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Verklagið
er það svona?

Leiðrétting á samningum sem
erlendir aðilar gera hér á landi og
innlendir aðilar gera erlendis svo og

endur ákvörðun á opinberum
gjöldum þeirra í upprunalandinu og
heimilisfestarríkinu
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Innlendur réttur
Leiðréttingarheimildir
hvernig horfa þær við

• 2. mgr. A-liðar 1. tölul. 7. gr. TSL. Reiknað
endurgjald
– 3. mgr. A-liðar 1. tölul. 7. gr. TSL sbr.  2. mgr. 11. 

gr. TSL. Óheimil úttekt

• 2. mgr. C-liðar 2. tölul. 7. gr. TSL. Fenginn
húsaleiga

• 25. gr. TSL. Makaskipti
• 57. gr. TSL. Viðskipti. Kaup og sala eigna
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Frelsi – andstæðir hagsmunir
• Menn eru almennt frjálsir að því hvort þeir

stunda viðskipti eða ekki. Ekki nóg með það
heldur ráða þeir líka verðlagningu viðskiptanna
- útsöluverð vöru og þjónustu er semsé EINKA-
MÁL þess sem viðskiptin stundar

• Ekki er þó víst að manni verði ávallt að þeirri
ósk sinni að fá sem hæst verð fyrir eign. Við
ákvörðun verðsins takast nefnilega á andstæðir
hagsmunir. Þannig vill seljandi jafnan fá sem
hæst verð á meðan kaupandi vill að sjálfsögðu
gjalda sem lægts verð fyrir hið keypta
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Tap – varðar nokkrum um það

• Almennt er ekki hægt að banna mönnum að gera út
með tapi.  Fyrir nokkrum árum börðust Bónus og
Krónan þannig hatrammlega um viðskiptamenn sína

• Eitt af vopnunum í þeirri báráttu var sala á mjólkur-
lítranum á krónu. Engin nema Samkeppnisstofnun skipti
sér af því þótt öllum mætti ljóst vera að salan gengi
með tapi

• Á sama tíma var verið að reka dómsmál fyrir héraðs-
dómi þar sem m.a. var deilt um lögmæti ákveðinna
viðskipta milli aðaleiganda Bónus og Baugs hf. Umsamin
verð þóttu tortryggileg lág/há. Af hverju stafar þessi
tvískinningur?
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Viðskipt milli skyldra aðila

• Þegar um óskylda aðila er að ræða takast
menn á um verðið. Umsamið verð er því
markaðsverð á hlutaðeigandi stað og tíma

• Þegar skyldir aðilar eiga í hlut sýnir reynslan
að þeir hafa nokkra tilhneigingu til að víkja frá
markaðsverðinu og semja um verð sem
hagfeldast er fyrir þá frá skattalegu sjónar-
miði
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Lokaður hringur – allir græða

• Verðið skiptir ekki máli þar sem oftast nær er um lokaðan
hring fjölskyldu eða fyrirtækjasamstæðu að ræða

• Tap hjá einum aðila er einfaldlega bætt upp með gróða
hjá öðrum aðila. Hagnaðurinn helst því í fjölskyldunni/ 
fyrirtækja samsteypunni svo að segja

• Það besta við þetta fyrirkomulag er þó að allir græða þar
sem það gerir þátttakendunum kleift að lágmarka skatta
sína og hámarka gróða sinn
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Hvað með það – er þetta bara ekki ok

• Skattlagning byggir á lögum, sjá 40. gr. og 77. gr. 
stjórnarskrárinnar. Í því felst m.a. að gæta skuli
jafnræðis við álagningu skatta. Skv. því ber að
skipta skattbyrðunum jafnt

• Óheft frelsi um verðlagningu viðskipta milli skyldra
aðila jafngildir sjálfdæmi um skattlagningu

• Af þessu leiðir ójafnræði. Einn borgar jú minna en 
annar. Þess vegna eru milliverðsreglur nauðsyn-
legar

• Hlutverk þeirra er einfaldlega að tryggja jafnræði
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Milliverðlagning
Hugtak og skilgreining

• Með milliverðlagningu er átt við ákvörðun
verðs í viðskiptum á milli skyldra aðila – ekki
ótengdra

• Aðilar eru skyldir ef þeir eru venslaðir/tengdir
með einum eða öðrum hætti eða fjárhagslega
háðir hvor öðrum (ath. þetta er ekki tæmandi)
– Dæmi: Viðskipti milli sonar og föður, félaga í

samstæðu, hluthafa sem eiga stóran eignarhlut í
félagi og hlutafélags þeirra o. s. frv.
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Milliverðsreglur skv. innlendum rétti
• Ákvæði um milliverð er að finna víða í

löggjöfinni. Skoðum t. d. 
– Tekjuskattslög, eins og

• 2. mgr. 1. tölul. A-liðar 7. gr. – ... skal hann telja sér
til tekna eigi lægra endurgjald fyrir starf sitt ...

• 2. mgr. 2. tölul. C-liðar 7. gr. – Þegar heildarleigu-
tekjur af einstökum íbúðum ná ekki hlunnindamati
húsnæðis ...

• 25. gr. - Ef ákvörðun kaup- eða söluverðs í maka-
skiptasamningi er verulega frábrugðin því sem
almennt gerist í hliðstæðum ... 
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Þýðingarmesta ákvæðið
er þó vafalaust

• 57. gr. tekjuskattslaga. Þetta ákvæði
skiptist upphaflega í tvær málsgreinar

• Kom fyrri málsgreinin sem er almenns eðlis
í lög 1971 en hin síðari sem er sérstaks
eðlis í lög 1978

• Undanfarin ár hafa margir úrskurðir fallið á
grundvelli þessara ákvæða og hefur það
orðið til þess að greinin hefur skýrst
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1. mgr. 57. gr. laga nr. 90/2003
tekur kannski umfram allt til fyrirtækja

• Ef skattaðilar semja um skipti sín í
fjármálum á hátt sem er VERULEGA
FRÁBRUGÐINN því sem almennt gerist í
slíkum viðskiptum skulu verðmæti, sem
án slíkra samninga hefðu runnið til
annars skattaðilans en gera það ekki
vegna samningsins, teljast honum til
tekna
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Tilurð

• Lögfest með lögum nr. 30/1971
– Tilefni HRD 70/1964. Eldborgarmálið svokallaða. 

