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Ástæðan fyrir gerð
tvísköttunarsamninga
• Tvískattlagning tekna hefur hamlandi áhrif á
alþjóðleg viðskipti, það er viðskipti milli
landa
• Jafnframt takmarkar það möguleika manna
til að stunda vinnu í öðrum löndum
• Til að fyrirbyggja þetta er talið æskilegt að
milda eða aflétta tvískattlagningunni
• Slíka mildun er unnt að framkvæma með
ýmsum hætti
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Framkvæmd mildunar
• Einhliða mildun. Heimilifestarland aðila
ákveður að milda tvískattlagninguna einhliða, sbr. 5. mgr. 119. gr. TSL
• Tvíhliða mildun. Tvö ríki semja um skiptingu á skattlagningarrétti og mildun tvískattlagningar sem hlýst af tvískattlagningu ...
• Marghliða mildun. Þrjú eða fleiri ríki semja
um ... Dæmi: Norðurlandasamningurinn
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Hvaða aðferð er best?
• Einhliða aðgerðir eru taldar valda skattaflótta.
Menn hafa jú tilhneiginu að leita þangað sem
skattarnir eru hvað lægstir
• Alvarlegast er þó að slíkar aðferðir gera heimilisfestarland skattaðila óþarflega HÁÐ skattastefnu
keldulands samnings. Ákveði það land að hækka
skatta sína lækka þeir einfaldlega samsvarandi í
heimilisfestarlandinu
• Tvíhliða aðgerðir eru því taldar æskilegri. Með
samningi er þannig unnt að semja um skiptingu á
skattlagningarrétti, miðlun upplýsinga, úrlausn
ágreinings o.fl. Þótt halli á ríki varðandi einar tekjur
bætir skattlagning annarra tekna það upp
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Marghliða aðgerðir, hvað
hindrar?
• Best væri auðvitað að sem flest ríki næðu
samkomulagi um EINN SAMNING
• Það myndi t.d. auðvelda lausn á þrískattlagningarvandamálum. Ýmsir hafa þó
áhyggjur af afleiðingum slíks samnings
• Eftir að hann væri einu sinni kominn á
óttast þeir að ómögulegt yrði að breyta
honum, einkum og sér í lagi ef aðildarlöndin eru mjög ólík
– eitt eða fleiri ríki væru þannig ávallt á móti
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Ef ekki hvað þá?
• Hugmyndin um marghliða samninga á því erfitt
uppdráttar. Eigi að síður var mönnum snemma
ljóst að æskilegt væri að sem flest ríki gerðu
sem líkasta samninga
• Á vegum alþjóðlegra ríkjasamtaka hófst því
snemma vinna að gerð alþjóðlegrar fyrirmyndar
að tvísköttunarsamningi sem unnt væri að
miða slíka samninga við. Það myndi
– tryggja samræmi og fækka ágreiningstilefnum
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Sagan
• Fyrsti tvísköttunarsamningurinn var gerður um
aldamótin 1900. Var hann milli Austurríkis og
Prússlands. Eiginlegur skriður komst þó ekki á
gerð þeirra fyrr en 1920
• Eftir lok fyrri heimstyrjaldarinnar var Þjóðabandalagið stofnað. Fjótlega eftir stofnun þess
hófst vinna að gerð alþjóðlegrar fyrirmyndar að
tvísköttunarsamningi
• Er Þjóðabandalagið lagðist af hélt þessi vinna
áfram innan Efnahags- og framfarastofnunar
Evrópu. Árið 1963 gaf stofnunin út DRÖG að
fyrirmynd. Þessi drög voru svo endurútgefin
1977
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Tvísköttunarsamningsfyrirmyndir
Fyrirmynd OECD. Iðnaðarlönd
Fyrirmynd UN. Þróunarlönd
Fyrirmynd Andean Group. Suður -Ameríka
Fyrirmynd Comecon. Fyrrum kommúnistaríki. Sp. hvort fyrirmyndin sé enn í gildi
 Fyrirmynd USA, tæknilegar skýringar
 Fyrirmynd Íslands. Er hún til?
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Höfuðeinkenni OECDfyrirmyndarinnar
• OECD-fyrirmyndin byggist á heimilifestarlands
skattlagningu
– Heimilisfestarland getur því ávallt skattlagt nema
ríkinu sé skylt að undanþiggja tekjur skattlagningu
samkvæmt tvísköttunarsamningi

• Kelduland samnings má á hinn bóginn aðeins
skattleggja að það hafi heimild til þess samkvæmt tvísköttunarsamningi
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Er munur á OECD- og UNfyrirmyndinni?
• OECD-fyrirmyndin er sniðin fyrir efnhagslega jafnsett
ríki t. d. iðnríki. Þótt halli á annað um einhvern tíma
jafnast munurinn út þegar til lengri tíma er litið. Bæði
ríkin græða eða tapa
• Fyrirmyndin hentar því síður ríkjum sem eru efnahagslega ólík eins og iðnríkjum og þróunarríkjum. Þar er
tekjustraumurinn nefnilega ofast í aðra áttina. Frá
þróunarríki til iðnaðarríkis
• UN-fyrirmyndin jafnar þennan mun með því að gera
keldulandi hærra undir höfði en OECD-fyrirmyndin
einkum varðandi skattlagningu atvinnurekstrartekna
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TVÍSKÖTTUNARSAMNINGAR
• Tvísköttunarsamningur er milli þjóða.
Hann er því milliríkjasamningur. Sem
slíkur bindur hann ríkin sem hann gera
• Ekki er því sjálfgefið að innlendir aðilar,
einstaklingar og fyrirtæki svo og
dómstólar séu skuldbundnir af honum
• Skýrðu það aðeins nánar ...
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Staða tvísköttunarsamninga ...
í réttarkerfi þjóða

• Tvígildiskenningin. Innlend lög og tvísköttunarsamningar (milliríkja samningar) eru
TVEIR ÓSKYLDIR HLUTIR
– Alþjóðlegir samningar hafa ekki bein áhrif hér
á landi nema þeim hafi gagngert verið veitt slík
áhrif skv. lögum. Sjá t.d. EES – samninginn

• Eingildiskenningin. Innlend lög og alþjóðlegir
samningar EITT (LAGSKIPT) KERFI þar
sem alþjóðlegu samningarnir verma toppinn.
Samkvæmt því hafa þeir forgang gagnvart
innlendum rétti
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Eingildiskenningin:
Innlendur réttur og
alþjóðlegur réttur
eitt kerfi þar sem al
þjóðlegur réttur trónir
efst. Frakkland o. fl.

SAMSPIL INNLENDS RÉTTAR OG
ALÞJÓÐLEGS RÉTTAR,
MILLIRÍKJA
SAMNINGA
Tvígildiskenningin: Innlendur
réttur og alþjóðlegur réttur tvö
aðskilin kerfi. USA. Norðurlöndin
o. fl.

