Hið sama verður hins vegar ekki sagt um  aðra hluta 
samningins. Þar á meðal er meginþorri BÓKANA við 
samninginn samtals 49 að tölu og viðaukanna samtals 
22 að tölu svo og gerðir sem vísað er til í þeim

• UMRÆDDAR RÉTTARHEIMILDIR VERÐUR ÞVÍ AÐ INN-
LEIÐA SÉRSTAKLEGA SVO AÐ ÞEIM SÉ UNNT AÐ BEITA
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Markmið EES, sjá 1. gr. EES 
samningsins

SKIPTIR MÁLI VIÐ TÚLKUN
• „Markmið þessa samstarfssamnings er að stuðla að 

stöðugri og jafnri eflingu viðskipta- og efnahagstengsla
samningsaðila við sömu samkeppnisskilyrði og eftir 
sömu reglum með það fyrir augum að mynda 
einsleitt=sambærilegt Evrópskt efnahagssvæði sem 
nefnist hér á eftir EES.“ – Með þessu er leitast við að 
stuðla að:

• Réttarsamræmingu innan EES og milli EES og ESB. 
Skoða sérstaklega ákvæði 6. gr. EES samningsins
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Staða EES gagnvart innlendum rétt
Það sam mestu máli skiptir

 Bein áhrif, hvað merkir það? Með beinum 
áhrifum er átt við það hvort einstaklingar og fyrir 
tæki eigi rétt á að bera EES-samninginn, þar með 
talið afleidda löggjöf hans (Reglugerðir, gerðir o. 
fl.), fyrir sig innanlands í hlutaðeigandi landi milli 
liðlaust eins og innlend lög væri

 En forgangur? Forgangur varðar hins vegar það 
álitamál hvort EES-réttur hafi forgang fram yfir 
innlendan rétt. Samræmist t.d.  ísl. skattaregla ekki 
EES-samningnum ryður EES-reglan þá (ekki) 
íslensku reglunni úr vegi er semsé spurning
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Bein áhrif og forgangur
• ESB-SAMNINGURINN HEFUR BEIN ÁHRIF. Þar að auki er 

bandalagsrétti í mörgum tilvikum veittur FORGANGUR
fram yfir innlendan rétt. Hvernig horfir þetta við í EES-
rétti?

• Í Karlsson-málinu þurfti EFTA-dómstóllinn að taka afstöðu 
til þess hvort EES-samningurinn hefði BEIN ÁHRIF. Um það 
sagði hann:
– „Af 7. gr. EES-samningsins og bókun 35 við EES-samninginn leiðir 

að EES-réttur FELUR EKKI Í SÉR FRAMSAL Á LÖGGJAFAVALDI. 
Þess vegna gerir EES-réttur ekki kröfu um það að einstaklingar 
og fyrirtæki geti byggt beint á EKKI-INNLEIDDUM EES-reglum 
fyrir innlendum dómstólum.“

• ERGO: Aðeins INNLEIDDAR gerðir svo sem meginmál EES 
samningsins, sbr. lög nr. 2/1993, geta haft  bein áhrif. Þar 
með er ekki sagt að þær hafi forgangréttilega innleiddar1/5/2020 ÁgV 39



Ef ekki forgangur, hvað þá?
Væntingarreglan

• Ríki skal leitast skal við að skýra lög og reglur, að svo miklu 
leyti sem við á og unnt er, til SAMRÆMIS við EES-samninginn 
og þær reglur sem á honum byggja. Þetta leiðir af 3. gr. EES-L

• Skv. því á ríki í lengstu lög að forðast að brjóta samning, að 
minnsta kosti viljandi. Með þessari reglu er lögfest svokölluð

VÆNTINGARREGLA 
• Um forganginn er hins vegar að finna ákvæði í bókun 35. 

Inniheldur hún TVÆR málsgreinar og hljóðar sú fyrri svo:
– Þar eð með samningi þessum er stefnt að EINSLEITU Evrópsku 

efnahagssvæði sem byggist á sameiginlegum reglum, án þess að 
samningsaðila sé gert að FRAMSELJA LÖGGJAFARVALD til stofnana 
Evrópska efnahagssvæðisins; og þar eð þessum markmiðum verður 
ÞVÍ AÐ NÁ MEÐ ÞEIRRI MÁLSMEÐFERÐ SEM GILDIR Í 
HVERJU LANDI UM SIG - LAGASETNING
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EES samningurinn
Bókun 35

• Fyrri málsgreinin hefur semsé að geyma áréttingu á 
meginreglunni um fullveldi og undirstrikar  að Fram 
sal á fullveldinu hafi ekki átt sér stað 

• Í raun er þetta fullveldi þó aðeins í orði, sbr. síðari 
málsgreinina (Sérstök grein) er hljóðar svo:
– Vegna tilvika þar sem getur komið til árekstra á 

milli EES-reglna, sem komnar eru til framkvæmda 
og annarra settra laga, skuldbinda EFTA-ríkin sig til 
að setja, ef þörf krefur, lagaákvæði þess efnis að 
EES-reglur gildi í þeim tilvikum  fái forgang
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Skattar og EES samningurinn

• EES-samningurinn hefur ekki að geyma reglur sem 
mæla fyrir um samræmingu á sköttum og gjöldum í 
aðildarríkjunum

• Eigi að síður geta hin almennu ákvæði samningsins 
svo og reglur, sem settar hafa verið á grundvelli 
þeirra, skipt máli varðandi efni og framkvæmd 
innlendra skattareglna þeirra

• Reglur um skatta og gjöld sem grafa undan 
ákvæðum EES-samningsins um fjórfrelsið eða fela í 
sér óheimila ríkisaðstoð samrýmast þannig tæplega 
samningnum
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Fjórfrelsið, hvað er það?

• EES-samningurinn hefur að geyma ákvæði sem 
ætlað er að tryggja ríkisborgurum evrópska 
efnahagssvæðisins (mönnum og fyrirtækjum)

ákveðin grundvallarréttindi

• Þessi ákvæði eru tvenns konar, annars vegar er 
þeim ætlað að fyrirbyggja mismunun og hins vegar 
að koma í veg fyrir að menn og fyrirtæki séu beitt 
ákveðnum hindrunum eða aftrað frá því að nýta 
sér fararfrelsi sitt

• Við skulum nú skoða þessi ákvæði aðeins nánar 
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Bann við mismunun, sbr. 4. gr.

• Hvers konar MISMUNUN á grundvelli ríkisfangs er 
bönnuð á gildissviði samnings þessa nema annað 
leiði af einstökum ákvæðum hans

• Ákvæði 4. gr. um bann við mismunun er almenns 
eðlis. Þar sem fjórfrelsisákvæðin innihalda í flestum 
tilvikum ákvæði um mismunarbann er afar sjaldgæft 
að reyni á 4. gr. með beinum hætti. Þannig er nánast 
undantekningarlaust byggt á

HINDRUNARÁKVÆÐUNUM
• Ákvæðunum sem ætlað er að tryggja fararfrelsið
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Bann við hindrun

• Meginhlutverk EES-samningsins er að stuðla 
að samræmdum (einsleitnum) innri markaði. 
Til að gera þetta kleift er leitast við að tryggja 
ákveðin frelsi. Þessi frelsi eru
1. Frálsir vöruflutningar
2. Frjálsir fólksflutningar og 

stofnsetningarréttur
3. Frjáls þjónustuviðskipti
4. Frjálsir fjármagnsflutningar

FjórFrelsið
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Frjálsir vöruflutningar, sbr. 8. gr.
1. Koma skal á frjálsum vöruflutningum milli 

samningsaðila í samræmi við ákvæði samnings þessa
2. Ákvæði 10. -- 15., 19., 20. og 25. -- 27. gr. taka einungis 

til framleiðsluvara sem upprunnar eru í ríkjum samnings 
aðila nema annað sé tekið fram

3. Ef annað er ekki tekið fram taka ákvæði samningsins 
einungis til:
a) framleiðsluvara sem falla undir 25. — 97. kafla í 

samræmdu vörulýsingar- og vörunúmeraskránni,  að 
frátöldum þeim framleiðsluvörum sem skráðar eru í 
bókun 2;

b) framleiðsluvara sem tilgreindar eru í bókun 3 í samræmi 
við það sérstaka fyrirkomulag sem þar er greint frá
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Íslensku virðisaukaskattslögin
• Um hríð var skattur af erlendum bókum 

hærri en af innlendum
– Sjá 6. tölul. 14. gr. VSL eins og hann var samþykktur  

með 50. gr. laga nr. 111/1992: Sala bóka á íslenskri 
tungu jafnt frumsaminna sem þýddra