Deilt um lögmæti hækkunar á launum skipstjóra
(Gunnar Hermannsson, bróður Sverris) með vísan
til kjarasamninga sjómanna sem kváðu svo á um 
að skipstjórar skyldu hafa tvöföld hásetalaun

• Ákvæðið er tiltölulega almennt orðað. T.d. er
ekki unnt að ráða af því að greinin takmarkist
við SKYLDA AÐILA. Á því er hins vegar byggt í
framkvæmd. Sjá nánar greinargerð með frum-
varpinu
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Hvað felst í ákvæðinu, almennt
• Ákvæði 1. mgr. 57. gr. TSL veitir heimild til að

leiðrétta
1. VERÐLEIÐRÉTTING: hækka eða lækka í samræmi við

markaðsverð á hlutaðeigandi stað og tíma tvöföld
leiðrétting í stað einfaldrar, sbr. 2. mgr. sömu greinar

2. KAUP- OG SÖLU SKILMÁLALEIÐRÉTING: Einum
tekjum/gjöldum breytt í aðrar tekjur/gjöld (HRD 
1943/278. HRD 1949/228. HRD 1943/285.  HRD 
1949/149)

• Ofangreindar aðgerðir byggja á því að um gildan
samning að einkarétti sé að ræða, aðilar séu tengdir
og að viðskiptakjörin séu VERULEGA FRÁBRUGÐIN
því sem almennt gengur og gerist vegna tengslanna
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Dæmi
• Ég kaupi bifreið af einkahlutafélagi mínu að verðmæti

5 millj. á 1 millj. – undirverðskaup
• Frumleiðrétting

– Félag telst hafa selt eign á 5 millj. – ekki 1. millj.
• Afleidd leiðrétting

– Maðurinn telst hafa greitt 5 millj. fyrir eignina –
ekki millj.

• Annars stigs leiðrétting, sbr.  2. mgr. 11. gr. 
TSL
– Félag telst hafa úthlutað manni 4 millj. með

óheimilum hætti
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Hvað felst í ákvæðinu, sérstakt

• Skattlögin byggja á raunveruleikareglu. 
Raunveruleikareglan er þannig eins konar
undirstöðuregla réttlátrar skattlagningar

• Skorti samning eiginlegan raunveruleika (efni)  
eða sé ekki talið að unnt hefði verið að gera
hann nema vegna setu hlutaðeigandi báðum
megin borðsins er hægt að horfa fram hjá þeim
 SÝNDARGERNINGAR

• Þetta gagnsæi byggist á GRUNNREGLU 57. gr. 
TSL
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MÁLAMYNDASAMNINGAR
í raun tveir samningar

• Karl og kona samþykkja að hefja sambúð en til þess
að rýra ekki rétt konunnar til barnabóta o. fl. frestar
maðurinn að flytja lögheimili sitt til hennar

• Í þessu tilviki er fyrri samningurinn um SAMBÚÐINA
og er hann raunverulegur en sá síðari um FRESTUN
LÖGHEIMILISKRÁNINGARINNAR og er hann í raun gervi
samningur. Hann hefur því ekkert gildi hvorki gagn
vart aðilunum né hinu opinbera

• Ákvæði 57. gr. TSL tekur í sjálfu sér ekki til mála
myndasamninga heldur byggist höfnun þeirra við
skattlagningu á því að þeir hafa ekkert gildi - ERU
MARKLAUSIR
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Grunnregla
verðleiðrétting, skilamálaleiðrétting og

framhjá horf
• Auk leiðréttingarheimildar inniheldur 57. gr. TSL 

semsé grunnreglu – RAUNVERULEIKA. Auðvitað
geta menn deilt um það hvort þessi grunnregla sé
fyrst tilkomin með lögum nr. 30/1971 eða hafi ávallt
verið fyrir hendi – ég er þeirrar skoðunar

• Í eðli sínu eru sýndarsamningar skyldir málamynda-
samningum. Andstætt málamyndasamningum eru
sýndarsamningar þó gildir að einkarétti. Efni þeirra
er þó talið svo sérstakt að unnt sé að hafna þeim. 
Skoðum nokkur dæmi þar sem á þetta hefur reynt
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Mál I. Guðmundssonar, sbr. dóm
héraðsdóms Rvík dags. 25. feb. 1995
• IG ehf. var innflutningsverslun. Árið 1999 keypti félagið

sf. sem átti fyrir verulegt tap í rekstri. Í framhaldi var sf. 
látið standa fyrir innflutningi á vörum fyrir IG ehf. 
Vörurnar voru síðan seldar yfir til IG ehf. með verulegri
álagningu. Um leið og tapið var uppurið var viðskiptun-
um hætt

• Sameignarfélagið stundaði ekki eigilegan rekstur. Í 
raun var það aðeins bókhaldsdæmi í vörslu IG ehf. Þar
sem innkaupaverð vörunnar var miklu hærra en 
útsöluverð ollu innkaupin/salan eðlilega tapi hjá IG ehf.

• Við endurákvörðun skattstjóra var hagnaður sf. af
viðskiptunum skattlagður hjá IG ehf. með 25% álagi
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Mál GJÁ lögmannsstofu, 
sbr. dóm HRD 2002/2631

• G rak lögmannsstofuna GJÁ. Eignarhlutur hans í stofunni
var 99%. H ehf. var annað félag sem G átti einnig 99% 
eignarhluta í. Þetta félag hafði verið rekið með tapi (19 
millj.)