Forgangs
áhrif

EES

Alþjóð legur
réttur

örlítið
æðri

Innlendur
réttur

Alþjóðlegur
réttur
Tví

Innlendur
réttur

Bókun 35

Innleiðing
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Spurningar
• Hafa tvísköttunarsamningar forgang
það er ber frekar að fara eftir þeim en
innlendum lögum?
• Hvað með EES samninginn, ath. bókun
35 – skoðið til samanburðar
• Getur Ísland sett lög sem að fullu eða
að hluta upphefja tvísköttunarsamning?
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Gerð tvísköttunarsamninga
• Tvísköttunarsamningar eru samningar milli
tveggja eða fleiri ríkja. Alþjóðlegir samningar.
Ekki alþjóðleg lög ...
• Aðildarríki eru skuldbundin af þeim (pacta sunt
servanda) en ekki endilega dómstólar. Innlend
lög hafa nefnilega forgang
• Vegna þessa er nauðsynlegt að innleiðing eða
innlimum á samningnum í innlendan rétt fari fram.
Í því sambandi koma einkum tvær leiðir til greina
(1) Samtímisinnleiðing og (2) fyrirfram innleiðing
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Inngangsorð
Ísland og Furstadæmið Liechtenstein,
sem vilja þróa efnahagstengsl sín enn
frekar og efla samstarf sín á milli í
skattamálum og sem hyggjast gera
samning til að afnema tvísköttun að því
er varðar skatta á tekjur og eignir, án
þess tækifæri skapist til að komast
alfarið hjá skattlagningu eða lækka
skatta með skattsvikum eða
skattundanskotum (meðal annars
með ráðstöfunum sem byggja á
misnotkun á tvísköttunar samningum
(e. treaty-shopping) sem miðast að
því að öðlast ávinning sem kveðið er
á um í samningi þessum, óbeint til
hagsbóta fyrir aðila með heimilisfesti
í þriðju ríkjum) hafa komið sér saman
um eftirfarandi:
1/5/2020
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Innleiðing
tvísköttunarsamninga
• Skv. 21. gr. stjr. gerir forseti tvísköttunarsamninga. Í raun er það þó utanríkisráð/fjármálaráðherra sem fer með vald hans
• Þegar samningur liggur fyrir verður Alþingi
að samþykkja/staðfesta hann
– Samtímisinnleiðing. Þegar tvísköttunarsamningur
hefur verið gerður er lagt fram frumvarp til laga
um staðfestingu hans. ÞUNGLAMALEGT KERFI
– Fyrirfram innleiðing. Sérstök lög samþykkt sem
veita tvísköttunarsamningum fyrirfram samþykki
Alþingis. FLJÓT OG SKILVIRK FRAMKVÆMD 1/5/2020
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Kostir og gallar
• Samtímisinnleiðing tryggir aðhald og
eftirlit löggjafaraldsins. Þunglamalegt
kerfi
• Fyrirframinnleiðing. Varanlegt framsal
lagasetningarvalds. Flýtir fyrir staðfestingu samninga. Skapar hættu á að ný
sjónarmið um gerð tvísköttunarsamninga verði útundan. Dregur úr eftirlitshlutverki löggjafarvaldsins
1/5/2020
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1. mgr. 119. gr.TSL hljóðar svo
...heimilar samningsgerð
en segir ekkert um ... lagagildið

Ríkisstjórninni er heimilt að gera
samninga við stjórnir annarra ríkja um
GAGNKVÆMAR ÍVILNANIR á sköttum erlendra og íslenskra skattaðila
sem eftir gildandi skattalöggjöf
ríkjanna eiga að greiða skatt af sama
skattstofni bæði á Íslandi og erlendis
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Hvað þýðir þetta?
• Ákvæði 1. mgr. 119. gr. TSL hefur verið í
skattalögum frá 1925.
– Upphaflega tók það eingöngu til danskra
ríkisborgara en var síðan gert almennara
• Skv. ákvæðinu er ríkisstjórninni heimilt að gera
(tvísköttunar) samninga við stjórnir erlendra ríkja
og er það í samræmi við það sem áður var talið
gilda
• Í ákvæðinu segir hins vegar ekkert um lagagildi
þeirra tvísköttunarsamninga sem ríkisstjórnin
gerir. Í framkvæmd er þó byggt á því að þeir hafi
lagagildi
• Í ákvæðinu felst því fyrirfram samþykki Alþingis á
þeim sem gildandi lögum
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Birting tvísköttunarsamninga
• Skv. 1. mgr. 119. gr. TSL er tvísköttunarsamningum veitt FYRIRFRAM SAMÞYKKI
• Þetta samþykki öðlast þeir þegar undirritun þar
til bærra aðila hefur farið fram
• Almennt er þó ekki unnt að beita þeim fyrr en
BIRTING í Stjórnartíðindum hefur átt sér stað
• Skv. 8. gr. laga nr. 15/2005 binda óbirtir samningar þó stjórnvöld frá gildistöku. Stjórnvald
getur því ekki komið í veg fyrir að maður geti
notfært sér samning til mildunar tvískattlagningu
með því að FRESTA birtingu
1/5/2020
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http://rsk.is/fagadilar/akvbref/beinir/2007/takv_2007_0
01.is.html
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•

Með hinum nýju lögum, sbr. og framangreindum athugasemdum
með frumvarpi sem varð að þeim lögum, hefur afstaða löggjafans um réttaráhrif óbirtra fyrirmæla, m.a. auglýsinga varðandi
gildi tvísköttunarsamninga, verið skýrð
• Samkvæmt þeim lögum verður á því byggt að ákvæðum í
tvísköttunarsamningum, sem gerðir hafa verið við önnur ríki á
grundvelli laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, og öðlast hafa gildi,
sé beitt til hagsbóta fyrir skattaðila þrátt fyrir að birting viðkomandi tvísköttunarsamnings samkvæmt ákvæðum laga nr. 15/
2005, hafi ekki farið fram
• Í fyrrnefndum dómi Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-3994
/2006 er dómsniðurstaðan í samræmi við þessa afstöðu
löggjafans, en þar segir meðal annars:
– Hjá því verður hins vegar ekki litið að með gerð, birtingu og beitingu
tvísköttunarsamninga hafa skapast réttmætar væntingar hjá skattaðilum um
tiltekna ívilnandi skattalega meðferð. Án tillits til þess hvort umræddir
tvísköttunarsamningar teljast leiddir í íslensk lög með fullnægjandi hætti eru
skattyfirvöld af þessum ástæðum bundin við fyrirmæli þeirra, sbr. einnig
jafnræðisreglu 11. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993
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Hvers konar samninga má gera?
• Gera má samninga um GAGNKVÆMA ívilnun á
tekjuskattlagningu. Ívilnun = mildun
• Þetta takmarkar þó ekki að ríki undirgangist algera
eftirgjöf á skatti. TEKJUUNDANÞÁGA
• Tvísköttunarsamningar fjalla yfirleitt um fleira en
skiptingu skattlagningarréttar og mildun tvískattlagningar
• Þessi atriði eru hluti samningsins. Ekki þarf því
sérstaka lagaheimild til að undirgangast þau
• Fjalli samningur hins vegar EINGÖNGU um önnur
atriði t.d. gagnkvæma upplýsingamiðlun þarf
lagastoð til að gera hann. Sjá 2. mgr. 119. gr. TSL
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Hinn gullna regla efnisinnihald
• Tvísköttunarsamningar geta aðeins MILDAÐ tvískattlagningu, sbr. orðalagið gagnkvæm ívilnun í 119. gr.
TSL
• Þetta er almennt túlkað svo að ekki sé unnt að byggja
ÍÞYNGJANDI skattákvörðun á þeim. Áður fyrr hafði
þetta t.d. þýðingu varðandi skattlagningu VAXTA skv.
innlendum rétti og tvísköttunarsamningum
– Skoðið annars vegar 3. gr. TSL (áðurgildandi) og hins
vegar 11. gr. OECD-fm.