• Þetta er þó ekki eina dæmið um mismunun skv. 
VSL. Þannig bar aðgangseyri af erlendum kvik 
myndum áður fyrr vsk en ekki aðgangseyrir að 
innlendum kvikmyndum. Sjá 4. tölul. 3. mgr. 2. gr. 
VSL er hljóðaði svo:
– Sama gildir um aðgangseyri að [...], íslenskum 

kvikmyndum 
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Mál Harðar Einarssonar
sbr. dóm Hæstaréttar í máli 477/2002

• H var gert að greiða 24,5% virðisaukaskatt af tollverði bóka Á ENSKU sem hann flutti inn 
frá Bretlandi og Þýskalandi, en 14% virðisaukaskattur var lagður á innlendar bækur, sbr. 
6. tölul. 14. gr. laga nr. 50/1988 um virðisaukaskatt

• Taldi hann að þessi greinarmunur færi í bága við 14. gr. EES-samningsins og krafðist 
þess að úrskurður ríkistollanefndar þar um yrði felldur úr gildi og honum endurgreiddur 
OFGREIDDUR virðisaukaskattur sem næmi þessum mismuni

• Með vísan til 3. gr. laga nr. 2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið var talið að ákvæði 2. 
mgr. 14. gr. EES-samningsins um bann við skattlagningu, sem væri til þess fallin að 
vernda óbeint framleiðsluvörur eins samningsaðila gagnvart framleiðsluvörum annarra 
aðila samningsins, bæri að skýra, sem sérreglu um skattalega meðferð á innflutningi frá 
öðrum EES-ríkjum, er gengi framar eldra ákvæði laga nr. 50/1988 um lægri virðisauka-
skatt af sölu bóka á íslenskri tungu

• Hefði því verið óheimilt eftir að EES-samningnum var veitt lagagildi með lögum nr. 
2/1993 að gera greinarmun á bókum á íslensku og öðrum tungum við álagningu 
virðisaukaskatts. Var úrskurður ríkistollanefndar því ógiltur og íslenska ríkinu gert að 
endurgreiða H umræddan mismun
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14. gr. EES
óheimilt er að mismuna

bæði bein og óbein mismunun nýtur 
verdndar

• Einstökum samningsaðilum er óheimilt að leggja 
hvers kyns beinan eða óbeinan skatt innanlands á 
framleiðsluvörur annarra samningsaðila umfram 
það sem beint eða óbeint er lagt á sams konar 
innlendar framleiðsluvörur

• Samningsaðila er einnig óheimilt að leggja á fram 
leiðsluvörur annarra samningsaðila innlendan 
skatt sem er til þess fallinn að vernda óbeint aðrar 
framleiðsluvörur
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Frjálsir fólksflutningar, sbr. 28. gr. 
1. Frelsi launþega til flutninga skal vera tryggt í aðildarríkjum EB og 

EFTA-ríkjum

2. Umrætt frelsi felur í sér afnám allrar mismununar milli launþega í 
aðildarríkjum EB og EFTA-ríkjum sem byggð er á ríkisfangi og lýtur 
að atvinnu, launakjörum og öðrum starfs- og ráðningarskilyrðum

3. Með þeim takmörkunum, sem réttlætast af allsherjarreglu, 
almannaöryggi og almannaheilbrigði, felur það í sér rétt til þess að:

a) þiggja atvinnutilboð sem raunverulega eru lögð fram;

b) fara að vild í þeim tilgangi um yfirráðasvæði aðildarríkja EB og EFTA-ríkja;

dveljast á yfirráðasvæði aðildarríkis EB eða EFTA-ríkis í atvinnuskyni í 
samræmi við ákvæði í lögum og stjórnsýslufyrirmælum um starfskjör 
ríkisborgara þess ríkis;

d) dveljast áfram á yfirráðasvæði aðildarríkis EB eða EFTA-ríkis eftir að hafa 
starfað þar

4. Ákvæði þessarar greinar eiga ekki við um störf í opinberri þjónustu

5. Í V. viðauka eru sérstök ákvæði um frelsi launþega tilflutninga. 
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Staðfesturéttur, sbr. 31. gr.

1. Innan ramma ákvæða samnings þessa skulu engin höft vera á 
rétti ríkisborgara aðildarríkis EB eða EFTA-ríkis til að öðlast 
staðfestu (setja á fót fyrirtæki) á yfirráðasvæði einhvers annars 
þessara ríkja

Hið sama gildir einnig þegar ríkisborgarar aðildarríkis EB eða 
EFTA-ríkis, sem hafa staðfestu á yfirráðasvæði einhvers þeirra, 
setja á stofn umboðsskrifstofu, útibú eða dótturfyrirtæki

Staðfesturéttur felur í sér rétt til að hefja og stunda sjálf-
stæða atvinnustarfsemi og til að stofna og reka fyrirtæki, 
einkum félög eða fyrirtæki í skilningi annarrar málsgreinar 34. 
gr., með þeim skilyrðum sem gilda að landslögum um 
ríkisborgara þess ríkis þar sem staðfestan er fengin, þó með 
fyrirvara um ákvæði 4. kafla.

2. Í VIII. — XI. viðauka eru sérstök ákvæði um staðfesturétt. Sbr. 
52. gr. Rs. Sjá undanþágu Íslands varðandi fiskveiðar og fisk-
vinnslu í VIII. viðauka – lið 9 og undanþágu Noregs í lið 10.
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Frjáls þjónustuviðskipti, sbr. 36. gr.  

1. Innan ramma ákvæða samnings þessa 
skulu engin höft vera á frelsi ríkisborgara 
aðildarríkja EB og EFTA-ríkja til að veita 
þjónustu á yfirráðasvæði 
samningsaðila enda þótt þeir hafi 
staðfestu í öðru aðildarríki EB eða EFTA-
ríki en sá sem þjónustan er ætluð 

2. Í IX. - XI. viðauka eru sérstök ákvæði um 
frelsi til að veita þjónustu
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Frjálsir fjármagnsflutningar, sbr. 40. gr.

• Innan ramma ákvæða samnings þessa skulu 
engin höft vera milli samningsaðila á flutningum 
fjármagns í eigu þeirra sem búsettir eru í 
aðildarríkjum EB eða EFTA-ríkjum né nokkur 
mismunun, byggð á ríkisfangi eða búsetu aðila
eða því hvar féð er notað til fjárfestingar. Í XII. 
viðauka eru nauðsynleg ákvæði varðandi 
framkvæmd þessarar greinar

• Sjá undanþágu Íslands varðandi fjárfestingu í 
fiskveiðum og fiskvinnslu í XII.  viðauka – lið g 
og undanþágu Noregs í lið h.
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Takmarkanir á 
fjármagnsflutningum

• Í tilskipun ráðsins nr. 88/361/EEC, sbr. EB-tíðindi nr. L 
178/88 frá 8. júlí 1988, bls. 5 er að finna ákvæði í 4. gr. 
sem að nokkru leyti svarar til 65. gr. ESB og hljóðar það 
svo:
– Tilskipun þessi hefur ekki áhrif á rétt aðildarríkja til að gera allar 

nauðsynlegar ráðstafanir til að koma í veg fyrir brot á lögum 
þeirra og reglugerðum, meðal annars á sviði skattamála og í 
eftirliti með fjármálastofnunum, eða til að setja reglur um 
tilkynningaskyldu fyrir fjármagnsflutninga þannig að safna megi 
stjórnsýslulegum eða hagtölulegum upplýsingum

– Beiting þessara ráðstafana og reglna má ekki hefta fjármagns-
flutninga sem eiga sér stað í samræmi við lög bandalagsins
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Þverlandamæralegur flutningur

• Skv. EES-samningnum er ekki óheimilt að viðhafa öfuga 
mismun það er skattleggja innlenda aðila þyngra en 
erlenda. Almennt hefur þetta þó lítið vægi

• Meira mál er þó að til þess að njóta verndar verður almennt 
að vera um ræða þverlandamæralega flutninga, sjá 
dómaframkvæmd Evrópudómstólsins

• Annað hvort verður erlendis búsettur aðili að koma hingað til 
búsetu eða hérlendis búsettur aðili að flytjast af landi brott -
OG
• flutningurinn verður að tengjast sölu á vöru eða þjónustu, vinnu 

þar með talið atvinnuleit, stofnun atvinnufyrirtækis eða fjármagns 
futningum – semsagt vera í efnahagslegum tilgangi

• Ellilífeyrisþegar njóta því ekki fortakslausrar verndar
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Werner o(≠)g Asscher
einn flutti til að búa annar til að vinna 

 Hans Werner var Þjóðverji.  Bjó hann í  Hollandi en starfaði í Þýskalandi 
sem tannlæknir. Í Þýskalandi var Werner skattlagður sem ekki heimilis 
fastur maður, það er takmarkað skattskyldur aðili

• Þessi skattlagning var óhagstæðari en heimilisfastir menn bjuggu við. 
Werner var ósáttur við það og krafðist þess að vera skattlagður í Þýska 
landi eins og heimilisfastur maður á grundvelli fjórfrelsisins. Dómstólar 
höfnuðu kröfu hans þar sem hann væri þýskur ríkisborgari. Kom fram að 
Werner hefði alla tíð starfað í Þýskalandi og aðeins flust til Hollands til að 
búa – EKKI TIL AÐ VINNA EÐA STUNDA VIÐSKIPTI – eins og  ...