• Á árunum 1994 og 1995 ákvað G að selja vinnu sína og
sonar síns út í gegnum H  í stað GJÁ. Útsöluverð þessa
nam 19 millj. sem GJÁ greiddi H um 15 millj. fyrir

• Við endurákvörðun á sköttum GJÁ ehf. var horft fram hjá
H og tekjur þess hækkaðar um 15 millj. sem samsvaraði
hagnaði H með 25% álagi með eftirtöldum rökum:
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HRD 2002/2631
• G ehf. færði til gjalda um það bil 15 milljónir króna í rekstrarreikningum sínum árin 1994 og 1995 vegna

kaupa á lögfræðiþjónustu af H ehf., sem lögmennirnir G og J veittu viðskiptavinum G ehf. en þáðu greiðslur
fyrir frá H ehf. Á þeim tíma, sem málið varðaði, var G eigandi að 99% hlut í báðum félögunum. Athugun
skattstjóra á bókhaldsgögnum H ehf. leiddi í ljós að kostnaður félagsins vegna þjónustu, sem það keypti af
G, og launa og launatengdra gjalda, sem það greiddi vegna hans og J, nam samtals 185.000 krónum árið
1994 og 3.799.148 krónum árið 1995. Fyrir álagningu opinberra gjalda gjaldárið 1995 námu eftirstöðvar
ónotaðs rekstrartaps H ehf. frá fyrri árum tæplega 19 milljónum krón. Kom því ekki til álagningar
tekjuskatts á félagið á árunum 1995 og 1996 vegna tekna þess af þeirri þjónustu, sem var seld G ehf.

• Í dómi Hæstaréttar segir að eins og atvikum sé háttað verði að ganga út frá því, líkt og gert hafi verið af
hálfu skattyfirvalda, að viðskipti félaganna hafi fyrst og fremst komið til vegna þeirra hagsmuna, sem
aðaleigandi þeirra hafði af því hjá hvoru félaginu tekjur G ehf. af seldri þjónustu kæmu til skattlagningar. 
Þá yrði að teljast ljóst að ákvörðun um að greiða þeim G og J fyrir þjónustu, sem var veitt viðskiptavinum G 
ehf., af reikningi H ehf., hafi fyrst og fremst haft það markmið að mynda viðskipti á milli félaganna með
það fyrir augum að nýta rekstrartap H ehf. á móti tekjum G ehf., enda muni viðskiptunum að mestu hafa
lokið þegar ónotaða rekstrartapið var upp urið

• Séu ekki efni til að draga í efa að áðurnefnd stjórnunar- og eignatengsl milli félaganna hafi þar ráðið
úrslitum. Í ljósi alls þessa hafi skipti félaganna verið verulega frábrugðin því, sem almennt gerist í slíkum
viðskiptum, og engin ástæða til að ætla að til þeirra hefði komið milli óskyldra aðila. Hafi skattstjóra því
verið rétt að lækka gjaldfærðan rekstrarkostnað G ehf. um þær fjárhæðir, sem voru mismunur á því gjaldi, 
sem félagið innti af hendi til H ehf., og þeim greiðslum, sem runnu frá síðarnefnda félaginu til G og J, sbr. 
þá meginreglu, sem búi að baki 1. mgr. 58. gr. laga nr. 75/1981
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S U N D A G A R Ð S M Á L I Ð
Mál nr.  321/2005

• Samþykkt var að lækka hlutafé um 26.552.591 kr. 
með greiðslu til hluthafa í formi skuldabréfa

• Skuldabréfin voru vaxta- og afborgunarlaus til 12 ára. 
Til að halda verðmæti sínu þurfti því að greiða
hluthöfunum 214.126.514 krónur sem arð og var það
samþykkt

• Afföll bréfanna námu því 87,6% af nafnverði eða alls 
187.573.923 krónum. Dró félagið afföllin frá tekjum
og tókst þannig að lækka skatta sína

• Við endurákvörðun var þessi gjaldfærsla felld niður
og skattstofn hækkaður með 25% álagi
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Röndumálið, sbr. úrskurð
yfirskattanefndar nr. 263/2003

• A hf. gaf út skuldabréf til 30 ára án vaxta, verðbóta
og nokkurra trygginga. Bréfið var gefið út í Suður-
Afrískri mynt, svokölluðum röndum, er hljóðaði á
7,1 milljarða (framreiknað)

• A hf. seldi bréfið til félags á Gurnsey, F ltd., í eigu
sömu aðila og A hf. á 51 millj. Við endurákvörðun
var gjaldfærsla affalla felld niður og skattstofn
hækkaður með 25% álagi. Til grundvallar þessu
lágu sömu rök og í framangreindum málum

ÁgV 2310/1/08



Af hverju?

• Við samningsborðið sitja í öllum tilvikum sömu
aðilar kröfuhafa- og skuldaramegin. Ef þessarar
aðstöðu hefði ekki notið við hefði samningur ekki
verið gerður. Ath. rökstuðninginn í GJÁ málinu

• Megintilgangur samnings er að komast hjá að
greiða eða lækka opinber gjöld

• Hlutaðeigandi samning skortir með öðrum orðum
allt viðskiptalegt innihald. Það sem meira er
aðilarnir bera enga viðskiptaáhættu af gerð hans
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Viðskiptalegt innihald
• Fróðlegt er að bera þessa dóma saman við úrskurð YSÚ 223/ 

2002. Samkvæmt honum kaupir hlutafélagið B, í meirihluta
eign J, af honum allt hlutafé í X fyrir 40 millj. árið 1992. 
Kaupverðið var lánað
– X ehf. átti á þessum tíma fasteign við Laugaveg og gengdu kaupin