• Enn fremur leiðir það af eðli tvísköttunarsamnings
sem mildandi tækis að skattaðili er SJÁLFRÁÐUR
hvort hann ber hann fyrir sig eða ekki
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Hin gullna regla, fyrirvarar
• Hin gullna regla hindrar ekki að ríki lögfesti reglur
sem taka mið af því hvernig tekjur eru skattlagðar
í tvísköttunarsamningum. Dæmi:
– Ef ákveðnar tekjur eru undanþegnar skatti skv.
tvísköttunarsamningi má banna frádrátt gjalda til
öflunar teknanna skv. lögum
– Afsali ríki sér skattlagningarrétti til hagnaðar FS geta
HS eigi að síður dregið tap af FS frá tekjum hjá sér
• Af hverju? Jú gamla góða alheimsskattareglan

– Þetta skapar möguleika á tvífrádrætti. Ef erlent tap er
frádráttarbært við uppgjör innlends tekjuskattsstofns
má setja reglu um endurskattlagningu tapsins þegar
hagnaður verður af rekstri föstu starfsstöðvarinnar
1/5/2020
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Sjá Utv. 1969, bls. 509 FIN. Norskur útgerðarmaður stundaði atvinnurekstur í Taílandi og var hagnaður starfsstöðvarinnar skattlagður þar
samkvæmt 8. gr. tvísköttunarsamningsins milli Noregs og Taílands.
Samkvæmt alheimsreglunni átti Noregur einnig rétt á að skattleggja
tekjurnar. Við útreikning skattsins var Noregur hins vegar skuldbundinn að
draga skattana í Taílandi frá sköttunum í Noregi. Þannig var útgerðarmaðurinn skattlagður árin 1964, 1965 og 1966
Árið 1967 og 1968 óskaði útgerðarmaðrinn hins vegar eftir að lagt yrði á
hann óháð samningnum þar sem hagstæðara væri að draga taílensku
skattana frá tekjum samkvæmt 1. tölul. f-liðar tekjuskattslaganna frá 1911,
nú greinar 6-15, er samsvarar 1. mgr. 1. tl. 31. gr. TSL
Í dómi FIN er komist að þeirri niðurstöðu að útgerðarmanninum væri þetta
heimilt þar sem „ikke høve til gjennom en skatteavtale å pålegge
skatteyteren en høyere skatt enn den som fremkommer ved å nytte
de interne norkse regler.“
Í málinu er ekki skýrt af hverju útgerðarmaðurinn kaus að láta leggja á sig
með þessum hætti. Hugsanlega hefur tap verið á útgerðinni eða tekjur
óverulegar þannig að fyrir lág að hinn norski skattur myndi verða lægri en
sá taílenski svo að skattafrádrátturinn nýttist honum ekki. Betra væri því að
auka á rekstrartapið með frádrætti á hinum taílönsku sköttum frá tekjum
Í niðurstöðunni er lagt til grundvallar að skattaðili geti valið ólíkar lausnir
einstök ár. Eitt ár getur hann semsagt kosið að leggja samninginn til
grundvallar álagningu sinni, annað ár að horft verði fram hjá honum.
Álitaefninu hvort skylt sé að velja sömu lausn fyrir allar tekjutegundir svarar
FIN hins vegar ekki.
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Svona virkar þetta
Tekjur
Hagnaður
Skatthlutfall
Skattur
Tekjur
Hagnaður
Skatthlutfall
Skattur

Noregur
100
30
60
Noregur
-100
30
0

Taíland
Alheimstekjur
100
200
15
15
60-15+15
Taíland
Alheimstekjur
100
0
15
15
15
15

Hér væri betra að auka á rekstrartapið með því að óska
eftir að vera skattlagður óháð samningnum
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GAGNKVÆMNISSKILYRÐIÐ
• Ívilnun verður að vera gagnkvæm og er það
umfram allt formlegt skilyrði
• Ísland mætti þó ekki heimila erlendu ríki að
skattleggja fasta starfsstöð, sem Íslendingar
starfrækju í hinu ríkinu, en afselja sér svo rétti
til að skattleggja fasta starfsstöð, sem fyrirtæki,
frá hinu erlenda ríki, starfrækti hér
• Hins vegar er ekki skilyrði að tekjulegt jafnræði
sé með löndunum af þeim sköttum sem
samningurinn tekur til. Enn síður bannar það
ríki að veita undanþágu frá skatti eða samþykkja reiknaðan (þykjustuskyni) skattfrádrátt
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Tengsl tvísköttunarsamninga og innlends réttar.
Getur ríki ákveðið að víkja samningum til hliðar
• Tvígildiskenningin; alþjóðlegur og innlendur
réttu tvær hliðar á sama peningi - Norðurlöndin
– Punkta sunt servanda sjónarmið. Breytingar
mögulegar. Frávik verður þó að vera meðvitað

• Eingildiskenningin; eitt kerfi þar sem alþjóðlegur réttur hefur forgang – Frakkland
– Rétthæð tvísköttunarsamninga. Jafngilda lögum,
jafnvel rétthærri. Möguleiki til breytinga
takmarkaður

• Samningsyfirvöltun. Hvað er það? Ríki
ákveður meðvitað að víkja samningi til hliðar
1/5/2020
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Efnisskipan tvísköttunarsamninga
• OECD-fyrirmyndin hefur að geyma einar 30.
greinar og skiptast þær svo:
1. kafli, 1.-2. gr. Afmörkun á gildissviði
2. kafli, 3.-5. gr. Skilgreiningar
3. kafli, 6.-21. gr. Skipting skattlagningarréttar
4. kafli, 22. gr. Eignarskattlagning
5. kafli, 23. gr. Mildunarákvæðin
6. kafli, 24.-29. gr. Ýmis ákvæði
7. kafli, 30. gr. Gildistími
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Fyrsti kafli. Gildissvið afmörkun
1. gr. Afmarkar gildissvið samningsins
– Tekur til skattaðila sem eru heimilisfastir í
öðru eða báðum samningsríkjum
– Samingurinn gildir því ekki ef skattaðili er takmarkað skattskyldur í báðum samningsríkjum

2. gr. Skilgreinir til hvaða skatta samningur
tekur
– Tekur til tekju og eignarskatta og
– Hliðstæðra skatta ???
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Annar kafli. Almennar skilgr.
3. gr. Almennar skilgreiningar á hugtökum
– Skoða sérstaklega persónubundin félög eins og
sameignarfélög o. fl.