 Asscher var hollenskur ríkisborgari og starfaði sem framkvæmda-
stjóri tveggja hlutafélaga. Var annað hollenskt en hitt belgískt

• Asscher ákvað að flytja til Belgíu svo að hann ætti auðveldar með að 
gæta hagsmuna fyrirtæksins þar í landi. Eftir brottflutninginn var hann 
skattlagður sem ekki heimilisfastur í Hollandi með 25% skatti í stað 
13% skatts

• Asscher hélt því fram að hin óhagstæða skattlagning fæli í sér brot á 
fararfrelsi sínu og féllust dómstólar á sjónarmið hans
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Ath.

• Framangreindir dómar fjölluðu um menn sem fluttu af 
landi brott, nýttu sér fararfrelsi sitt

• Evrópudómsstólinn sagði að Asccher væri mismunað. 
Hærri skattur á hann, sem ekki heimilisfastan mann, 
væri þannig líklegur til  að draga úr honum fararviljan
– Ergó. Frelsi hans væri semsé skert

• Þetta ætti hins vegar ekki við um Werner. Hann hefði 
ávallt unnið í Þýsklandi og einungis flust til Belgíu til að 
búa. Flutningur hans hefði því ekkert með fjórfrelsið að 
gera 
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Skattaréttur og EES réttur
• EES-samningurinn hefur ekki að geyma reglur sem mæla 

fyrir um samræmingu á sköttum og gjöldum í aðildar-
ríkjunum. Í meginatriðum er þessu eins farið um EB/ESB

• Eigi að síður geta hin almennu ákvæði samningsins svo og 
reglur, sem settar hafa verið á grundvelli þeirra, skipt máli 
varðandi efni og framkvæmd innlendra skattareglna þeirra

• Reglur um skatta og gjöld sem grafa undan ákvæðum EES 
-samningsins um fjórfrelsið eða fela í sér óheimila ríkisað-
stoð samrýmast þannig tæplega samningnum

• Mismununin er þó sjaldnast bein heldur óbein, sbr. 
endurfjárfestingarbannið í 17. gr. TSL
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Sjá Mál E-6/98
Ríkisstjórn Noregs gegn Eftirlitsstofnun EFTA

EETA-dómstóllinn vill fyrir það fyrsta taka fram að EES-
samningurinn tekur almennt ekki til skattkerfa EBE/EFTA 
ríkja. Í ákveðnum tilvikum geta umrædd kerfi hins VEGAR 
HAFT SLÍK ÁHRIF að þau falla undir gildissvið ákvæðis 1. 
mgr. 61. gr. EES-samningsins
Evrópudómsstóllinn hefur þannig dæmt að fjárhagslegir 
eiginleikar ákvörðunar verji hana ekki gagnvart ákvæði 92. 
gr. ESB-samningsins (nú grein 87). Enda gerir ákvæði 92. 
gr. ESB-samningsins (nú grein 87) ekki greinarmun á 
ákvörðunum ríkja á grundvelli orsaka og markmiða heldur 
umfram allt eftir ÞVÍ HVAÐA AFLEIÐINGAR ÞÆR HAFA, 
sbr. mál C-173/73 Ítalía gegn Framkvæmdastjórninni
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AFLEIÐIGNAMIÐUÐ NÁLGUN 
MJÖG ÞÝÐINGARMIKIÐ ATRIÐI

• Afar sjaldgæft er að erlendum ríkisborgurum sé 
mismunað með beinum hætti

• Hvergi er t.d. sagt að Danir, Norðmenn eða Svíar 
svo dæmi sé tekið skuli greiða 5% hærri tekju-
skatt en Íslendingar

• Hins vegar er ekki útilokað að þeim sé mismunað 
óbeint og er algengast að það sé gert með því að 
takmarka skattívilnun/skatthagræði við innlenda 
aðila, heimilisfasta menn
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Mismunun: Hverjir njóta verndar
• Ríkisborgurum annarra aðildarríkja ESB/ 

EES sem koma hingað til lands. Þeim má 
ekki mismuna

• Til að finna út hvort svo sé verðum við að 
framkvæma samanburð
1. Við berum skattlagningu útlendingsins

saman við skattlagningu Íslendingsins eða

2. skattlagningu hins ekki-heimilisfasta, það er 
takmarkað skattskylda, saman við skattlagn-
ingu þess heimilisfasta
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Hindrun: hverjir njóta verndar
• Aðilar sem heimilisfastir eru hér á landi 

og hyggjast flytja af landi brott

• Umræddir aðilar eiga semsé rétt á að 
vera eins settir (í skattalegu tilliti) og þeir 
hefðu verið ef þeir hefðu haldið áfram 
að búa hér landi
– Samanburðar grundvöllurinn er þess vegna 

aðilar, sem heimilisfastir eru hér, og aðilar 
sem hyggjast fella niður heimilisfesti sína 
við flutning af landi brott
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Meira
• Brottfluttir Íslendingar sem hyggjast flytja heim njóta 

líka verndar skv. hindrunar ákvæðunum
• Er það rökstutt með vísan til þess að þyngri 

slattlagning þeirra en innlendra/heimilisfastra manna 
myndi hafa aftrað þeim frá því að nýta sér fararfrelsi 
sitt

• Á ÞETTA REYNIR T.D. VIÐ MILDUN SKATTLAGNINGAR. 
Skattlagning þeirra sem hlotnast erlendar tekjur td. 
lífeyrir má þannig ekki vera þyngri en hinna sem 
eingöngu hlotnast innlendar tekjur
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RÉTTLÆTINGARÁSTÆÐUR
málefnaleg sjónarmið

• Auðvitað eru ríkin ekki alltaf sammála því að regla feli í 
sér brot á ESB/EES-rétti. En jafnvel þótt svo sé er reynt 
að réttlæta  hana á hlutlægum grundvelli. M.Ö.O að 
mismunin/hindrunin sé nauðsynleg til að tryggja
 Skilvirkt skatteftirlit
 Verndun þjóðartekjuskattsstofnsins
 Samhengi skattkerfisins
 Jafna skiptingu skattlagningarréttarins
 Koma í veg fyrir tvöfaldan tapsfrádrátt
 Baráttuna gegn skattundandrætti og skattsvikum
 Upprunalandsregluna o. fl. o. fl.
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Innlend lagaákvæði
sem ekki samræmast EES

• Í aðdraganda EES-samningsins var farið 
yfir tekjuskattslögin og kannað hvot þau 
samræmdust væntanlegum samnings-
skulbindingum landsins

• Í kjölfarið var einu ákvæði breytt og fjallaði 
það um barnabætur. Gekk breytingin út á 
það að tryggja ríkisborgurum annarra 
aðildarríkja EES sama rétt og Íslendingar 
nutu
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Barnabæturnar, sbr. A-lið 68. gr. TSL
Ekki má því mismuna foreldri sem kemur hingað til vinnu og 

skilur börn sín eftir heima

• Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. þessa stafliðar (um að einungis börn með heimilisfesti 
hér á landi eigi rétt á barnabótum) má ákvarða barnabætur með börnum sem ekki 
eru heimilisföst hér á landi EN ERU Á FRAMFÆRI RÍKISBORGARA HINS EVRÓPSKA 
EFNAHAGSSVÆÐIS, aðildarríkis stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu eða í 
Færeyjum, enda sé framfærandi skattskyldur hér á landi skv. 1. gr. þessara laga 
eða tryggður á grundvelli 12., 13. eða 14. gr. laga nr. 100/2007, um 
almannatryggingar

• Skilyrði fyrir ákvörðun barnabóta samkvæmt þessari málsgrein eru þau að börnin 
séu heimilisföst í einhverju ríkja hins Evrópska efnahagssvæðis, í aðildarríki 
stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu eða í Færeyjum og að fram séu lögð 
fullnægjandi gögn frá bæru stjórnvaldi í því landi þar sem börnin eru heimilisföst