því umfram allt þeim tilgangi að öðlast eign sem unnt væri að
nota sem verslunarhúsnæði fyrir húsgögn er B annaðist sölu á

• Einnig úthlutar það honum arði að fjárhæð 40 millj. sem J 
féllst á að láta standa inni í félaginu á markaðsvöxtum
– Þetta var talin fullgild arðsúthlutun

• Við endurákvörðun á opinberum gjöldum B ehf. og J var gjald-
færsla vaxtanna feld niður hjá B ehf. og J skattlagður eins og
hann hefði fengið úthlutað dulinn arð. (launatekjuskattur).  B 
ehf. og J kærðu til YSN sem felldi endurákvörðunina niður
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Leiðrétting skv. 1. mgr. 57. gr. TSL
Hvernig virkar þetta í reynd

fer í gegnum 2. mgr. 11. gr. TSL
• Hluthafi kaupir eign af hlutafélagi á bókfærðu verði

sem er 1 millj. Markaðsverð eignarinnar er 5 millj. 
LEIÐRÉTTING ER GERÐ Í TVEIMUR SKREFUM

• Félag telst hafa selt eignina á 5 millj. Vegna þess
myndast hagaður að fjárhæð 4 millj. hjá því

• Jafnframt telst félagið hafa greitt hluthafanum laun
eða gjöf sem nemur mismuninum á greiðslu hans og
raunverulegum kostnaði eignarinnar það er 4. millj.

• Leiðrétting fer því í gegnum 2. mgr. 11. gr., sbr. 1. 
tölul. A-liðar 7. gr. annars vegar og 4. tölul. A-liðar 7. 
gr. hins vegar. Í þeim tilvikum sem hækkunin er
skattlögð sem laun þurrkast tekjufærsla félagsins því
í raun út

ÁgV
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Leiðrétting hjá hluthafa
Allt með 25% álagi

• Vinnandi hluthafi. Þar sem hann
greiðir aðeins 1 millj. telst 4. millj. sem
vantar upp á kaupverðið óheimil
úthlutun. SKATTLEGGST SEM LAUN

• Ekki vinnandi hluthafi. Þar sem hann
greiðir aðeins 1 millj. telst 4. millj. sem
vantar upp á kaupverðið óheimil
úthlutun. SKATTLEGGST SEM GJÖF
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Leiðrétting hjá félagi
• Félagið telst hafa selt eignina á 5 millj. Við

uppgjör hagnaðar eða taps er því gengið út
frá því söluverði

• Beri að skattleggja óheimila úthlutun hjá
hluthafa, sem laun, telst hlutafélagið hafa
innt þau af hendi. Mótframlag í lífeyrissjóð
og tryggingagjald er því líka endurákvarðað
– Hagnaður þurrkast út

• Teljist hinn óheimila úthlutun aftur á móti gjöf
á hlutafélag ekki frádráttarrétt, sbr. 1. tölul. 50. 
gr. TSL. Hagnaðurinn situr sem sé eftir
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SÖNNUNARBYRÐI
• Skattyfirvöld þurfa að sýna fram á að um óvenjuleg

viðskipti sé að ræða. Í því sambandi verður að
framkvæma einhvers konar samanburðarannsókn. 
Bera verður saman
– viðskipti milli hlutaðeigandi aðila og sams konar viðskipti

milli óskyldra aðila. Í því samandi er stuðst við upplýsingar
um markaðsverð í síðustu sams konar viðskiptum, bruna-
bótaverð eignar og eða fasteigamatsverð

– á verði þessara viðskipta þarf að vera VERULEGUR MUNUR

• Hin óvenjulegu viðskipti verða auk þess að vera
afleiðing af tengslum aðila. Án tengslanna hefði
semsé ekki verið unnt að taka ákvörðun um þau
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2. mgr. 57. gr. laga nr. 90/2003
Einföld leiðrétting

• Kaupi skattaðili eign á óeðlilega háu verði eða
selji eign á óeðlilega lágu verði geta skattyfir
völd metið hvað telja skuli eðlilegt kaup- eða
söluverð. Mismun kaupverðs eða söluverðs
annars vegar og matsverðs hins vegar skal telja
til skattskyldra tekna HJÁ ÞEIM AÐILA SEM
SLÍKRA VIÐSKIPTA NÝTUR

• HÉR ER MÆLT FYRIR UM EINFALDA LEIÐRÉTTINGU
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Tilurð

• Ákvæði 2. mgr. 57. gr. var lögtekið 1978, sbr. 
lög nr. 40/1978. Tilgangurinn er þó óljós

• Ákvæði 1. mgr. er almenns eðlis á meðan 2. 
mgr. einskorðast við sérstök viðskipti það er
sölu og kaup á eignum á undir- eða yfirverði –
lex specialis

• Þetta hefur verið túlkað þannig að 2. mgr. hafi
forgang gagnvart 1. mgr.  Eigi 2. mgr. við má
því ekki beita 1. mgr. við endurákvörðunina
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FORGANGUR
Ekki er allt sem sýnist

• Þar sem 2. mgr. hefur forgang gagnvart 1. mgr. veldur
endurákvörðun tekna skv. 1. mgr. þegar 2. mgr. á við
ómerkingu á endurákvörðuninni RANGUR LAGA-
GRUNDVÖLLUR

• NOKKUR DÆMI UM ÞETTA MÁ FINNA Í FRAMKVÆMD
• Þetta gefur manni tækifæri á að spila á kerfið MEÐ

– sölu á eign á undirverði til tapsfyrirtækis. Við endur
ákvörðun á söluverðinu þurrkast tapið nefnilega upp

– sölu á eign á undirverði úr landi, sbr. 13. gr. OECD 
er veitir heimilisfestarlandi kaupandans forgangsrétt á
skattlagningu
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Mál Jóns Ólafssonar
Salan á Skífunni – persónuleg viðskipti Jóns

• Skífan ehf. var félag í eign Jón Ólafssonar og fjölskyldu. 
Hinn 30. nóv. 1997 er þetta félag sagt selt félagi að
nafni Innuit Interprice í Karabíska hafinu

• Hagnaður af sölunni var sagður um 41 millj. Í júlí 1999
kaupa Norðurljós svo Skífuna af IE á 2.044.000.000 kr.