4. gr. Skattalegt heimilisfesti. Oft einnig kallað
tvíheimilisfestarákvæðið
5. gr. Föst starfsstöð. Er hún ein af
þýðingarmestu ákvæðum sérhvers
tvísköttunarsamnings
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Þriðji kafli. Skipting
skattlagningsréttar, glæra eitt
6. gr. Tekjur af fasteignum
– Staðsetningarland, undantekning

7. –9. gr. Tekjur af atvinnurekstri
– Heimilisfestarland, undantekning

10. gr. Tekjur af vöxtum
– Heimilisfestarland, undantekning, takmörk skattl.

11. gr. Tekjur af eignarhlutum í fyrirtækjum
– Heimilisfestarland, undantekning, takmörk skattl.
1/5/2020

ÁgV

36

Þriðji kafli. Skipting
skattlagningsréttar, glæra tvö
12. gr. Tekjur af hugverkum
– Heimilisfestarland, undantekningar
13. gr. Tekjur af sölu eigna
– Fasteignir, lausafé, atvinnurekstrareignir o. fl.
14. gr. Tekjur af sjálfstæðu starfi. Ath. þessi grein hefur
verið felld niður í fyrirmyndinni
15. -20. gr. Tekjur af vinnu
– Almenn vinna, opinbert starf, lífeyrir o. fl.
21. gr. Aðrar tekjur
– Heimilisfestarland, undantekningar
1/5/2020
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Fjórði kafli. 22. gr. um
eignarskattlagningu
1. mgr. Fjallar um skattlagningu fasteigna.
Meginregla, staðsetningarlandsskattlagning
2. mgr. Fjallar um skattlagningu annarra eigna
sem tilheyra fastri starfsstöð. Meginregla,
starfsstöðvarlandsskattlagning
3. mgr. Fjallar um skattlagningu skipa og
loftfara. Meginregla, stjórnarsætisskattlagn.
4. mgr. Fjallar um skattlagningu annarra eigna.
Meginregla, heimilisfestarlandsskattl.
1/5/2020

ÁgV

38

Þýðing auðkennanna
„má“ og „má einungis“
• Tvísköttunarsamningar byggjast á heimilisfestarlandsreglunni eins og skattalögin, sbr. 1. og 2. gr. TSL
Heimilisfestarland hefur því jafnan forgangsrétt á að
skattleggja
• Þegar í skiptingarákvæði (6.-21. gr.) stendur að tekjur
megi (má) skattleggja í ríki ber semsé að skattleggja
þær Í BÁÐUM ríkjunum
• Standi hins vegar að tekjurnar megi einungis skattleggja í fyrrnefnda eða síðarnefnda ríkinu þýðir það að
annað ríkið hefur afsalað sér skattlagningarrétti sínum
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Fimmti kafli. Mildunarákvæði
Almenn undanþága
• 23. gr. A hefur að geyma ákvæði um mildun
samkvæmt UNDANÞÁGUAÐFERÐ
1. mgr. staðfestir undanþáguna sem slíka
2. mgr. áréttar svo að undanþágan sé ekki skilyrð
islaus. Hafi kelduland samnings heimild til að
skatta ber að milda skv. skattfrádráttaraðferð. Þetta
gildir t. d. um vexti og arð
3. mgr. tiltekur hvaða undanþáguaðferð skuli nota og
setur fyrirvara um stighækkandi skattlagningu
4. mgr. heimilar landi að hætta við að undanþiggja ef
kelduland samnings skattleggur ekki hinar undanþegnu tekjur - varaskattlagningarréttur
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Fimmti kafli. Mildunarákvæði Skattafrádráttur
• 23. gr. B hefur að geyma ákvæði um mildun samkvæmt skattfrádráttaraðferð
1. mgr. staðfestir frádráttinn sem slíkan og
mælir fyrir um þá aðferð sem viðhafa ber við
framkvæmd hans
2. mgr. tryggir að heimilisfestarland geti beitt
stighækkandi skatti í þeim tilvikum sem tekjur eru undanþegnar skatti hjá því
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Sjötti kafli. Sérstök ákvæði
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
1/5/2020

gr. Bann við mismunun
gr. Gagnkvæmir samningar
gr. Miðlun upplýsinga
gr. Aðstoð við innheimtu skatta
gr. Nýtt ákvæði. Synjun um ívilnun
gr. Starfsmenn utanríkisþjónustunnar
gr. Landfræðileg afmörkun
gr. Önnur ákvæði
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... spurningar
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ALÞJÓÐLEGUR
SKATTARÉTTUR
Ásmundur G. Vilhjálmsson
Túlkun tvísköttunarsamninga
Almennur fróðleikur

TÚLKUNARÁGREININGUR
wording
• Tvísköttunarsamningar nota margs konar hugtök. Sem
dæmi má nefna orðin launþegi, atvinnurekandi, útleigt
vinnuafl, endurgjald fyrir vinnu eða laun o. fl.
• Umrædd hugtök geta einnig komið fyrir í landsrétti
samningsríkjanna. Þrátt fyrir það er ekki víst að merking
orðanna, hugtakanna, sé nákvæmlega hin sama
• En jafnvel þótt svo væri er ávallt nokkur hætta á að
aðildarríki samnings túlki hugtökin á mismunandi vegu.
Þessi hætta er RAUNVERULEG þar sem framkvæmd
tvísköttunarsamninga er í höndum nokkurra aðila
– Hér á landi er framkvæmdin t.d. í höndum fjármálaráðherra, ríkisskattstjóra, yfirskattanefndar og dómstóla svo dæmi sé tekið
1/5/2020
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Hinn heimfrægi stjórnandi og tónskáld PIERRE BOULEZ, þá búsettur í Þýskalandi,
gerði samning við Bandarískt hljómflutnigsfyrirtæki um útgáfu á nokkrum hljómplötum.
Fyrir vikið skyldi Pierre Boulez hlotnast ýmsar greiðslur sem í samningi um útgáfuna
voru kallaðar höfundalaun (e. royalties). Þessar greiðslur voru inntar af hendi til
umboðsmanns Pierre Boulez í Bandaríkjunum og taldi Pierre Boulez greiðslurnar
fram í Þýskalandi
Úrlausnarefnið var síðan hvort greiðslurnar féllu undir ákvæði þýsk-bandaríska
tvísköttunarsamningsins um höfundarlaun, sem þýddi að tekjurnar voru
undanþegnar skatti í Bandaríkjunum, en skattskyldar að fullu í Þýskalandi eða ákvæði
sama samnings um tekjur af sjálfstæðu starfi, sem þýddi að tekjurnar voru
skattskyldar að fullu Bandaríkjunum en undanþegnar skatti að fullu í Þýskalandi
Bandaríkjamenn skattlögðu tekjunar, sem tekjur af sjálfstæður starfi, en Þjóðverjar
sem höfundalaun. Fyrir vikið þurfti Pierre Boulez að sæta fullri skattlagningu af
tekjunum í báðum löndunum. Hefðu Bandaríkin hins vegar litið á greiðslurnar sem
höfundalaun en Þjóðverjar sem tekjur af sjálfstæður starfi hefði Pierre Boulez sloppið
algerlega við skattlagninguna. Í stað tvískattlagningar hefði semsé komið upp
tvíekkiskattlagning
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Reynt er að draga úr áhættu
• Í tvísköttunarsamningum er reynt að draga úr þessari
hættu með ýmsum hætti
• Sum ákvæði þeirra innihalda t.d. tæmandi skilgreiningu á einstökum hugtökum, sbr. 5. gr., (föst starfsstöð), 3. mgr. 11. gr. (vextir) og 2. mgr. 12. gr.
(höfundalaun)
• Önnur vísa aftur á móti til landsréttar í báðum eða í
öðru hvoru aðildarríkjanna um merkingu orðs eða
hugtaks,
– sjá annars vegar 4. gr. (vísar til laga samningsríkis) og
– hins vegar 2. mgr. 6. gr. (fasteignatekjur, kelduland) og 2.
mgr. 10. gr. (arður, kelduland)