• Sá sem rétt kann að eiga til barnabóta með börnum sem ekki hafa heimilisfesti á 
Íslandi skal sækja um bætur til ríkisskattstjóra og leggja fram upplýsingar um tekjur 
framfærenda ásamt upplýsingum um barnabætur eða hliðstæðar greiðslur vegna 
sömu barna sem greiddar hafa verið erlendis, sbr. 1. mgr.
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Fleiri dæmi um ákvæði tekjuskattslaga
sem breytt hefur verið vegna mismununar

1. Eignarskattfrelsi, sbr. 9. gr. laga nr. 95/1998. Takmarkaðist 
áður við innstæður í innlendum bönkum, sjá nánar 7. gr. 
frumvarpsins til laganna

2. Fjárfestingarfrádráttur, sbr. 6. gr. laga nr. 86/2000. 
Takmarkaðist áður við fjárfestingar í innlendum félögum

3. Happdrættisvinningar. Takmarkaðist áður við innlend 
happdrætti, sbr. 3. tölul. A-liðar 30. gr. TSL eins og henni 
var breytt með 1. gr. laga nr. 152/2002

4. Fenginn arður, sbr. a-liður 4. gr. laga nr. 76/2007. 
Einskorðaðist áður við innlenda aðila

5. Sala íbúðarhúsnæðis, endurfjárfesting, sbr. 2. mgr. 17. gr. 
TSL, eins og henni var breytt með  b-lið 2. gr. laga nr. 164 
/2008. Endurfjárfesting takmarkaðist við innlenda eign
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7. gr. frumvarps til laga nr. 95/1998 

• Eftirlitsstofnun EFTA hefur í tilefni kvörtunar sem henni barst 
gert athugasemdir við 78. gr. tekjuskattslaga að því er varðar 
skattalega meðferð innstæðna í lánastofnunum

• Telur stofnunin að um sé að ræða MISMUNUN milli innlendra 
og erlendra fjármálastofnana að því er varðar eignarskattsfrelsi 
bankainnstæðna. Stangist það á við 4., 36., og 40. grein 
samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, sem og ákvæði 1. gr. 
tilskipunar um frjálst streymi fjármagns innan Evrópska 
efnahagssvæðisins

• Koma athugasemdir stofnunarinnar fram í bréfi hennar (letter 
of formal notice) frá 20. febrúar 1998. Er hér lögð til breyting í 
þá veru að afnema umrædda mismunun. Ekki er að vænta 
neinna umtalsverðra áhrifa af þessari breytingu
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Sjá nánar 5. gr. og 9. gr. 
frumvarps til laga nr. 86/2000

• Í frumvarpinu er lagt til að reglur um frádrátt vegna fjárfestinga í 
hlutabréfum verði rýmkaðar frá því sem nú er. Hefur heimildin verið 
bundin við fjárfestingar í innlendum hlutabréfum eingöngu

• Lagt er til að heimild til þess að draga frá tekjum einstaklinga 
fjárfestingu í hlutabréfum taki jafnt til innlendra sem erlendra félaga

• Leiðir breytingin af samningsskuldbindingum Íslands á grundvelli 
EES-samningsins, en Eftirlitsstofnun EFTA hefur gert athugasemd 
við íslensk stjórnvöld um að núgildandi ákvæði sem takmarkast við 
innlend hlutabréf fari í bága við 40. gr. EES-samningsins og tilskipun 
EB nr. 88/ 361, um frjálsa fjármagnsflutninga

• Jafnframt er lagt til í frumvarpinu að fellt verði brott það skilyrði fyrir 
eignarskattsfrelsi hlutabréfa að um sé að ræða fjárfestingu í 
hlutafélagi sem er skráð hér á landi. Lagt er til að eignarskattsfrelsi 
nái einnig til erlendra hlutbréfa
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1. gr. laga nr. 152/2002
Happdrætti

• Í 3. tölul. A-liðar 1. mgr. 30. gr. laganna er kveðið á um að draga megi frá 
tekjum happdrættisvinninga að tilteknum skilyrðum fullnægðum. Meðal 
annars með hliðsjón af athugasemdum frá Eftirlitsstofnun EFTA er gert ráð 
fyrir að kveðið sé skýrt á um að skattfrelsi vinninga gildi um öll happdrætti á 
hinu Evrópska efnahagssvæði að fullnægðum skilyrðum ákvæðisins

• Samkvæmt gildandi lögum er staðfesting ríkisskattstjóra forsenda skattfrelsis. 
Slíkt fyrirkomulag er eðli máls samkvæmt óhentugt þegar allt Evrópska 
efnahagssvæðið liggur undir. Eðlilegra þykir að um skattfrelsið gildi hlutlægar 
reglur og skattfrelsið sé þannig óháð staðfestingu ríkisskattstjóra, enda væri 
þar í reynd verið að fela stjórnvaldi ákvörðunarvald um skattskyldu, sem er 
vafasamt að samrýmist skattlagningarákvæðum stjórnarskrárinnar

• Engu að síður þykir ekki óeðlilegt að ríkisskattstjóri gegni áfram ákveðnu 
hlutverki í þessu samhengi. Þannig er lagt til að óheimilt sé að auglýsa 
skattfrelsi nema að fyrir liggi staðfesting ríkisskattstjóra. Þessi regla felur í sér 
ákveðna neytendavernd, og er ætlað að tryggja að almenningur taki ekki þátt 
í happdrættum sem kynnt eru sem skattfrjáls, án þess að vera það

1/5/2020 ÁgV 73



a-liður 4. gr. laga nr.76/2007 
• Í a-lið greinarinnar er lagt til að lögaðilum, sem bera takmarkaða skattskyldu 

skv. 7. tölul. 3. gr. laga um tekjuskatt og eru heimilisfastir í einhverju 
aðildarríkja Evrópska efnahagssvæðisins, verði heimill frádráttur sem nemur 
skattskyldum arðstekjum með sama hætti og innlendum félögum

• Af breytingunni leiðir að lögaðilar með takmarkaða skattskyldu á Íslandi verða 
skattlagðir með sambærilegum hætti og innlendir lögaðilar í sama félagaformi

• Mun breytingin þannig hafa áhrif á skattskyldu allra arðgreiðslna frá innlendum 
hlutafélögum, til lögaðila í þeim félagaformum sem tilgreind eru í 1., 2. og 4. 
tölul. 1. mgr. 2. gr. laganna og hafa heimilisfesti á Evrópska efnahagssvæðinu, 
óháð gildandi tvísköttunarsamningum við einstök aðildarríki innan EES

• Réttur Íslands til þess að halda eftir tekjuskatti af arðgreiðslum til ríkja sem eru 
ekki aðilar að EES-samningnum mun hins vegar standa óbreyttur

• Breyting samkvæmt þessari grein er m.a. lögð til í framhaldi af dómi EFTA-
dómstólsins í málinu E-1/04 (Fokus Bank) og dómi Evrópudómstólsins í málinu 
C- 170/05 (Denkavit) – Dómar Evrópudómstólsins geta haft fordæmi gildi hér
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Úrskurður nr. 300/2002
Gjaldár 2001. Stuðlar að hindrun 

• Í máli þessu var deilt um hvort kærendum, sem brugðu búi á 
árinu 2000 og fluttu erlendis, væri heimilt í skattframtali sínu árið 
2001 að færa hagnað af sölu framleiðsluréttar í landbúnaði til 
lækkunar á stofnverði íbúðarhúsnæðis sem þau keyptu 
erlendis

• Yfirskattanefnd hafnaði því að kærendum væri slík meðferð 
söluhagnaðarins heimil og benti m.a. á að lagaheimild til að 
færa skattskyldan söluhagnað eignar til lækkunar á stofnverði 
sams konar eignar eða íbúðarhúsnæðis væri byggð á þeirri 
forsendu að hagnaður af sölu hinna síðarnefndu eigna, sem 
endurfjárfesting tæki til, félli til skattlagningar hér á landi

• Þá var ekki fallist á með kærendum að sú niðurstaða bryti gegn 
banni tvísköttunarsamnings við mismunun á grundvelli 
ríkisfangs
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Endurfjárfesting í íbúðarhúsnæði
• Í 2. mgr. 17. gr. laga nr. 90/2003 er að finna heimild til frestunar á 

söluhagnaði íbúðarhúsnæðis um tvenn áramót frá söludegi. Kaupi 
maður annað íbúðarhúsnæði eða hefji byggingu íbúðarhúsnæðis í 
stað þess selda innan þess tíma færist söluhagnaðurinn til lækkunar 
stofnverði hinnar nýju eignar

• Í skattframkvæmd hefur verið litið svo á að eingöngu sé hægt að 
endurfjárfesta Í ÍBÚÐARHÚSNÆÐI Á ÍSLANDI til lækkunar á 
stofnverði hinnar nýju eignar og hafa skattyfirvöld, yfirskattanefnd og 
dómstólar staðfest þá framkvæmd

• Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) telur þessa túlkun ekki samrýmast 
ákvæðum EES-samningsins um FRJÁLST FLÆÐI LAUNÞEGA, 
RÉTTINN TIL BÚSETU OG FRJÁLST FLÆÐI FJÁRMAGNS

• Þannig eigi ekki að skipta máli í hvaða EES-ríki er endurfjárfest. Því 
er lögð til sú breyting að kveðið verði skýrt á um það að endur 
fjárfesting við þessar aðstæður geti farið fram hér á landi, í öðru 
aðildarríki á Evrópska efnahagssvæðinu, í aðildarríki stofnsamnings 
Fríverslunarsamtaka Evrópu eða í Færeyjum 
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Túlkun og framkvæmd á 14. og 15. gr. laga nr. 90/2003, um 
tekjuskatt. 21. október 2009T-Ákv. 09-002

• Ríkisskattstjóri hefur þann 19. október 2009 móttekið bréf frá fjármálaráðuneytinu um túlkun 
og framkvæmd á 14. og 15. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt. Í bréfinu kemur fram að 
ráðuneytið hafi á undanförnum misserum verið í bréfaskiptum við ESA (Eftirlitsstofnun EFTA) 
vegna túlkunar á framangreindum ákvæðum

• ESA hafi komist að þeirri niðurstöðu að skattframkvæmd hafi ekki verið í samræmi við 
grunnreglur EES-samningsins enda hafa skattyfirvöld túlkað framangreind ákvæði þannig að 
fyrning og lækkun á stofnverði eigna eigi eingöngu við um eignir sem staðsettar eru á Íslandi

• Í bréfinu segir svo: „Beinir ráðuneytið því þeim tilmælum til embættis ríkisskattstjóra til að 
gera ráðstafanir sem miða að því að tryggja að túlkun skattyfirvalda á 14. og 15. gr. laga nr. 
90/2003, um tekjuskatt, verði með þeim hætti að ákvæðin taki jafnt til fyrningar og lækkunar 
á stofnverði eigna hvort sem þær eru staðsettar á Íslandi, í einhverju aðildarríkja Evrópska 
efnahagssvæðisins eða aðildarríkja stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu eða í 
Færeyjum.Tekið skal skýrt fram að skattaðili þarf að uppfylla öll skilyrði lagagreinanna og 
geta sýnt fram á það að eign hafi verið fyrnd eða færð niður í hinu erlenda ríki.“

• Framangreindum tilmælum ráðuneytisins er hér með komið á framfæri við alla skattstjóra. 
Ríkisskattstjóri áréttar að fjárfesti skattaðili í eign í öðru EES-ríki eða Færeyjum, þarf hann að 
sýna fram á með staðfestingu frá erlendu skattyfirvaldi að uppfyllt séu skilyrði um fyrningu á 
nýrri eign skv. 2. málsl. 14. gr. laga nr. 90/2003, eða lækkun á stofnverði skv. 1. málsl. 4. 
mgr. 15. gr. áður nefndra laga. Má í þessu sambandi hafa hliðsjón af dómi Hæstaréttar í 
málinu Hrafnhildur Njálsdóttir gegn íslenska ríkinu, nr. 187/2007 frá 7. febrúar 2008
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Lög nr. 165/2010,
sbr. 4. og 5. gr. laganna

• Um 4. og 5. gr. Lagt er til að ákvæði 
tekjuskattslaga um hlutabréfaafslátt til 
handa einstaklingum og lögaðilum 
vegna fjárfestingar í hlutabréfum í 
nýsköpunarfyrirtækjum verði felld brott 
þar sem þau eru ekki talin standast 
reglur Evrópska efnahagssamningsins

UM RÍKISAÐSTOÐ
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Dómaframkvæmd

• Breyting á lögum aðildarríkja EES/ESB 
fyrir tilstuðlan dómaframkvæmdar 
Evrópudómstólsins
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Heimilisfastur og ekki heimilisfastur
maður/fyrirtæki. Samanburður

• Almennt eru heimilisfastir og ekki heimilisfastir 
menn/fyrirtæki EKKI í sömu stöðu

• Þyngri skattlagning takmarkað skattskyldra 
aðila en ótakmarkað skattskyldra felur því ekki
í sér óheimila MISMUNUN skv. ESB/EES-rétti

• Þegar svo háttar til að maður aflar meirihluta
tekna sinna í gestalandinu kann því að vera 
öðruvísi farið
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Óánægja Schumacker's
• Hr. Schumacker var belgískur ríkisborgari sem flust 

hafði til Þýskalands að vinna
• Í Þýskalandi var lagt á hann eins og takmarkað 

skattskyldan mann sem þýddi að hann fékk ekki 
notið ýmissra þeirra frádrátta sem gagngert 
tengdust fjölskyldu stöðu manns (persónuafsláttar 
o. fl.)

• Hr. Schumacker var óánægður með álagningu sína 
enda voru launin í Þýskalandi einu tekjur fjölskyldu 
hans þar sem eiginkona Schumackers var heima 
vinnandi
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Evrópudómstóllinn
• Í umfjöllun um Schumacker málið segir Evrópudómstóllinn að 

ákvæði 39. gr. EBE/ESB. Sjá 28. gr. EES
– banni aðildarríki að meðhöndla ríkisborgara annarra aðildar-

ríkja lakar við skattlagningu en eigin ríkisborgra
– þetta gildi líka um aðila sem takmarkaðri skattlagningu sæta 

þar sem slíkir aðilar séu yfirleitt erlendir ríkisborgarar
– Að vísu séu ótakmarkað skattskyldir og takmarkað 

skattskyldir menn EKKI Í SAMBÆRILEGRI STÖÐU
– Þegar hlutaðeigandi aflar mestra hluta tekna sinna á erlendri 

grund kunni þessu hins vegar að vera öðruvísu farið
– Skattlagning hr. Schumackers eins og takmarkað skattskylds 

aðila feli því í sér MISMUNUN
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Hver er rótin að þessu?

• Við þekkjum það úr innlendum rétti að reynt er að hlúa 
að fjölskyldunni með ýmis konar skattívilnunum
– Sjá t. d. persónuafsláttinn, barnabætur og vaxtabætur 

svo og ívilnanir í skatti

• Þessar ráðstafnir einskorðast yfirleitt við ótakmarkað 
skattskylda menn

• Skv. tvísköttunarsamningnum milli Þýskalands og Belgíu 
var hr. Schumacker undanþeginn skatti í Belgíu

• Hvorki Þýskaland né Belgía hafði því möguleika á að 
taka tillit til fjölskylduaðstæðna hans. Að mati Schu 
mackers var hann því órétti beittur
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Afleiðing Schumacker´s
• Í kjölfar Schumacker málsins breyttu aðildarríki ESB 

yfirleitt skattalögum sínum þannig að menn sem 
öfluðu ákveðins lágmarks hluta tekna sinna í 
vinnulandinu/gestalandinu gátu valið um að vera 
skattlagðir sem ótakmarkað skattskyldir í því ríki

• Dómar Evrópudómstólsins hafa fordæmisgildi hér á 
landi og því var í raun aðeins tímaspursmál hvenær 
sams konar breytingar yrðu gerðar á íslensku 
tekjuskattslögunum

• Með lögum nr. 165/2010, sbr. 11. gr.  hefur það líka 
orðið raunin. Kíkjum aðeins á þessi lög og athugum 
hvað felst í þeim 
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75% reglan tryggir fullan 
persónuafslátt  

• Á eftir 70. gr. laganna kemur ný grein, 70. gr. a, ásamt 
fyrirsögn, svohljóðandi: Tekjuskattur manna með tak-
markaða skattskyldu sem afla MEIRI HLUTA tekna 
sinna hér á landi
– Þeir menn, sem búsettir eru í aðildarríki á Evrópska efnahags-

svæðinu, í aðildarríki stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu 
eða í Færeyjum, og bera takmarkaða skattskyldu hér á landi skv. 
3. gr., EN FÁ SEM NEMUR EIGI MINNA EN 75% HEILDARTEKNA 
SINNA Á TEKJUÁRINU FRÁ ÍSLANDI, eiga rétt á að vera skatt-
lagðir líkt og þeir hefðu verið skattskyldir skv. 1. gr. ALLT TEKJU-
ÁRIÐ, með þeim réttindum sem heimilisfesti hér á landi veitir 
samkvæmt lögum þessum og öðrum lögum um opinber gjöld
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Afnám hlutaársuppgjörsstekna, 
sbr. 3. mgr. 69. gr. TSL