• Við endurákvörðun RSK er horft fram hjá sölunni til IE 
og Jón skattlagður eins og hann hafi selt Norðurljósum
Skífuna beint

• MÖO er leiðrétt skv. 1.  mgr. 57. gr. TSL. Skv. því er litið
á fyrri samninginn sem sýndargerning
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Skífan ehf. – nánar
• Skífan var fjölskyldufyrirtæki í eigu Jóns og konu hans svo

og sonar þeirra Kristjáns (10%)
• Jón stóð einn að sölunni til IE. Vegna þessa er litið svo á

að hann hafi keypt eignarhluta sonarins
• Markaðsverð Skífunnar var 1.419.000.000 kr. þegar salan

átti sér stað.  Þar af nam eignarhlutur sonarins
141.900.000 kr. og er Jón sagður hafa keypt eignarhlutann
á 10 millj.

• Ávinningur Jóns af kaupunum nam því 131.900.000 kr. og
var hann skattlagður hjá honum sem gjöf, sbr. 2. mgr. 57. 
gr. TSL - Jón nýtur jú ávinningsins í skilningi þess ákvæðis
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Enn meiri Jón - atvinnurekstrarsala
• Árið 1998 selur Jócó hf. (áður sf.) eignarhluta sinn (32,98% ) í Fjöl-

miðlun ehf., móðurfélagi Norðurljósa samskiptafélags hf., til IE, 
eignarhaldsfélags á bresku Jómfrúareyjum fyrir 280.000.000 kr. 
(56.679.317 kr. x gengið 4,94). 

• Árið 2004 eru opinber gjöld Jocó hf. endurákvörðuð  miðað við að 
gengið hafi ekki verið 4,94 heldur 23,28 (tekið mið af síðustu 
sölum). Söluverðið væri þar af leiðandi ekki 280.000.000 kr. eins og 
Jocó hf. taldi fram  heldur 1.319.494.500 kr. og hagnaður að teknu 
tilliti til stofnverðs, 112.478.995 kr., því 1.207.015.505 kr. Þá var 
salan talin hafa átt sér stað árið 1999 en ekki 1998

• Endurákvörðun ríkisskattstjóra bygðist á 1. mgr. 57. gr. TSL. Það er 
skiljanlegt vegna þess að annars hefði ekki verið unnt að heimta 
skatt af hagnaðinum. Ísland hefur jú ekki skattalögsögu á bresku 
Jómfrúareyjum  þveröfug niðurstaða miðað við meint kaup Jóns 
og eignarhlut Kristjáns í Skífunni hf.
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Lærdómur
Hvað er þetta að segja manni

• Unnt er að beita báðum málsgreinum 57. gr. saman –
þó ekki um sömu viðskipti - Jón, fyrra málið

• Þótt 2. mgr. kveði svo á um að leiðrétta skuli kaup/sölu
hjá þeim sem viðskipta nýtur (einföld leiðrétting) er
ekki unnt að útiloka að fara beri eftir 1. mgr. ef
viðskiptin eru ekki í samræmi við raunveruleikan
(tvöföld leiðrétting)

• 2. mgr. gildir semsé aðeins þegar um gilda samninga
að skattarétti er að ræða. Loks er hugsanlegt að búið
sé að skipta 57. gr. upp ...
• 1. mgr. gildi þegar fyrirtæki eiga hlut að máli - en
• 2. mgr. þegar um einstaklinga er að ræða (gjafaívaf)
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Verklagið

Leiðrétting á samningum sem
erlendir aðilar gera hér á landi og
innlendir aðilar gera erlendis svo og

endur ákvörðun á opinberum
gjöldum þeirra í upprunalandinu og
heimilisfestarríkinu
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Þingskjal 266 — 204. mál.
milliverðsreglur OECD

lög nr. 142/2013, nýjar málsgreinar
• Ef verðlagning og/eða skilmálar í viðskiptum milli tengdra

lögaðila eru ekki sambærileg því sem almennt gerist í
viðskiptum á milli ótengdra aðila skal meta og eftir atvikum
leiðrétta verðlagninguna [með tilliti til milliverðlagningar-
reglna Efnahags- og framfara stofnunarinnar (OECD)] og
ákvarða skattstofn eða skattstofna að nýju eftir því hvort
verð reynist of- eða vanmetið

• Sama á við um verðlagningu í viðskiptum lögaðila við
fastar starfsstöðvar sínar

• Með viðskiptum er átt við almenn kaup og sölu á vörum og
þjónustu, efnislegum og óefnislegum eignum svo og hvers
kyns fjármálagerninga
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Þingskjal 266 — 204. mál.
Skyldleiki, tengsl

• Lögaðilar teljast tengdir í skilningi 3. mgr. þegar: 
a. þeir eru hluti samstæðu skv. 2. gr. laga nr. 3/2006, um 

ársreikninga, eða eru undir beinu og/eða óbeinu
meirihlutaeignarhaldi eða stjórnunarlegum yfirráðum tveggja eða
fleiri lögaðila innan samstæðu, eða

b. meirihlutaeignarhald eins lögaðila yfir öðrum er til staðar
samanlagt með beinum og óbeinum hætti, eða

c. þeir eru beint eða óbeint í meirihlutaeigu eða undir stjórnunar
legum yfirráðum einstaklinga sem eru tengdir sifjaréttarlegum
böndum, t.d. einstaklinga í hjónabandi eða staðfestri samvist, 
systkina og einstaklinga sem eru skyldir í beinan legg. Sama á við
um einstaklinga sem tengjast fjárhagslegum böndum í gegnum
sameiginleg viðskipti og fjárfestingar
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Skýrslugerð
• Ef rekstrartekjur lögaðila á einu reikningsári eða heildareignir í

upphafi eða við lok reikningsárs eru yfir 1 milljarði kr. er hann
skjölunarskyldur vegna viðskipta við tengda lögaðila, sbr. 4. mgr.