• Þegar þessum tilvikum sleppir telst hugtak hafa sömu
merkingu og í lögum viðkomandi aðildarríkis, sbr. 2.
mgr. 3. gr.
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Túlkunartæki, réttarheimildir
• Við túlkun innlends réttar getum við notfært
okkur ýmis tæki til að auðvelda okkur að
komast að niðurstöðu. Hér til teljast
– Frumtæki, frumgögn
• Lagatextinn, samningurinn

– Hjálpartæki, hjálpargögn
•
•
•
•
•
1/5/2020

Frumvarp til laga
Greinargerð með frumvarpi
Umræður á alþingi
Sérfræði skýrslur, fylgigögn með frumvarpi
Fordæmi, innlendir dómar og úrskurðir
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TÚLKUNARAÐFERÐIR
• Við túlkun þessara tækja er svo ýmsum
aðferðum beitt svo sem
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Túlkun skv. orðanna hljóðan. Orðskýring
Rýmkandi eða þrengjand lögskýring
Gagnkvæmnisályktun
Lögjöfnun
Eðli máls og meginreglum laga
Fordæmum (dómum og úrskurðum)

• Þessar aðferðir er ekki unnt að yfirfæra
skilyrðislaust á tvísköttunarsamninga. Auk
þess sem tækin sem unnt er að nota eru ekki
endilega þau sömu
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Túlkunarviðhorf. Hvaða
augum lítur maður lagatextann
1. Hlutlægum augum. Gengur útfrá orðalaginu. Hrein
bóksstafs túkun - þjóðernissinnarnir, hægri menn
2. Huglægum augum. Skyggnist undir yfirborðið og spyr
hvaða skilning lögðu viðsemjendurnir í orðalagið. Rétt
skal vera rétt – alþjóðhyggju fólkið, vinstri menn
3. Markmið. Tilgangurinn helgar meðalið! Hvað gekk
aðilum til með ákvæðinu  aflétting tvískattlagningar
• Hvað ræður viðhorfinu? Er það kannski: Afstaðan til
fullveldis ríkja er hvetur til hlutlægrar túlkunar
– Ríki vill auðvitað ekki afsala sér meiri skattlagningarrétti en nauðsynlegt er til lausnar á ágreiningi
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ÚRLAUSN ÁGREININGS
• Við skýringu LAGA kannar maður lögin, greinargerð
með þeim og umræður á Alþingi. Þessi gögn geta
haft þýðingu við lögskýringu jafnvel þótt orðalag
ákvæðis sé skýrt
• Við skýringu á TVÍSKÖTTUNARSAMNINGUM skiptir
samningstextinn hins vegar höfuðmáli. Ef hann er
skýr ber að ganga út frá honum. Hjálpargögn hafa því
takmarkaða þýðingu við samningstúlkun
• Hver er skýringin á þessu? Alþingi er EINN AÐILI og
dirfast menn sjaldan til að efast um vilja þess.
Tvísköttunarsamningar stafa hins vegar frá TVEIMUR
eða jafnvel fleiri aðilum og er enginn þess umkomin
að dæma um það hvor/hver þeirra hafi rétt fyrir sér
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Orðalagstúlkun, hlutlæg viðhorf
• Með gerð tvísköttunarsamninga eru ríki að afsala
sér skattlagningarrétti. Skattlagningarrétti sem þau
eiga skv. innlendum lögum
• Vegna þessa verður að telja harla ólíklegt að þau
séu að afsala sér MEIRI RÉTTI en felst í skýru og
ótvíræðu orðalagi samnings
• Þetta hvetur menn til íhaldssemi við túlkun, jafnvel
þrengjandi skýringar. Orðskýringin á semsé að
vera hlutlæg. Í framkvæmd er þetta þó ekki lagt
að jöfnu vð hreina eða beina orðabókatúlkun
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Vínarsamningurinn um túlkun
alþjóðasamninga
• Tvísköttunarsamningar eru alþjóðlegir samningar. Af því
leiðir að túlka ber þá samkvæmt reglum alþjóðlegs réttar
• Upplýsingar um slíkar reglur er að finna í Vínarsamningnum (VS) um túkun þjóðréttar samninga frá 23. maí
1969, einkum ákvæðum 31. — 33. gr.
• Vínarsamningurinn byggist á KÖNNUN á því hvaða reglum ríki fylgja í samskiptum sínum þar með talið við túlkun
samninga
• Þótt Ísland sé ekki aðili að samningnum er því mjög líklegt
að hann verði lagður til grundvallar lögskiptum hér á landi
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1. mgr. 31. gr. VS
Samhengi=context
1. A treaty shall be interpreted in GOOD FAITH in
accordance with the ordinary meaning to be given
to the terms of the treaty in their context and in the
light of its object and purpose.
2. The context for the purpose of the interpretation of a
treaty shall comprise, in addition to the text,
including its preamble and annexes:
a)
b)