• Sama rétt eiga þeir menn sem skattskyldir eru 
skv. 1. gr. TSL, en hafa einungis verið heimilis-
fastir hér á landi HLUTA TEKJUÁRSINS, hafi 
þeir dvalið í aðildarríki á Evrópska efnahags-
svæðinu, í aðildarríki stofnsamnings Fríversl-
unarsamtaka Evrópu eða í Færeyjum, enda 
nemi tekjur þeirra frá Íslandi EIGI MINNA en 
75% heildartekna þeirra á tekjuárinu
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HVAÐ SAGÐI ALÞINGI?
hinn makinn getur semsé átt heima erlendis

• Ákvæðið lýtur að skattlagningu einstaklinga sem bera takmarkaða skattskyldu á Íslandi skv. 3. 
gr. laganna en fá meiri hluta tekna sinna frá Íslandi og einnig þeirra sem skattskyldir eru skv. 1. 
gr. en dvelja erlendis hluta af tekjuárinu og eru samkvæmt núgildandi lögum skattlagðir í 
samræmi við hlutfall dvalartíma á landinu

• Ákvæðinu er einungis ætlað að taka til þeirra sem nýta sér rétt sinn til frjálsrar farar innan 
Evrópska efnahagssvæðisins, auk Færeyja og Sviss. Samkvæmt ákvæðinu geta þessir 
einstaklingar átt rétt á öllum þeim réttindum sem heimilisfesti hér á landi veitir samkvæmt 
lögum um tekjuskatt og öðrum lögum um opinber gjöld, enda sýni þeir fram á að skattskyldar 
tekjur þeirra erlendis nemi ekki meira en fjórðungi heildartekna þeirra á tekjuárinu

• Jafnframt veitir ákvæðið heimild til samsköttunar hjóna í þeim tilvikum þegar í það minnsta 
níutíu hundraðshlutar samanlagðra tekna þeirra eru upprunnar frá Íslandi og sé annað 
hjónanna tekjulítið eða tekjulaust skapast með þessu réttur þess einstaklings til persónu-
afsláttar á Íslandi, sem hitt hjónanna getur nýtt í samræmi við ákvæði laganna

• Með ákvæðinu munu einstaklingar, sem búsettir eru erlendis, geta átt rétt til þess að verða 
skattlagðir með sama hætti og einstaklingar búsettir hér á landi, stafi meiri hluti tekna þeirra frá 
Íslandi. Samkvæmt túlkunum Evrópudómstólsins á reglum ESB-réttar um frjálsa för launþega, 
sem eiga sér hliðstæðu í EES-samningnum, getur það komið í hlut ríkis að veita einstaklingum í 
slíkri stöðu sama skattalega hagræði og veitt er aðilum með ótakmarkaða skattskyldu í ríkinu

• Slíkir einstaklingar njóti yfirleitt ekki skattalegra ívilnana í búsetríki sínu (eins og Schumacker) af 
þeirri ástæðu að meiri hluti tekna þeirra er upprunninn og skattlagður á erlendis
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1 Tekjur árið 2010 Skattur var Skattur verður

2 Alm. upplýsingar Kr. Kr. 

3 Laun frá 1.júlí  til 31. des. 3.000.000 3.000.000

4 Alm. iðgjald -120.000 -120.000

5 Tekjuskattsstofn 2.880.000 2.880.000

6 Deilt með 183 16.393

7 Margfaldað með  365 5.983.607

8 TEKJUSKATTSSTOFN 5.983.607 2.880.000

9 Reiknaður tekjuskattur:

10 1. Þrep. 24,10% af 2,4 millj. 578.400 578.400

11 2. Þrep. 27% af næstu 5,4 millj. 967.574 129.600

12 3. þrep. 33% af tekjum umfr. 7,8 millj.

13 Reiknaður tekjuskattur alls 1.545.974 708.000

14 Persónuafsláttur mannsins -530.466 -530.466

15 Persónuafsláttur makans

16 Útsvar. 13,12% 785.049 377.856

17 Tekjuskattur og útsvar 1.800.557 555.390

18 Deilt með 365 4.933

19 Margfaldað með 183 902.745 555.390

20 Lækkun tekjuskatts 347.355
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Schumacker smitar út frá sér
hjónaskattlagning

• Í kjölfar Schumacker breyttu Þjóðverjar skattalögum sínum 
eins og fleiri ríki. Skv. því átti takmarkað skattskyldur aðili 
rétt á að vera skattlagður sem heimilisfastur maki í 
hjónabandi ef
– 90% af tekjum hins makans væri skattskyldar í Þýskalandi eða
– Tekjur af erlendum uppruna færu ekki yfir 24.000 DM

• Gschwindi og frú fullnægðu ekki skilyrðum þýskra laga um 
heimilisfestarlands skattlagningu, þar sem tekjur frúarinnar 
voru bæði hærri en 24.000 DEM og stærri hluti en 10% af 
heildartekjum fjölskyldunnar. Vegna þessa var Gschwindi
EKKI talinn vera í sambærilegri stöðu og heimilisfastur aðili

• Gschwind átti því EKKI rétt á vernd skv. ESB-rétti
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HJÓNASKATTLAGNING
innlendar tekjur verða að samsvara 90% af heildartekjunum

Hérlendi makinn getur semsé nýtt sér persónuafslátt 
hins erlendis búsetta

• Heimilt er hjónum og einstaklingum í staðfestri 
samvist og óvígðri sambúð sem búsett eru í 
aðildarríki á Evrópska efnahagssvæðinu, í 
aðildarríki stofnsamnings Fríverslunarsamtaka 
Evrópu eða í Færeyjum að telja fram í samræmi við 
ákvæði 62. gr. ef annað þeirra eða bæði eiga rétt til 
skattlagningar skv. 1. eða 2. mgr. þessarar greinar, 
enda nemi tekjur frá Íslandi eigi minna en 90% 
samanlagðra tekna þeirra á tekjuárinu og þau séu 
skráð saman til heimilis við lok tekjuárs
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VAXTABÆTUR
Skattskylda, staðsetning íbúðar

A-liður 68. gr. TSL

• Maður sem skattskyldur er skv. 1. gr. (ótakmarkað 
skattskyldur) og ber vaxtagjöld af lánum, sem tekin 
hafa verið vegna kaupa eða byggingar á íbúðarhús-
næði til eigin nota, þar með talin kaup á búseturétti 
samkvæmt lögum nr. 66/2003 og kaup á eignarhlut í 
almennri kaupleiguíbúð samkvæmt eldri lögum 

 á rétt á sérstökum bótum, vaxtabótum, enda geri 
hann grein fyrir lánum og vaxtagjöldum af þeim í 
sérstakri greinargerð með skattframtali í því formi 
sem ríkisskattstjóri ákveður

1/5/2020 ÁgV 91



Takmarkað skattskyldir menn

• Takmarkað skattskyldur aðili kaupir íbúð 
hér á landi
– Eftir setningu a-liðar 70. gr. TSL, sbr. 11. gr. 

laga nr. 165/2010 getur slíkur aðili átt vaxta-
bótarétt svo fremi að meirihluti tekna hans 
eigi uppruna hér

• Ótakmarkað skattskyldur maður flytur af 
landi brott t.d. vegna vinnu
– Missir vaxtabótaréttar þegar svo stendur á 

og kann það að stríða gegn fararfrelsinu
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LÁN 
vegna endurbóta á íbúðarhúsnæði

Veiting láns inniber vöru/þjónustu skipti

• Vaxtagjöld, sem mynda rétt til vaxtabóta, eru 
vaxtagjöld vegna fasteignaveðlána til a.m.k. 
tveggja ára eða lána við lánastofnanir með 
sjálfskuldarábyrgð til a.m.k. tveggja ára, enda 
séu lánin sannanlega til öflunar á íbúðarhús-
næði (hér á landi) til eigin nota

• Sama á við þegar um er að ræða lán frá ÍBÚÐA-
LÁNASJÓÐI sem tekin eru vegna verulegra 
endurbóta á íbúðarhúsnæði til eigin nota
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Vaxtagjöld sem skapa 
vaxtabótarétt eru

hvar er gengismunurinn??