• Með skjölunarskyldu er átt við að lögaðili skrái upplýsingar um eðli
og umfang viðskipta við tengda lögaðila, eðli tengsla og grundvöll
ákvörðunar milliverðs

• Skjölunarskyldur aðili skal varðveita sérstaklega gögn um slík
viðskipti, upplýsingar um viðskiptaskilmála, veltu, eignir og annað
sem þýðingu kann að hafa við milliverðlagninguna og sýna fram á
verð og skilmála í sambærilegum viðskiptum milli ótengdra aðila
eða hvernig verðlagningu er háttað með tilliti til leiðbeiningarreglna
OECD um milliverðlagningu

• Gagna og upplýsinga skal gæta í sjö ár frá lokum reikningsárs. 
Lögaðili skal staðfesta skjölunarskyldu við framtalsskil og að
fullnægjandi skjölun hafi átt sér stað
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Alþjóðlegur skattaréttur
Milliríkjaviðskipti

• Sala milli fyrirtækja í sitthvoru landinu
• Leiðréttingarheimildir skv. OECD-fm

– 2. mgr. 7. gr. þegar HS og FS eiga í hlut
– 9. gr. þegar um sjálfstæð félög er að ræða

• Innlendur réttur veitir heimild til að leiðrétta
bæði form og efni samninga

• Leiðréttingarheimildin þegar erlendur réttur á
í hlut takmarkast hins vegar við verðið
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Hið viðskiptalega umhverfi

• Viðskipti eru sjaldnast einangruð við eitt land
• Þannig hefur verið áætlað að 60% alheims

viðskipta eigi sér stað milli alþjóðlegra fyrirtækja
samstæðna

• Um hundrað stærstu fyrirtækin eru líka sögð eiga
um 20% allra verðmæta heimsins

• Frá 1990 hefur frelsi í viðskiptum stöðugt verið
að aukast. Milliverðsreglur hafa því aldrei verið
þýðingarmeiri
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Frelsi – skaðleg skattsamkeppni

• Möguleikarnir til að hagræða verðum í
verslun og viðskiptum eru því ærnir

• Skatthagræðing á verði veldur bæði ríkjum
og fyrirtækjum tjóni

• Árið 1996 námu verðleiðréttingar í USA 
t.d. 5,8 milljörðum USD

• Samsvarandi tala frá Japan árin 1993-94 er
hins vegar um 1,2 milljarðar
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HÆKKUN Í HAFI
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Ég kaupi inn 
fyrir 100 og
sel svo upp til
Tortola

Tortola kaupir inn 
og selur svo upp
til Íslands fyrir
200

og ég svo íslenskum
neytendum fyrir 250. 
Hagnaður er því 50 í stað
150  

Með þessum
mót spara ég
mér um 20 í
skatt
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Fyrirmynd OECD
• Fyrirmynd OECD að tvísköttunarsamningi hefur að

geyma ákvæði um verðleiðréttingu í 9. gr.
– ekki gleyma heldur 7. gr. í nýju útgáfu fyrirmyndarinnar

• Umrædd grein skiptist í tvær málsgreinar og fjallar
sú fyrri um skilyrði leiðréttingar og hin síðari um
fyrirkomulag leiðréttingarinnar

• Ath. að aðeins er gert ráð fyrir að unnt sé að
leiðrétta VERÐ (milliverð) hjá fyrirtækjum í
aðildarríki

• Viðskipti einstaklinga, sem manna, sæta því ekki
almennt milliríkjalegri leiðréttingu. Sama gildir um 
viðskiptaskilmála o. fl.
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Ákvæði 1. mgr. 9. gr. OECD-fm
1. Þegar

a) fyrirtæki í samningsríki tekur beinan eða óbeinan þátt í 
stjórn eða yfirráðum fyrirtækis í hinu samningsríkinu, eða 
á, beint eða óbeint hluta af fjármagni þess, eða

b) sömu aðilar taka beinan eða óbeinan þátt í stjórn eða 
yfirráðum fyrirtækis í samningsríki, svo og fyrirtækis í hinu 
samningsríkinu, eða eiga, beint eða óbeint, hluta af 
fjármagni þeirra,

og hlutaðeigandi fyrirtæki semja eða setja í öðru hvoru 
tilvikinu skilmála um innbyrðis samband sitt á viðskipta-
eða fjármálasviðinu sem eru frábrugðnir því sem væri 
ef fyrirtækin væru óháð hvort öðru, má allur hagnaður, 
sem án þessara skilmála hefði runnið til annars fyrir 
tækisins, en rennur ekki til þess vegna skilmálanna, 
teljast til hagnaðar þess fyrirtækis og skattleggjast 
samkvæmt því - sjá 1. mgr. 57. gr. TSL og nú ....
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þarf ekki
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Ríki BRíki A

X ehf.
Y ehf.

