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Hvað er aðlþjóðlegur
skattaréttur?
• Alþjóðlegur skattaréttur hefur að geyma
reglur um þau álitamál sem upp geta
komið þegar skattaðili persónulega eða
fjárhagslega hefur tengsl við fleiri en eitt
ríki
• M.ö.o þá er það EFNI reglnanna sem
sker úr um eðli þeirra, ekki uppruninn
(innlend regla/erlend regla) sem slíkur
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Nánar um innihaldið ...
• Alþjóðlegur skattaréttur, víddirnar þrjár:
1. Sá hluti íslenskra skattalaga sem fjallar um
skattlagningu hérlendis búsettra aðila vegna
tekna sem þeir afla erlendis og skattlagningu
erlendis búsettra aðilar vegna tekna sem þeir
afla hér á landi
2. Tvísköttunarsamningar. Skv. heimasíðu RSK
hefur Ísland nú gert 40 tvísköttunarsamninga


40 Upplýsingaskiptisamninga. Ath.

3. Alþjóðlegir samningar aðrir en tvísköttunarsamningar. Td. EES-samningurinn, samningar
alþjóðlega tollasambandsins og viðskiptaráðsins
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UPPLÝSINGASKIPTI
SAMNINGAR
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OECD/ G20 Base Erosion and Profit Shifting
Project

Preventing the Granting
of Treaty Benefits in
Inappropriate Circumstances
ACTION 6: 2015 Final Report
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Multilateral instrument
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Lög nr. 90/2003
• Full eða ótakmörkuð skattskylda
– Sjá 1. og 2. gr. TSL, sbr. 2. mgr. 69. gr.
TSL annars vegar og 4. gr. OECD-fm hins
vegar

• Takmörkuð skattskylda
– Sjá 3. gr., sbr. 70. gr. TSL annars vegar og
6. – 21. gr., sbr. 23. gr. OECD-fm hins
vegar
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SAMANBURÐUR
Gott er að festa í minnið þegar í upphafi tengsl eða
samspil 3. gr. TSL og hlutaðeigandi ákvæðis samnings
fyrirmyndar OECD (skiptingarákvæði) að tví
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Heimasíður
• Heimasíða RSK: http://rsk.is/fagadilar/tvi
hefur að geyma upplýsingar um gildandi
tvísköttunarsamninga
• Slíkar upplýsingar er einnig unnt að
nálgast á heimasíðu fjármálaráðuneytisins, sbr.
http://www.fjarmalaraduneyti.is/helstuvidfangsefni/skattar-og-tollar/
•1/5/2020
Aþjóðlegur skattarréttur,
sjá
OECD.org
AgV
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Alþjóðlegur einkamálaréttur
Um hvað fjallar hann
• Hliðstæð vandamál. Náin tengsl. Á beitingu reglnanna
er þó grundvallarmunur
• Tilgangur alþjóðlegs einkamálaréttar er að skera úr
rétti/lögum hvors/hvers lands skuli beita við lausn á
ákveðnu ágreiningsmáli
• Segi reglurnar að beita skuldi rétti/lögum annars lands
frekar en hins, ber að gera það, óháð því í hvaða ríki
ágreiningurinn kemur upp/er til meðferðar
• Við lausn á skattavandamálum er hins vegar aldrei
spurning að beita skuli innlendum rétt í því landi þar
sem skattákvörðun er til meðferðar. Réttur þess hefur
einfaldlega alltaf forgang
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Dæmi
• X er íslenskur og Y útlensk. Þau giftu
sig á Íslandi og hafa búið hér allar götur
síðan
• Nú eru þau stödd í ríkinu Z í fríi og ætla
að skilja. Eftir lögum hvaða lands ber að
gera upp skilnað þeirra
• En álagningu tekna árið 2020?
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Alþjóðleg tvískattlagning
Hvað þýðir það?
• Hugtak og skilgreining: Sjá OECD-fm
inngangur, 1. tölul. ath. en þar segir:
– Alþjóðlega tvískattlagningu má skilgreina sem (1)
álagningu sambærilegra skatta (tekjuskattur og
útsvar) í (2) tveimur (eða fleiri) löndum á (3) sama
skattaðila vegna (4) sama gjaldstofns er myndast
hefur á (5) sama tíma (ári).