1. Greiddir vextir og greiddar verðbætur á afborganir og vexti

2. Afföll af verðbréfum, víxlum og sérhverjum öðrum 
skuldaviðurkenningum sem framteljandi hefur gefið út sjálfur 
og selt þriðja aðila og notað andvirðið til fjármögnunar 
íbúðar til eigin nota, enda sé kaupandi bréfanna 
nafngreindur. Afföllin reiknast hlutfallslega miðað við 
afborganir á láns tímanum

3. Lántökukostnaður, árlegur eða tímabundinn fastakostnaður, 
þóknanir, stimpilgjöld og þinglýsingarkostnaður af lánum

 Í þessari upptalningu er hvergi minnst á gengismun og 
getur það bent til þess að lán sem skapa vaxtabótarétt 
séu umfram allt innlend lán og kann það að fela í sér 
mismunun á milli innlendra og erlendra lánastofnana
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SJÓMANNAAFSLÁTTUR
Íslensk skip, sjá B-lið 67. gr. TSL

- leið undir lok 1. jan. 2014 -

• Maður, sem stundar sjómennsku á íslensku 
skipi eða skipi sem gert er út af íslensku 
skipafélagi, skal njóta sérstaks afsláttar, 
sjómannaafsláttar, sem koma skal til frádráttar 
reiknuðum tekjuskatti af þeim launum sem hann 
hafði fyrir sjómannsstörf

• Krafan um að maður verði að stunda sjómennsku 
á ísl. skipi til að eiga rétt á sjómannaafslætti kann 
að fara gegn fararfrelsinu. Sjá úrskurð yfirskatta-
nefndar nr. 97/2013
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Iðgjald af lífeyri
Frjáls þjónustu viðskipti

• Skv. innlendum lögum eru menn skyldir að greiða 
iðgjald í lífeyrissjóð. Um frádrátt iðgjaldsins frá skatti 
er fjallað í 4. og 5. tölul. A-liðar 1. mgr. 30. gr. TSL

• Samkvæmt því er frádáttur almenna iðgjaldsins háður 
því að greitt sé til innlends lífeyrissjóðs

• Frádráttarheimildin er aðeins rýmri þegar séreignar-
sparnaður á hlut. Greiðsla til erlendra sjóða er þannig 
frádráttarbær. Hlutaðeigandi sjóður verður þó að 
hafa starfsleyfi hér á landi

• Spyrja má hvort þessi ákvæði stangist á við EES-
samninginn og er þá einkum frelsið til að inna af 
hendi þjónustu haft í huga
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Bachmann hinn þýski
• Hr. Bachmann var Þjóðverji sem flust hafði til Belgíu að vinna. 

Eftir flutninginn greiddi Bachmann iðgjald af launum til þýsks 
lífeyrissjóðs

• Bachmann krafðist viðurkenningar á frádráttarbærni iðgjaldsins 
við skattlagningu en kröfu hans var synjað

• Í málinu var enginn ágreiningur að draga mátti frá tekjum iðjald 
til belgísk lífeyrissjóðs. Með hliðsjón af því dæmdi Evrópudóms-
stóllinn að synjun um frádrátt á iðgjaldi til þýska lífeyrissjóðsins 
fæli  í sér hindrun á hinu frjálsa þjónustuflæði

• Þrátt fyrir það taldist synjunin ekki ólögmæt þar sem hún var 
talin gegna þeim tilgangi að tryggja samhengi skattkerfisins

• Bachmann málið er eina tilfellið þar sem fallist hefur verið á að  
mismunun/hindrun væri réttlætanleg með þessum hætti
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Samhengi skattkerfisins

• Með samhengi skattkerfisins í þessu sambandi 
er átt við 
– heimili ríki frádrátt iðgjaldsins á það að hafa rétt á 

að skattleggja lífeyririnn – samhengi er þannig að 
milli frádráttarins og skattlagningarréttarins

– leyfi ríki ekki frádrátt iðgjaldsins á lífeyririnn að vera 
undaneþeginn skatti – samhengi er þannig  milli 
ekki-frádráttarins og ekki-skattlagningarréttarins

1/5/2020 ÁgV 98



Danner málið
• Frádráttarbærni iðgjalds í lífeyrissjóð var aftur til með-

ferðar í svokölluðu Danner-máli 
• Hr. Danner sem var Finni bjó um árabil í Þýskalandi. 

Eftir heimflutninginn hélt hann áfram að greiða í 
þýskan lífeyrissjóð

• Eðlilega vildi Danner njóta frádráttar frá skatti vegna 
þess. Með vísan til Bachmann höfnuðu finnsk skattyfir-
völd frádrætti iðgjaldsins. Málið gekk því til dómstóla 
sem leituðu álits Evrópudómstólsins

• Evrópudómstóllinn taldi að hin finnsku lög stríddu gegn 
fjórfrelsinu. Í því tilviki stóð samhengið semsé ekki í 
vegi fyrir ómerkingu frádráttarbannsins
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Bachmann og Danner
niðurstaða

• Í Bachmann og Danner reyndi fyrst og fremst á lög 
mæti synjunar um frádrátt vegna iðgjalda til innlendra 
lífeyrissjóða vegna frjáls lífeyrissparnaðar

• Ekki er því unnt að fullyrða að 4. tölul. A-liðar 30. gr. 
TSL stríði gegn EES-rétti

• Við smíði 5. tölul. A-liðar 30. gr. TSL um frádrátt 
iðgjalda vegna viðbótarsparnaðar hefur þess hins vegar 
verið gætt að maður geti bæði greitt til innlendra og 
erlendra sjóða og er sá töluliður því í fullu í samræmi 
við EES-rétt
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Leiga á móti leigu,
sbr. 2. gr. laga nr. 145/2012

• Ákvæði 70. gr. tekur til tekjuskatts aðila með takmarkaða skattskyldu. Samkvæmt 5. 
tölul. ákvæðisins skulu menn og lögaðilar greiða 20% skatt af tekjum af fasteignum. Um 
er að ræða brúttóskattlagningu án nokkurs frádráttar. Mönnum sem bera hér á landi 
takmarkaða skattskyldu er því ekki heimilt að draga frá leigutekjum hér á landi leigu-
greiðslur erlendis. Mönnum sem bera hér á landi ótakmarkaða skattskyldu er hins vegar 
heimill framangreindur frádráttur, sbr. 3. mgr. 30. gr. laganna

• Ekki verður séð að frádrátt þennan sé unnt að takmarka einungis við menn sem bera 
hér á landi ótakmarkaða skattskyldu þar sem þegar er búið að undanþiggja 
skattlagningu 30% leiguteknanna hjá bæði aðilum með ótakmarkaða skattskyldu og 
takmarkaða skattskyldu. Með tilliti til framangreinds og þeirra skuldbindinga sem 
byggjast á EES-samningnum er því lagt til að aðilum með takmarkaða skattskyldu verði 
heimilaður frádráttur til samræmis við þá sem bera hér á landi ótakmarkaða skattskyldu 
enda sé um tímabundna leigu að ræða

• Frádráttarreglan leiga á móti leigu er sérafbrigði sem byggist ekki á því almenna lögmáli 
að kostnaður sé frádráttarbær, að því marki sem hann gengur til öflunar tekna, heldur 
miðast frádrátturinn við húsaleigutekjur manna utan rekstrar sem og reglan um að ekki 
skuli reikna tekjuskatt af 30% af tekjum manns af útleigu íbúðarhúsnæðis. Frádráttar-
reglan um leigu á móti leigu er þannig ekki takmörkuð við landamæri og nægjanlegt er 
að færa sönnur á leigugreiðslur hvar sem slíkar greiðslur eru inntar af hendi
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3. töluliður 70. gr. TSL
Brúttóskattlagning

• Tekjuskatt aðila sem fá greiðslur fyrir þjónustu eða 
starfsemi sem innt er af hendi hér á landi, sbr. 3. 
tölul. 3. gr., skal reikna sem hér segir:
a. 22% af greiðslunni ef um menn er að ræða

b. 20% af greiðslunni ef um lögaðila skv. 1. og 2. tölul. 1. mgr. 2. 
gr. er að ræða

c. 37,6% af greiðslunni ef um aðra lögaðila er að ræða

• Skattur af brúttótekjum, sbr. mál C-234/01 Arnoud 
Gerritse gegn Finanz amt Neuköln-Nord [2003] ECR I-
5933, málsgrein 10
– Dæmt að synjun um frádrátt frá þóknun sem Hollendingurinn 

Gerritse hlaut sem trommari í Þýskalandi bryti get hinu frjálsa 
þjónustuflæði
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70. gr. TSL
Persónuafsláttur

• Takmarkað skattskyldir menn eiga almennt 
ekki rétt á persónuafslætti
– Takmarkað og ótakmarkað  skattskyldir 

menn eru enda ekki í sömu stöðu
• Frá þessu er þó vikið þegar um lífeyrisþega 

er að ræða. Samnýting persónuafsláttar 
sætir þó takmörkun þegar svo stendur á
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2. tölul. 3. gr., 
sbr. 3. mgr. 2. tölul. 70. gr. TSL

• Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. skal tekjuskattur eftirlaunaþega 
og lífeyrisþega sem um ræðir í 2. tölul. 3. gr. reiknast af 
tekjuskattsstofni skv. 1.–3. tölul. 1. mgr. 66. gr. að teknu 
tilliti til persónuafsláttar skv. A-lið 67. gr.