Eignarhald
Stjórnun

Eignarhald
Stjórnun



Efni
a. -liður 1. gr. 9 gr. tekur til Fyrirtækja í samningsríki. Hér er

t.d. átt við móður og dótturfélag
 Ekkert kemur fram um eignarhaldið, hversu stórt það þurfi að

vera

b. -liðurinn vísar hins vegar til eigendanna. Þá er um að
ræða tvö eða fleiri félög í eigu sömu hluthafa

• Um eignar- og stjórnunartengslin „... tekur beinan eða 
óbeinan þátt í stjórn eða yfirráðum fyrirtækis í hinu 
samningsríkinu, eða á, beint eða óbeint hluta af 
fjármagni þess ...“

• Þetta er svo dýpkað frekar í 4. mgr. 57. gr. TSL, sbr. 
Lögaðilar teljast tengdir í skilningi 3. mgr. þegar: 
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Lögaðilar teljast tengdir í skilningi 3. 
mgr. þegar: 

a. þeir eru hluti samstæðu skv. 2. gr. laga nr. 3/2006, um 
ársreikninga, eða eru undir beinu og/eða óbeinu
meirihlutaeignarhaldi eða stjórnunarlegum yfirráðum
tveggja eða fleiri lögaðila innan samstæðu, eða

b. meirihlutaeignarhald eins lögaðila yfir öðrum er til
staðar samanlagt með beinum og óbeinum hætti, eða

c. þeir eru beint eða óbeint í meirihlutaeigu eða undir
stjórnunarlegum yfirráðum einstaklinga sem eru
tengdir sifjaréttarlegum böndum, t.d. einstaklinga í
hjónabandi eða staðfestri samvist, systkina og
einstaklinga sem eru skyldir í beinan legg
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2. mgr. 9. gr. OECD-fm
Gagnkvæmar leiðréttingar

Þegar samningsríki telur til hagnaðar fyrirtækis í því ríki – og 
skattleggur samkvæmt því - hagnað fyrirtækis í hinu 
samningsríkinu sem hefur verið skattlagður í því ríki, og 
hagnaðurinn sem þannig er innifalinn er hagnaður sem hefði 
runnið til fyrirtækisins í fyrrnefnda ríkinu ef skilmálarnir sem 
samið var um milli þessara tveggja fyrirtækja hefðu verið 
þeir sömu og samið hefði verið um milli óháðra fyrirtækja, 
skal SÍÐARNEFNDA ríkið gera viðeigandi leiðréttingu á 
fjárhæð þess skatts sem lagður er á þar á þennan hagnað. 
Við ákvörðun slíkrar leiðréttingar skal fullt tillit tekið til 
annarra ákvæða þessa samnings og bær stjórnvöld 
samningsríkjanna skulu, ef nauðsyn krefur, ráðgast sín á milli

10/1/08 ÁgV 53



10/1/08 ÁgV 54

M er íslensk móðurfélag. Felst
meginstarfsemi þessi í framleiðslu á
vörunni X sem dóttur félög þess
annast um sölu á víða um heim
Árið 201X námu tekjur af þessum
viðskiptum vegna sölu til sænsks
dótturfélags um 2.000.000.000 og
var hann tekjufærður með venju
legum hætti
Nú hefur félaginu borist fregnir af
því að sænsk skattyfirvöld hafi
ákveðið að lækka innkaupaverð
vörunnar í Svíþjóð um 500.000.000. 
Tekjur A af vörusölunni eru því ekki
2.000.000.000 heldur
1.500.000.000
Hvað getur A gert til að fá
leiðréttingu sinna mála

D er sænskt dótturélag í 100% 
eign M íslensks móðurfélags
Megin starfsemi D felst í sölu á
vörum sem M framleiðir
Nánar tiltekið er um að ræða
vöruna X
Tekjur af vörunni eru 250 x
10.000.000 = 2.500.000.000 
Frá þeim dregst innkaupaverð að
fjárhæð 2.000.000.000 þannig að
hagnaður af sölunni er
500.000.000
Nú hafa sænsk skattyfirvöld
ákveðið að lækka vörunoktunina í
1.500.000.000
Hagnaður af sölunni er því ekki
500.000.000 heldur
1.000.000.000

Ríki ARíki B



Beiting 9. gr. Leiðrétting hjá ríki A
• Ríki A – hækkar skattskyldar tekjur hjá D

– T.d. fellur niður kostnað skv. reikningi frá M í landi B
– Telur umsamin verð í samningi ekki eins og um 

ótengdan aðila sé að ræða, hækkar/lækkar söluverðið 
og endurákvarðar hagnaðinn

• Ríki A ber að 
– taka tillit til ákvæða tvísköttunarsamnings
– Ráðgast við ríki B „ef nauðsyn krefur“

• Ríki A þarf ekki
– Að ráðfæra sig við ríki B – hvorki fyrirfram né eftir á
– Að ná samkomulagi við ríki B né tilkynna ríki B ...
– Að láta í té gögn um „verðleiðréttingu“ hvorki við ríki B 

né félag M
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Beiting 9. gr. Leiðrétting hjá ríki B
• Ríki B skal

– Gera „viðeigandi leiðréttingu“
– Taka tillit til annarra ákvæða tvískötunarsamnings ef 

breyting felur í sér endurskilgreiningu á tekjum
– Ráðgast við ríki A ef „nauðsyn krefur“

• Ríki B þarf ekki
– Að gera sömu leiðréttingu
– Að gera sambærilega leiðréttingu
– Engin tímamörk eru á leiðréttingu
– Fá sjónarmið/andmæli ríkis A eða félags D

• Vandamál geta komið upp ef ríki A og B eru ekki sam-
mála um „verðleiðréttingu“
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ARMSLENGDARREGLAN

• Leiðrétting viðskiptaskilmála skv. 9. gr. OECD 
byggist á armslengdarreglunni

• Samkvæmt því ber að miða við verð á milli
óskyldra aðila á hlutaðeigandi stað og tíma

• Um nánari útfærslu reglunnar er að finna
leiðbeiningar í Transfer Pricing Guidlines for 
Multinational Enterprices and Tax Admini-
strations
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Samanburður

• Armslengdarverð byggist á samanburði. Bera
verður saman samningsskilmála TENGDRA
FYRIRTÆKJA við sambærileg viðskipti milli
hlutaðeigandi fyrirtækis og ÓTENGDS
FYRIRTÆKIS eða milli ótengdra fyrirtækja per se

• Við þennan samanburð verður að leitast við að
einangra þætti sem hafa áhrif á samanburðinn
og ef ekki er unnt að fjarlægja áhrifavaldana-
reyna þá að meta verðgildi þeirra
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Þættir sem hafa áhrif á samanb.