• 5 atriði: Tvö lönd - Einn skattaðili - Sami gjald
stofn (ath) - sambærilegir skattar og samtímis
álagning
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Sambærilegur skattur í tveimur ...
• Tvö eða fleiri lönd verða að leggja á
sambærilegan skatt. Stundum veldur
vafa hvað það mekir:
• Tekjuskattur í tveimur eða fleiri löndum –
öruggt. En hvað með
– Iðnaðarmálagjald í einu landi og tekjuskatt í öðru vafasamt
– Sama gildir um tryggingagjald í einu landi og
tekjuskatt í öðru - rök með og móti
– Lífeyrisiðgjald hér og almannatryggingagjald í t.d.
Noregi - meiri vafi
1/5/2020
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Sami skattaðili. Ekki vandamál
• Ákvörðun skattaðila orkar ekki tvímælis
þegar um einn og sama einstakling eða
lögaðila er að ræða
• Eigi hjón eða sambúðaraðilar í hlut er
þetta ef til vill meira vandamál
– Fjármagnstekjur - skattleggjast hjá því hjóna
sem hefur hærri A-tekjur (laun og skyldar tekjur),
sbr. 2. tölul. 1. mgr. 62. gr. TSL
– Tekjur barna undir 16 ára skattleggjast hjá því
foreldri sem hærri hefur ...
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Lagaleg tvískattlagning
• Skattlagning sömu teknanna hjá sama aðila
tvisvar í ólíkum löndum er gjarnan kölluð
lagaleg (d. juridisk) tvískattlagning til
aðgreiningar frá efnahagslegri (d. ökonomisk)
tvískattlagningu
• Með efnahagslegri tvískattlagningu er átt við
skattlagningu sömu teknanna í sama landi hjá
sitthvorum aðilanum. Af 100 kr. í hagnað greiðir
hlutafélag t.d. 20 kr. í skatt en hluthafinn 17,6 kr.
af úthlutuninni. Samtals gera þetta 37,6 kr.
1/5/2020
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Sami gjaldstofn - andlag
skatts - óljóst hugtak
• Þetta skilyrði hefur valdið erfiðleikum í
framkvæmd
• Hér á landi er tekjurskattur hjá mönnum
t.d. reiknaður af einum tekjuskattsstofni
• Undir hann heyra laun o.fl., fjármagns
tekjur og hagnaður af atvinnurekstri
• Í öðrum ríkjum kann sams konar tekjuskattur og útsvar að vera reiknað af
þremur gjaldsstofnum
1/5/2020
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Breytt skilgreining
• Vegna þessa hafa sumir viljað umorða
skilgreiningu alþjóðlegrar tvískattlagningar
svo:
– Um alþjóðlega tvískattlagningu er að ræða ef
sama skattandlag (tekjur, eignir) sætir samtals
þyngri heildarskattlagningu í tveimur eða fleiri
löndum en skattandlagið myndi sæta ef það væri
aðeins skattlagt í einu landi

• Sama skattandlag telst vera fyrir hendi þótt
skatturinn sé reiknaður út á ólíkan hátt eða
heiti mismunandi nöfnum
1/5/2020
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Sami tekjufærslutími
• Með sama tekjufærslutíma er átt við
árið sem andlagið (tekjur, eignir) er
skattlagt, teljast til tekna
• Vandamál geta komið upp ef tekjur eru
tímafærðar (lotaðar) á ólíkum tíma í
tveimur eða fleiri löndum. Annað landið
notar t.d. innlausn/kröfumyndun sem
viðmið en hitt greiðslutímamark
• Sama gildir um frestaðar og dreifðar
tekjur. Erlendisbúsettur Íslendingur
selur íbúðarhúsnæði með hagnaði ...
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Nýjar hugmyndir ...
• Undanfarið hefur mikið verið rætt um hvernig
bjarga eigi/megi Íslandi
• Meðal þeirra tillagna sem settar hafa verið fram
er skattlagning inngreiðslu á lífeyrisiðgjaldi
• Útgreiðslan það er lífeyririnn yrði svo skattfrjáls
• Hvað finnst þér um þessa hugmynd og nái hún
fram að ganga: hver yrðu áhrifin á skattlagningu þína ef þú ert búsett/ur erlendis þegar þú
byrjar að taka lífeyri
1/5/2020
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Skattlagning lífeyris
• Skipting skattlagningarréttar vegna lífeyris fer
venjulega eftir 18. gr. hlutaðeigandi tvísköttunar
samnings
• Oftast nær er því einungis heimilt að skattleggja
lífeyririnn í því landi sem þú ert heimilisfastur
• Ef þú ert heimilisfa/öst/ur á Spáni þegar þú byrjar
að taka lífeyrinn myndi Spánn því skattleggja þig
– og þar sem skattlagning innborgunarinnar fór fram á
öðru ári en útborgunarinnar áttu ekki rétt á mildun
tvískattlagningar. Það liggur í hlutarins eðli. Björgunar
aðgerðirnar eru því ekki sérlega sniðugar