1/5/2020

any agreement relating to the treaty which was made between all
the parties in connection with the conclusion of the treaty;
any instrument which was made by one or more parties in
connection with the conclusion of the treaty and accepted by the
other parties as an instrument related to the treaty
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Almennt um túlkun skv. 31. gr.
• Skv. ákvæðinu ber að leggja höfuðáherslu á
samningstextann. Ef samningstextinn er skýr á
að fylgja honum jafnvel þótt niðurstaðan
samræmist ekki innlendum rétti
• Markmið og tilgangur samningsaðila er þó ekki
þýðingarlaust viðmið. Vægi SÉRSTAKRA
markmiða er þó meira en hinna almennu um
afléttingu eða mildun tvískattlagningar
• Hvað sem þessu líður verður markmiðið að
samræmast samningstextanum. Skilji í sundur
hefur orðalagið einfaldlega forgang
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Orðalagstúlkun - af sjálfu sér
• Með orðalagstúlkun er EKKI átt við bókstafstúlkun. Orð (hugtök) skal þvert á móti túlka
heiðarlega í samræmi við venjulega (ekki
sérstaka) merkingu orðanna
• Leitast skal við að leiða merkingu orða og hugtaka af samningstextanum með náttúrlegum
eða eðlilegum (sjálfbærum) hætti
• Taka skal tillit til SAMHENGIS orðanna í því
ákvæði sem það stendur í ljósi markmiðs og
tilgangs samnings eins og þar segir
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Samhengi orða o. fl. Hvað er
það. Samræmis túlkun
• Við mat á samhengi orða ber að skoða
samninginn þar með talið formála og
eftirmála hans svo og
– Sérhverja aðra samninga sem gerðir eru í
tengslum við gildistöku samnings svo og:

• Sérhvert skjal sem útbúið er af þátttakanda í
samningsgerð enda staðfesti aðrir þátttakendur skjalið og efni þess
• Þessi gögn kallast einu nafni frumgögn
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Samnings(tungu)málið
• Tvísköttunarsamningar eru venjulega gerðir á tveimur
eða fleiri tungumálum. Í því sambandi ber að hafa í
huga að:
• Bæði tungumálin eru jafnrétthá við túlkun. Skv.
því hefur hvorugt tungumálið forgang
• Leiði túlkun á öðru tungumálinu ekki til niðurstöðu ber
því ekki að leggja hitt til grundvallar - jafnvel þótt það
sé skýrara
• Þetta gildir þó ekki ef um annað er samið. Jafnvel er
til í dæminu að ákveðnu þriðja tungumáli sé veittur
forgangur við túlkun fram yfir móðurmál hlutaðeigandi
ríkja
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Interpretation of treaties authenticated in two
or more languages
1. When a treaty has been authenticated in two or more languages, the
text is equally authoritative in each language, unless the treaty
provides or the parties agree that, in case of divergence, a particular
text shall prevail
2. A version of the treaty in a language other than one of those in which
the text was authenticated shall be considered an authentic text only if
the treaty so provides or the parties so agree
3. The terms of the treaty are presumed to have the same meaning in
each authentic text
4. Except where a particular text prevails in accordance with paragraph 1,
when a comparison of the authentic texts discloses a difference of
meaning which the application of articles 31 and 32 does not remove,
the meaning which best reconciles the texts, having regard to the
object and purpose of the treaty, shall be adopted
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Gerð og túlkun tví
Skoða bók
• Í samræmi við þetta sagði sænski stjórnlaga
dómstólinn í RÅ 2004, tilvísun 59 (Perú-málið)
um tvísköttunarsamninginn milli Svíþjóðar og
Perú eftirfarandi: „Skatteavtalet är avfattet på
svenska och spanska språken. Dette innebär —
när som I dette fall inte något annat är angivet
— att båda språkversionerne äger lika vitsord.“
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RÅ 1987 reifun 162
inkomst från inkomstkälla
ensku útgáfan fær forfgang og allt varð vitlaust

• „När avtalet skall tillämpas i Sverige är
utgangspunkten den svenske texten. För
förtydligande av textens innebörd får
emellertid ledning sökas i den engelska
texten. Eftersom förhandlingarna torde ha
förts på engelska, får denna text tillmätas
en särskild betydelse som tolkningsdatum
för vad parterna avsett med avtalet.“
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Undirritunartextar
• Ísland – USA. „Gjört í tvíriti í Washington
hinn 23. október 2007 á íslensku og ensku
og eru báðir textar jafngildir.“
• Ísland og Rússland. „Gjört í Reykjavík hinn
26. nóv. 1999 í tvíriti á íslensku, rússnesku og
ensku og skulu allri textarnir vera jafngildir. Ef
vafi leikur á um túlkun skal enski textinn
ráða.“
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Article 32
Supplementary means of interpretation
HJÁLPARGÖGN

Recourse may be had to supplementary means
of interpretation, including the preparatory work
of the treaty and the circumstances of its conclusion, in order to confirm the meaning
resulting from the application of article 31, or to
determine the meaning when the interpretation
according to article 31:
a) leaves the meaning ambiguous or obscure; or
b) leads to a result which is manifestly absurd or
unreasonable.
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HJÁLPARGÖGN?
• Með hjápargögnum er t.d. átt við drög að
samningi og aðstæður við gerð hans
• Slík gögn hafa almennt minna vægi en
frumgögn það er samningstextinn o. fl.
• Þannig er aðeins heimilt að nota þau ef
ákvæði er óljóst og óskýrt eða túkun skv.
orðanna hljóðan er marklaus
• Við slíkar aðstæður geta hjálpargögn veitt
fræðslu um innihald hugtaks
• Aðeins má þó nota hjálpargögn að þau stafi
frá báðum samningsaðilum
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OECD-fyrirmyndin
2. mgr. 3. gr. OECD-fm
• Tvísköttunarsamningur hefur að geyma margs
konar orð og hugtök - eins og áður segir og
eru
– ein skilgreind með tæmandi hætti en önnur vísa til
landsréttar í báðum eða öðru hvoru landinu um
innihald sitt

• Hvernig á að túlka orð og hugtök þegar þessum tilvikum sleppir er hins vegar spurning
• Því svarar 2. mgr. 3. gr. OECD-fyrirmyndarinnar svo:
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Ákvæði 2. mgr. 3. gr. OECD-fm
 Við framkvæmd samningsríkis á ákvæðum
samnings þessa á hverjum tíma skulu öll
hugtök, sem ekki eru skilgreind í samningnum, nema annað leiði af samhenginu,
hafa sömu merkingu og þau hafa á þeim
tíma samkvæmt lögum viðkomandi ríkis
 Sú merking sem hugtakið hefur samkvæmt
skattalögum þess ríkis og samningur þessi
tekur til skal ganga framar þeirri merkingu
sem hugtakið hefur samkvæmt öðrum lögum
þess ríkis
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„Viðkomandi ríkis“
• Ef hugtak er hvorki skilgreint í samningi né vísað til
innanlandsréttar í báðum eða öðru hvoru landinu um
merkingu þess ber að túlka það samkvæmt lögum
VIÐKOMANDI RÍKIS
• Álitamál getur verið hvað átt er við með orðalaginu
„Viðkomandi ríkis“. Merkir það heimilisfestarland eða
kelduland, það er upprunaland tekna. Ræða kosti og
galla
• Almennt er talið að leggja beri lög notkunarlands
samnings til grundvallar túlkun. Þetta gildir fortakslaust nema ágreiningurinn lúti eingöngu AÐ EÐLI
TEKNA og um sé að ræða framkvæmd mildunar
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„Samkvæmt lögum“
• Leggja ber LÖG viðkomandi ríkis til
grundvallar túlkun
• Með lögum er í sjálfu sér átt við ÖLL
LÖG, það er bæði sett lög og aðrar
réttarreglur
• Ef skilgreiningar á hugtökum í öðrum
lögum víkja frá skilgreiningu skv. skattalögum gilda skattalög. Skilgreining
skattalaga á hugtaki hefur því forgang
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Gildir einu máli
hvenær lög eru sett
•