• Characteristics. Eru eiginleikar vöru þeir sömu
• Functional analysis.  Er verið að kaupa

frumgerð vöru eða eftirgerð
• Contractual term. Hvernig skiptist ábyrgð á

hinu selda? Hefur skiptingin eitthvað vægi?
• Economic cirtumstances. Á hvaða markaði á

sala sér stað. Heildsala, smásala, Evrópa, Afríka
• Business strategies.  Landvinningar. Ný vara er

gjarnan seld á lægra verði en gömul og rótgróin
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Skjalagerð
Sjá 92. gr. TSL

• Þarf að upplýsa um eignarhald fyrirtækis. 
Hvort það er dóttir, móðir o. fl. Eðli
sambandsins

• Þarf að upplýsa um viðskipti milli tengdra aðila
hvað var keypt, hvað var selt. Gjaldfærslu
sameiginlegrar þjónustu o. fl. 

• Þarf að upplýsa um verð milli tengdra aðila og
veita upplýsingar um frávik frá verði til
ótengdra aðila
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Sölu- kaupverðsaðferðir
Hagnaðarverðsaðferðir

• Til að komast að hinu rétta verði er yfirleitt talið best að
bera saman verð milli tengdra fyrirtækja við verð á milli
ótengdra fyrirtækja. Leiðbeiningarnar gera ráð fyrir
þremur megin aðferðum í þessu sambandi:
1. Aðferð sambærilegs óháðs verð eða smásölu

verðsaðferðin – comperable uncontrolled price 
method

2. Endursöluverðsaðferðin eða heildsöluverðs–
aðferðin - resale price method. Maður reiknar
sig aftur. Reynir að finna álagninguna

3. Kostnaðarverðsaðferðin – cost plus method. 
Maður reiknar sig fram. Reynir að finna
kostnaðinn
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Aðferð sambærilegs óháðs verð

• Samkvæmt aðferðinni má finna hið rétta
verð með því
– í fyrsta lagi að bera saman verð á milli tengds

fyrirtækis og ótengds annars vegar og tengds
hins vegar Innri aðferð

– í annað stað að bera saman verð á milli
fyrirtækis og tengds fyrirtækis og annars vegar
ótengdra fyrirtækja hins vegar Ytri aðferð
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Aðferð sambærilegs óháðs verð
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Fyrirtæki t. d móðurfélag Ótengt fyrirtæki

Tengt fyrirtæki t.d. dótturfélag

Fyrirtæki t.d. móðurfélag

Ótengt fyrirtæki, seljandi

Tengt fyrirtæki t.d. dótturfélag

Ótengt fyrirtæki, kaupandi

Innri aðferð, samanburuður

Ytri aðferð, samanburður

kaupverð er 100 og söluverð 250 

kaupverð er 200 og söluverð 250



Endursöluverðsaðferðin
heildsöluverðsaðferðin

• Gengið útfrá SÖLUVERÐI til ótengds aðila. 
Þetta söluverð er síðan lækkað um 
sanngjarna álagningu vegna kostnaðar við
söluna o. fl.

• Hafi varan verið keypt af tengdum aðila
kemur til leiðréttingar EF ÁLAGNING vegna
sölu þeirrar vöru er meiri eða minni en 
álagning þegar um kaup af ótengdum aðila
er að ræða

• Skematískt lítur þetta út svona:
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Endursöluaðferð - skýring
Tengt fyrirtæki kaupir:

Söluverð til ótengds fyrirtækis 100

Kaupverð frá tenda fyrirtækinu er (X)

Verg álagning (sambærileg viðskipti milli ótengdra
fyrirt)

40

Kaupverð milli tengdu fyrirtækjanna , 100-40 60

Lækkunarstig: 40 x 100/100 40%
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Þegar svo stendur á kemur því ekki til leiðréttingar á X nema kaupverð milli
tengdu fyrirtækjanna sé lægra eða hærra en 60



Kostnaðarverðs aðferðin

• Hér er armslengdarverðið það verð sem
kostar að framleiða vöruna að viðbættri
vergri hagnaðarprósentu sem hefði fengist
við sölu á milli ótengdra aðila

• Til framleiðsuverðs telst beinn og óbeinn
framleiðslukostnaður samkvæmt viður-
kenndum reikningsskilaaðferðum að
viðbættri hæfilegri álagningu vegna annars
kostnaðar. Skematískt lítur þetta út svona:
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Kostnaðarverðs aðferðin - skýring
Tengt fyrirtæki kaupir:

Söluverð til tengds fyrirtækis X

Framleiðslukostnaður (30)

Verg álagning (sambærileg viðskipti milli ótengdra
fyrirtækja)

10

Kaupverð milli tengdu fyrirtækjanna , 30+10 40

Kostnaðarálags mörk: 10x 100/30 33,3%
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Hagnaðarverðsaðferðir

• Profit split. Hagnaðarskiptaaðferð. Felst í því
– að finna út heildarnettóhagnað af viðskiptum 

milli tengdra fyrirtækja
– Þegar heildarnettóhagnaðurinn hefur verið 

fundinn er honum skipt eins og um óskyld 
fyrirtæki sé að ræða

• Transactional Net Margin Method
– Heildarhagnaður bak- eða framreiknaður í 

samræmi við resale og cost split
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SPURNINGAR
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