• Persónuafsláttur skal í þessum tilvikum einungis dreginn 
frá tekjuskatti af eftirlaunum og lífeyri viðkomandi aðila og 
skal ónýttum hluta hans einungis ráðstafað til greiðslu á 
útsvari af sömu tekjum

• Sá hluti persónuafsláttar sem þá er enn óráðstafað fellur 
niður og er hann ekki millifæranlegur milli hjóna nema þau 
séu bæði eftirlaunaþegar eða lífeyrisþegar og falli að öðru 
leyti bæði undir ákvæði þessarar málsgreinar
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Dómur héraðsdóms Reykjavíkur í 
málinu nr. E-6728/2010

• Ágreiningurinn í málinu snerist um það hvort að stefnandi ætti rétt á að draga 
persónuafslátt maka frá reiknuðum skatti.  Stefnandi bar takmarkaða skatt skyldu 
hér á landi vegna lífeyrisgreiðslna og átti því rétt á persónuafslætti í samræmi við 3. 
mgr. 2. tölul. 70. gr. tekjuskattslaga.  Eiginkona stefnanda var búsett í Danmörku og 
hafði engar tekjur frá Íslandi.  Ríkisskattstjóri heimilaði stefnanda ekki að nýta 
persónu-afslátt eiginkonu sinnar á þeirri forsendu að lögin kvæðu á um að 
persónuafsláttur væri eingöngu millifæranlegur í þessum tilvikum þegar bæði hjón 
væru lífeyris þegar og skattskyld hér á landi.

• Í dómi héraðsdóms er vísað til þess að við túlkun á þeim ákvæðum tekjuskattslaga 
sem á reyndi í máli þessu yrði að skýra lög í samræmi við EES-samninginn sbr. ákvæði 
hans um frjálsa för launþega.  Eftirlitsstofnun EFTA hefði komist að þeirri niðurstöðu 
að Ísland hefði brugðist í því að uppfylla skyldur sínar skv. ákvæðum EES-samningsins 
með því að neita bótaþega í öðru landi að njóta skattafrádráttar eiginkonu sinnar 
en þess réttar hefði hann notið hefðu þau verið búsett á Íslandi

• Héraðsdómur taldi stefnda ekki hafa sýnt fram á að framangreind 
mismunun væri réttlætanleg og dæmdi hana því ólögmæta
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Hæstiréttur

• Dómur dags. 2. okt. 2014 í máli nr. 
92/2013: Íslenska ríkið gegn Atla 
Gunnarssyni og gagnsök
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Útreikningur afléttingar 
tvískattlagningar

• Við útreikning á mildun tvískattlagningar hjá manni 
sem hefur erlendar tekjur skerða skattyfirvöld 
venjulega persónuafslátt hans um hlutfallið erlendar 
tekjur af alheimstekjunum

• Slíkur maður þarf því jafnan að greiða hærri skatt en 
innlendur maður með sömu tekjur. Helgast þetta af 
því að mildunin er reiknuð EFTIR frádrátt persónuaf-
sláttar en ekki fyrir

• Fullkomlega eðlilegt er að maður velti fyrir sér hvort 
þetta stríði gegn EES-rétti og það sem stutt gæti slíka 
skoðun eru eftirtaldir dómar 
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EES og tvísköttunarsamningar 
de Groot og Seabroker

• Í de Groot var dæmt að hlutföllun frádráttarliða, sem 
ekki tengdust neinum sérstökum tekjum, milli 
innlendra og erlendra tekna stríddi gegn fjórfrelsinu -
SKATTUNDANÞÁGA

• Í Seabroker reyndi á þetta varðandi samstæðustyrk –
SKATTFRÁDRÁTTUR. Var dreifingin dæmd  ólögmæt

• Niðurstöður þessara mála geta hugsanlega haft áhrif 
á það hvernig við reiknum út mildun hér á landi

• Ber að reikna hana út af reiknuðum skatti eða skatti 
til greiðslu er semsé spurning
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Álagning 2013 Mildun 1 Mildun 2 Allra teknanna

Tekjur 2012 Ísland Hitt ríkið Samtals Samtals aflað á Ís

Tekjuskattsstofn 5,000,000 2,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000

Hlutfall 71 29 100 100 100

Tekjuskattur:

1. Þrep. 22,9% skattur af fyrstu 
2.760.000 632,040 632,040 632,040 632,040

2. Þrep. 25,8% skattur af næstu 
5.653.800 577,920 1,093,920 1,093,920 1,093,920

3. Þrep. 31,8% skattur af tekjum 
umfram 8.452.400

Reiknaður tekjuskattur 1,209,960 1,725,960 1,725,960 1,725,960

Persónuafsláttur 378,904 558,385 558,385 558,385

Tekjuskattur til greiðslu 831,055 1,167,575 1,167,575 1,167,575

Reiknað útsvar, 14,44% af 
tekjuskattsstofni 722,000 1,010,800 1,010,800 1,010,800

Tekjuskattur og útsvar til greiðslu 1,553,055 2,178,375 2,178,375 2,178,375

Sænskur skattur. 42% 840,000 840,000 840,000

Mildun tvískattlagningar -622,393 -781,931 0

Skattur alls 2,393,055 2,395,982 2,236,443 2,178,375
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Niðurstaðan ...
Álagning 2013 Mildun 1 Mildun 2

Allra 
tekna

Tekjur 2012 Ísland Hitt ríkið Samtals Samtals aflað á Ís

Skattur alls 2,393,055 2,395,982 2,236,443 2,178,375

Að fara út í heim og vinna í 
hálft ár hækkar skattana 
um 217,607

Þar af vegur 
pesónuafslátturinn 

159,539
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Þeir sem halda kyrru fyrir heima greiða semsé lægri skatt af 
sömu tekjum heldur en hinir sem hlaupa heimdraganum og fara 
út til að leita sér að vinnu

Framkvæmdin felur því í sér hindrun

29% af 558.385 kr. eða



Frádráttur fengins arðs frá skatti, 
sbr. 9. tölul. 31. gr. TSL

• Hlutafélög, einkahlutafélög og samvinnufélög mega 
draga fenginn arð frá arði er þeim hlotnast í tekjur. 
Arðurinn núllast semsé út við skattlagningu

• Þessi frádráttarheimild einskorðast við ofannefnd félög. 
Föst starfsstöð erlends félags hér á landi nýtur því ekki 
sama frádráttarréttar

• Þetta kann að stríða gegn stofnsetningarrétti EES-
samningsins vegna þess að ríki er óheimilt að mismuna 
rekstrarformum fyrirtækja við skattlagningu
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SAINT GOBAIN

• Saint Gobain var föst starfsstöð fransks fyrirtækis í Þýska-
landi. Starfsstöðin átti hlutabréf og fékk greiddan arð m.a. 
frá útlöndum

• Þessi arður var ekki skattlagður hjá innlendum fyrirtækj-
um, þar með talið dótturfélögum erlendra félaga, sbr. 9. 
tölul. 31. gr. TSL. Byggðist það ýmist á lögum eða  tví. við 
hlutaðeigandi lönd

• Að því kom að Saint Gobein krafðist þess  að vera eins 
sett og þau. Málið gekk til undirréttar sem óskaði álits 
Evrópu-dómstólsins

• Dæmdi hann að synjun um frádrátt fæli í sér mismunun 
og bryti þar af leiðandi gegn stofnsetningarréttinum. Í 
framhaldi var arðurinn undanþeginn skatti
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Félagaréttarlegar 
- breytingar í farvatninu –
fyrir áhrif EES/ESB-réttar

• Háð erlend félög. Sjá 57. gr. a TSL. Muna eftir atv.

• Samsköttun þvert á landamæri. Sjá 55. gr. TSL. Ekki 
enn

• Umbreyting einkareksturs í ehf. þvert á landamæri. Sjá 
56. gr. TSL, sbr. lög nr. 124/2015

• Sameining og skipting þvert á landa mæri. Sjá 51. gr., 
52. gr. og 53. gr. eins og þeim var breytt með lögum nr. 
14/2013 og lögum nr. 124/2015

• Flutningur á lögheimili. Sjá lög nr. 124/2015. Arcadia

• Samsköttun fastra starfsstöðva. Sjá lög nr. 77/2018
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Meginregla
• Við samruna og skiptingu telst allt innbú 

yfirtekna félagsins, hinu slitna félagi, hafa 
verið selt á markaðsverði

• Skv. því ber að gera upp hagnað af sölu 
einstakra eigna miðað við muninn á sölu 
verði og markaðsverði á hlutaðeigandi stað 
og tíma

• Af hagnaðinum er svo reiknaður skattur og er 
félaginu veittur fimm ár til að greiða hann. 
Ath. árlega afborgun, vexti, bankatryggingu o. 
fl.
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SPURNINGAR
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