Lög breytast með tíma. Merking hugtaks í lögum fyrir tíu árum þarf því ekki að vera sú sama
og í dag
• Vegna þessa er eðlilegt að spurt sé hvaða merkingu beri að leggja til grundvallar túlkun
— Og í framhaldi af því hvort ríki hafi óheft svigrúm
til að breyta innihaldi hugtaka bjóði því svo við
að horfa
• Spurningin er semsé hvort beita eigi KYRRSTÆÐRI eða hreyfanlegri túlkun
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Kyrrstæð og hreyfanleg túlkun
Sjá Melford-málið

• Álitamálið um kyrrstæða og hreyfanlega túlkun
olli áður fyrr ágreiningi
• Til að fyrirbyggja hann – skýra samninginn ef
svo má segja – var því ákveðið að bæta
orðunum „á þeim tíma“ inn í fyrri málslið
ákvæðisins, sbr. setninguna
– hafa sömu merkingu og þau hafa á þeim tíma
samkvæmt lögum viðkomandi ríkis

• Merkingin á þeim degi er ágreiningur kemur
upp ræður því úrslitum
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•

•

•

Til að skýra nákvæmlega hvað átt er við í þessu sambandi hefur
stundum verið vitnað til dóms hæstarétts Kanada í svokölluðu Melfordmáli. Í málinu var dæmt að Kanada gæti ekki heimtað skatt af
ákveðnum þóknunum sem kanadískur lánþegi greiddi þýskum banka.
Deilt var um það hvort umræddar þóknanir væru vextir í skilningi
vaxtaákvæðis í samningnum milli Kanada og Þýskalands frá 1956.
Kanada hafði ekki heimild til skattlagningar samkvæmt innlendum rétti
þegar samningurinn var gerður. Árið 1974 var hins vegar bætt úr því
með nýjum lögum
Skattlagningu var þó synjað þar sem innheimta skattsins var talin brjóta
í bága við tvísköttunarsamninginn frá 1956. Í forsendum dómsins
kemur fram að vaxtahugtakið hafi ekki verið skilgreint í tvísköttunarsamningnum. Samkvæmt II (2) gr. samningsins sem svaraði til 2. mgr.
3. gr. OECD-fyrirmyndarinnar bæri því að túlka hugtakið í samræmi við
innlendan (kanada-dískan) rétt. Mestu skipti þó sú niðurstaða dómsins
að leggja skyldi þann rétt til grundvallar hugtakinu sem verið hafði
gildandi þegar samningurinn var gerður, ekki þegar ágreiningurinn um
skattlagninguna kom upp
Niðurstaðan olli miklum vonbrigðum í Kanada sem í kjölfarið setti lög
um túlkun tvísköttunarsamninga. (Kyrrstæð eða hreyfanleg túlkun).
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Fyrirvari
litlar breytingar -miklar breytingar
• Þótt hreyfanleg túlkun hafi um síðir
orðið ofaná þýðir það ekki að samnings
ríki geti kollvarpað innihaldi samnings
með innlendum lögum
• Hin hreyfanlega túlkun er því með þeim
fyrirvara að ekki sé um verulega breytingu að ræða heldur jafna þróun
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Efni 2. mgr. 3. gr. Hvenær ber
að túlka skv. innlendum rétti?
• Túlkun skv. innlendum lögum veldur hættu á
tvískattlagningu. Af þeim sökum ber að sýna varúð
• Ekki skal því að túlka skv. innlendum rétti fyrr en
allt annað hefur verið reynt
• Þetta hvetur til samræmdrar túlkunar (d. harmoniseret fortolkning)
• Í því felst að leitast skuli við að túlka á grundvelli
sameiginlegra túlkunargagna svo sem fyrirmyndar
OECD og alþjóðlegrar skattframkvæmdar
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Túlkun skal vera sjálfleidd
• Orð eða hugtak skal því ekki túlka í
samræmi við innlendan rétt fyrr en allt
annað hefur verð reynt til þrautar
• Er það hefur verið gert skal merking
orðs/hugtaks leidd af samningnum svo
að segja af sjálfu sér (þ. aus sich selbst)
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Spurningar?
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ALÞJÓÐLEGUR
SKATTARÉTTUR
Ásmundur G. Vilhjálmsson
Gagnkvæmir samningar
Almennur fróðleikur

Aðilar tvísköttunarsamnings
• Aðilar tvísköttunarsamnings eru umfram allt
þjóðirnar sem gera hann
• Eftir að samningur hefur verið staðfestur og
birtur geta aðrir aðilar, einstaklingar og lögaðilar, þó reist rétt á honum
• Tvísköttunarsamningur skapar því réttindi
og skyldur fyrir ríki og borgara þess
• Þessir aðilar þurfa alls ekki að vera sammála
um túlkun tvísköttunarsamninga. Auk þess er
ekki unnt að fjalla um allt í tvísköttunarsamningi
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Af hverju gagnkvæma samninga
• Komi upp túlkunarágreiningur, sem veldur
tvískattlagningu eða tvíEKKIskattlagningu,
er æskilegt að reyna að leysa hann
• Sama gildir þótt ekki liggi fyrir neinn ágreiningur heldur aðeins ótti um að hann geti
komið upp vegna ólíks skilnings ríkja á
samningsákvæði
• Er þetta nauðsynlegt svo að samningur nái
markmiði sínu um mildun tvískattlagningar
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25. gr. OECD-fm
• Til að leysa svona vandamál getur verið
æskilegt að ríki setjist niður og ræði
málin, FINNI LAUSN Á VANDAMÁLINU
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Ýmsar gerðir
gagnkvæmra samninga
 Almennir gagnkvæmir samningar. Þessa
samninga gera ríkin sjálf og geta þeir verið tvenns
konar
1. Túlkunarsamningar, sbr. 1. málsl. 3. mgr. 25. gr.
2. Samningsviðaukar, sbr. 2. málsl. 3. mgr. 25. gr.

 Sérstakir samningar. Tilgangur slíkra samninga er
að leysa ágreining milli skattaðila og annars hvors
samningsríkisins
– Heimild, sjá 1. og 2. mgr. 25. gr.