• En hvað með Portúgal
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Skattlagning lífeyris í
Portugal
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Grundvallarreglur
Nokkur hugtök
• ALHEIMSREGLAN (e. world wide principle)
heimilar ríki að skattleggja allar tekjur er
heimilisfastur aðili aflar hvaðan sem þær stafa
– Bæði innlendar og erlendar tekjur koma til skatts,
sbr. 1. og 2. gr. TSL
• UPPRUNALANDSREGLAN (e. territorialprinciple)
takmarkar skattlagningarrétt ríkis við tekjur aðila
sem uppruna eiga innan landamerkja þess
– Aðeins innlendar tekjur sæta skattlagningu, sbr. 3.
gr. TSL
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Aðstæður
sem skapa tvískattlagningu
1. Alheimsregla og upprunalandsregla rekast á
2. Aðili, einstaklingur eða lögaðili, telst heimilisfastur í tveimur löndum
–

Stundum skilgreint sem skattalegt tvíheimilisfesti

3. Ólíkar skilgreiningar á hugtökum eða atburðarás (málavöxtum). Annað ríkið skilgreinir t.d.
tekjur, sem laun, en hitt, sem tekjur af frjálsu
starfi, höfundalaun o. s. frv.
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Árekstur alheims- og
upprunalandsreglu
Dæmi um algeng tilvik

• Innlent fyrirtæki stundar atvinnurekstur á
fastri starfsstöð erlendis
• Hérlendis búsettur maður vinnur sér inn
laun erlendis
• Innlent fyrirtæki/maður hefur tekjur af
einkaleyfi/vörumerki o. fl. erlendis
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Tví- og þrískattlagning
• Gildissvið tvísköttunarsamninga takmarkast við þá
sem eiga heima í öðru EÐA BÁÐUM samnings
ríkjunum, sbr. 1. gr. OECD-fm
• Sé maður búsetur í hvorugu samningsríkjanna er
því ekki unnt að milda tvískattlagningu hans
• Á þetta reynir stundum þegar innlendur aðili, X, sem
er heimilisfastur í landinu A stundar atvinnurekstur á
fastri starfsstöð í ríkinu C sem er í eigu fyrirtækis í
landinu B en þá sæta tekjurnar þrískattlagningu
• Hér getur A, heimilisfestarríki, X einungis mildað
vegna tekna sem skattlagðar eru í B. Tvískattlagning
B og C vegna tekna með uppruna í C fellur því óbætt
frá borði
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Mildun tvískattlagningar
• Mildun samkvæmt innlendum rétti.
Ein aðferð
1. Skattafrádráttur (fullur eða venjulegur),
sbr. 5. mgr. 119. gr. TSL

• Mildun samkvæmt alþjóðlegum rétti,
það er tvísköttunarsamningum
Tvær aðferðir
1. Tekju- eða skattundanþága (e.
exemption)
2. Skattafrádráttur (e. tax credit)

 Þetta má útfæra á ólíkan hátt
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Aflétting tvískattlagningar
• Undanþáguaðferð
1. Tekjuundanþága. Full undanþága
2. Skattundanþága
1. Undanþága með stighækkunarfyrirvara
2. Undanþága samkvæmt nýrri aðferð

• Skattfrádráttur
1. Fullur frádráttur
2. Takmarkaður (venjulegur) frádráttur
3. Reiknaður frádráttur
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Mildunarbrotið
skattundaþága og skattfrádráttur
Innlendur skattur
af alheimstekjunum

Sinnum
X

Erlendar tekjur
Deilt með

Alheimstekjum

• Mildunarbrotið nota ég til að aflétta
tvískattlagningu þegar um skattundan
þágu og skattfrádrátt er að ræða
1/5/2020
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Mildunarákvæði
• OECD-fyrirmyndin hefur að geyma ákvæði
um báðar mildunaraðferðirnar
1. 23. A fjallar um undanþáguaðferð
2. 23. B fjallar um skattfrádráttaraðferð

• Í tvísköttunarsamningum er algengt að báðar
aðferðirnar séu notaðar
• Áður fyrr beitti Ísland einkum undanþáguaðferð en í dag er frádráttaðferð algengari
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5. mgr. 119. gr. TSL
Dæmi um einhliða aðgerð

• Nú er eigi fyrir hendi samningur við annað ríki
um að komast hjá tvísköttun á tekjur skv. 1.
mgr. og skattaðili, sem skattskyldur er hér á
landi skv. 1. og 2. gr., greiðir til opinberra aðila í
ÖÐRU RÍKI skatta af tekjum sínum sem skattskyldar eru hér á landi og er þá ríkisskattstjóra
heimilt, samkvæmt umsókn skattaðila, AÐ
LÆKKA TEKJUSKATT hans hér á landi MEÐ
HLIÐSJÓN AF ÞESSUM SKATTGREIÐSLUM
HANS
1/5/2020
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Úrskurður yfirskattanefndar nr.
520/2012
•

•

•

•

Í málinu var deilt um með hvaða hætti ríkisskattstjóri skyldi taka tillit til afdráttarskatts
sem íslenskt félag hafði sætt af tekjum sínum erlendis. Samkvæmt 5. mgr. 119. gr.
laga nr. 90/2003, um tekjuskatt (tsl.) er ríkisskattstjóra heimilt að lækka tekjuskatt
íslensks skattaðila með hliðsjón af þeim sköttum sem greiddir eru í öðru ríki.
Í aðalkröfu var deilt um 25% afdráttarskatt af tekjum félagsins frá Japan en enginn
tvísköttunarsamningur er á milli ríkjanna. Ríkisskattstjóri beitti ákvæðinu á þann
veg að hann lækkaði íslenska skatt félagsins um fjárhæð sem jafngilti íslensku
skatthlutfalli (15%) á erlendu tekjurnar.
Sú aðferð við að aflétta tvísköttun nefnist venjulegur frádráttur (e. ordinary credit) og
hefur henni verið fylgt í skattframkvæmd um langt skeið. Kærandi byggði hins vegar á
því að beita ætti ákvæðinu í samræmi við orðanna hljóðan og að ákvæðið hefði að
geyma fulla frádráttaraðferð (e. full credit). Ætti því að lækka íslenska skattinn um
þá fjárhæð sem greidd var erlendis, þ.e. fjárhæð sem jafngilti erlendu skatthlutfalli
(25%) á erlendu tekjurnar
Yfirskattanefnd féllst ekki á rök kæranda. Í forsendum sagði m.a. að í framkvæmd
hefði lækkun samkvæmt tilvitnuðu lagaákvæði ekki verið talin geta leitt til hagfelldari
niðurstöðu en myndi leiða af aðferðum tvísköttunarsamninga. Slík túlkun styddist við
gild jafnræðisrök í ljósi þess að tvísköttunarsamningar feli jafnan í sér ívilnun frá
gildandi skattareglum
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Úrskurður yfirskattanefndar nr.
520/2012
Til vara byggði kærandi á því að við ákvörðun frádráttar vegna
skatta erlendis yrði miðað við samanlagðan skatt í öllum erlendum
ríkjum (e. overall) en ekki aðeins skatt í hverju ríki fyrir sig (e. per
country). Slík aðferð er gjaldanda hagstæðari ef tekjur frá ríkjum
með hærri skattprósentu en á Íslandi eru hærri en tekjur frá ríkjum
með lægri skattprósentu
Íslensk lög hafa ekki að geyma fyrirmæli um hvor aðferðin skuli
notuð en í framkvæmd hefur verið miðað við hvert einstakt ríki fyrir
sig. Kærandi taldi að skortur á lagafyrirmælum um þetta atriði ætti
að leiða til þess að skattborgarinn gæti valið þá aðferð sem
hagstæðari væri hverju sinni
Á þetta féllst yfirskattanefnd ekki. Erfitt er að átta sig á rökstuðningi
nefndarinnar en hún vísar aðeins til þess að forsendur fyrir aðalkröfu „mæli eindregið gegn þeirri aðferð“
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NOKKUR HUGTÖK
FINNST YKKUR HUGTAKIÐ KELDULAND
ÓVIÐEIGANDI, SKRÍTIÐ ...?

• Heimilisfestarland (d. domicilland). Það
land sem skattaðili á heima í
• Kelduland (d. kildeland) eða upprunaland
tekna/eigna. Það aðildarland tvísköttunarsamnings sem ekki er heimilisfestarland
• Þriðja ríki. Hvorki heimilisfestarland né
kelduland samnings
1/5/2020
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SPURNINGAR
• Ef ekki þá skulum við líta á meðfylgjandi excel skjal en það á að auðvelda
ykkur að skilja hvernig hinum einstöku
mildunaraðferðum er beitt og muninum
á milli þeirra
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