 Skv. uppl. fjármálaráðuneytisins hefur Ísland
aldrei gert gagnkvæman samning af þessu tagi
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Innihald almennra samninga
1. málsl. 3. mgr. 25. gr.  the interpretative
provision, túlkunarsamningur
– Óskýrt ákvæði gert skýrara
– Leyst úr vafa sem upp hefur komið vegna
breytinga á lögum, kyrrstæð og hreyfanleg
túlkun

2. málsl. 3. mgr. 25. gr.  the legislative
provison, samningsviðauki
– Ráðgast sín á milli til að komast hjá
tvískattlagningu eða hugsanlega tvíekkiskattlagningu
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1. og 2. málsl. 3. mgr. 25. gr.
• Bær stjórnvöld í aðildarríkjunum skulu
með gagnkvæmu samkomulagi leitast
við að leysa sérhvern vanda eða vafaatriði varðandi skýringu eða beitingu
samningsins
• Þau geta einnig ráðgast sín á milli í því
skyni að komast hjá tvísköttun í tilvikum
sem ekki er fjallað um í samningnum
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Skuldbindingargildi
• Gagnkvæmir samningar eru bindandi fyrir
stjórnvöld - pacta sunt servanda
• Hið sama gildir um dómstóla að fullnægðum
ákveðnum skilyrðum
• Samningurinn verður að hafa verið gerður af
þar til bæru stjórnvaldi, sbr. 21. gr. stjr. og
birtur í stjórnartíðindum skv. Stjórnartíðindalögum
• Þar með er þó ekki sagt að ÓBIRTUR samningur hafi ekkert gildi
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Íþyngjandi eða ívilnandi samningur
• Gildi samningsins fer einfaldlega eftir eðli hans, það
er hvort samningur er íþyngjandi eða ívilnandi fyrir
skattaðila
• Ekki er heldur sama hver beitir honum. Ef hið opinbera beitir samningi ber að greina á milli þess hvort:
– verið sé að gera óskýrt ákvæði skýrara – bindandi, eða
– breyta viðurkenndri túlkun skattaðila til tjóns - skuldbinding
vafasöm
– Sé um að ræða ívilnandi ákvörðun getur skattaðili hins
vegar ávallt krafist þess að samningur sé lagður til grund
vallar í lögskiptum hans
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Sérstakir samningar
Upphaf
• Þegar aðili telur að ráðstafanir sem gerðar eru af öðru hvoru
eða báðum aðildarríkjunum leiði til eða muni leiða til skattlagningar að því er hann varðar sem ekki er í samræmi við
ákvæði samnings þessa getur hann, án þess að það raski
rétti hans til að færa sér í nyt réttarvernd sem lög
þessara ríkja kveða á um, lagt málið fyrir bært stjórnvald í
því aðildarríki þar sem hann er HEIMILISFASTUR eða, falli
mál hans undir ákvæði 1. tölul. 24. gr., í því aðildarríki þar
sem hann er RÍKISBORGARI  Bann við mismunun
• Mál verður að leggja fyrir innan þriggja ára frá því að fyrsta
tilkynningin um aðgerðir barst vegna skattlagningar sem
ekki er í samræmi við ákvæði samningsins
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Könnun ágreinings
Málsmeðferð
• Ef bært stjórnvald telur að mótmælin séu á rökum reist en
getur þó ekki sjálft leyst málið á viðunandi hátt skal það
leitast við að leysa málið með gagnkvæmu samkomulagi
við bært stjórnvald í hinu aðildarríkinu í því skyni að komist
verði hjá skattlagningu sem ekki er í samræmi við ákvæði
samningsins
• Í því tilviki er bær stjórnvöld ná samkomulagi skal aðildarríki
í samræmi við slíkt samkomulag endurgreiða eða draga frá
umrædda skattfjárhæð
• Slíkt samkomulag skal koma til framkvæmda óháð öllum
tímatakmörkunum sem í gildi eru samkvæmt lögum aðildarríkjanna. Við erum því ekki bundin af 2ja eð 6 ára reglunni
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Nánar um efni
1. mgr. 25. gr. OECD-fm
• Staðfest röng skattlagning eða fyrirhuguð
röng skattlagning  Forúrskurður í skattamálum
• Málsaðilar eru skattaðili og hlutaðeigandi ríki
• Hlutaðeigandi ríki getur verið hvort heldur sem
er heimilisfestarland eða kelduland samnings
• Hvernig svo sem á stendur ber þó ávallt að
byrja málsmeðferðina í heimilisfestarlandi
skattaðila, sbr. 4. gr.
• SKV. ÞVÍ HEFUR ÞAÐ RÍKI FORRÆÐI Á
MÁLINU
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Gangur málsins, málsúrslit
• Aðili máls ber að snúa sér til bærs stjórnvalds í
heimilisfestar ríki sínu. Bært stjórnvald hér á landi er
fjármálaráðuneytið
• Kvarta verður innan þriggja ára frá því að tilkynning
um óréttmæta skattlagningu barst skattaðila

• MÁLSÚRSLIT. ÞRÍR MÖGULEIKAR
1. Kvörtun telst ekki réttmæt. Máli lýkur þá þegar
2. Kvörtun er réttmæt - unnt að leysa mál innanlands
3. Kvörtun er réttmæt - ekki unnt að leysa mál innanlands. Bært stjórnvald hér á landi verður að snúa sér
til bærs stjórnvalds í hinu ríkinu
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Sérstakir samningar
viðræður við hitt ríkið um lausn
• Ríki verður að „LEITAST VIÐ AÐ LEYSA MÁLIÐ“.
Í því felst að ríkin þurfa að hittast, fara yfir málavexti og gera tillögu um lausn. Hins vegar er ekki
skylt að ná samkomulagi
• Skattaðili á ekki aðild að samningaviðræðum. Engir
tímafrestir eru heldur á framkvæmd samkomulags
• Gagnkvæmt samkomulag hindrar skattaðila þess
vegna ekki í að leyta réttar síns fyrir dómstólum.
Slík mál er því unnt að reka samsíða úrslausn
ágreinings skv. 1. mgr. 25. gr.
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SAMNINGSUMBOÐIÐ
• Um hvað er unnt að semja
– Skattakrafa keldulands
• Heimilisfestarland hefur ótakmarkað umboð

– Skattakrafa heimilifestarlands
• Ákvarðanir verða að rúmast innan laga og
hlutaðeigandi tvísköttunarsamnings

– Samingsaðilar hafa því ekki heimild til að
gefa meira eftir en felst í lögum, þar á
meðal tvísköttunarsamningum, sbr. 40. gr.
og 77. gr. stjr.
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Gerðardómur
Sjá t.d. b-lið 5. mgr. 23. gr. breska
tvísköttunarsamningsins
Ef
a) aðili hefur lagt mál, sem fellur undir 1. mgr., fyrir bært
stjórnvald samningsríkis á þeim grundvelli að ráðstafanir sem
gerðar eru af öðru hvoru eða báðum samningsríkjum leiði til
skattlagningar að því er hann varðar, sem ekki eru í samræmi
við ákvæði samnings þessa;
b) og bærum stjórnvöldum reynist ekki unnt að ná samkomulagi
til þess að leysa málið í samræmi við 2. mgr. innan tveggja
ára frá því málið er lagt fyrir bært stjórnvald hins samningsríkisins,
skal leggja sérhvert óleyst mál sem hefur komið upp fyrir
gerðardóm fari viðkomandi aðili fram á það
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SPURNINGAR
• ... ef ekki þakka ég fyrir mig
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