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Inngangur
efnisyfirlit
• Millifélagaviðskipti. Milliverðsreglur
• Nauðsyn endurskipulagningar
• Bókhald og reikningsskil
•

Samlegðaraðferðin og Kaupaðferðin

• Grundvallarreglur
•

Allsherjaryfirfærsla og Gagngjaldskrafa

• Afleiðingar. Sjá t.d. Glitnisdóminn
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MILLIFÉLAGAVIÐSKIPTI
yfirtaka eða skipti

• Viðskipti milli skyldra aðila ber að gera upp á
armslengdargrundvelli. Hagnaður getur því
myndast ef markaðsverð eignar við sölu er
hærra en bókfært verð
• Greiði móttakandi ekkert fyrir afhendinguna
eða minna en sem nemur markaðsverði
eignar við kaup hlotnast honum tekjur og þurfi
hann að greiða skatt af þeim íþyngir það
auðvitað rekstrinum
3/23/19
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Afleiðingar hagnaðarskattlagningar fyrir
atvinnulífið ...
• Þessar reglur hindra endurskipulagningu atvinnufyrirtækja og koma þannig í veg fyrri þróun
• Ef tilgangur umbreytingar (sölu og eða kaupa
rekstrareininga) er ekki að innleysa tekjur heldur
að gera fyrirtæki betur í stakk búið að vaxa og
dafna er æskilegt að skattalög skipti sér sem
minnst af því t.d. með hagnaðarskattlagningu
• Þetta er unnt með því að gera umbreytingarnar
skattfrjálsar. Yfirfærsla á eignum myndar þá ekki
tekjur eða gjöld þegar svo stendur á
3/23/19
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Framlags- og viðtökufyrirtæki
skilyrðisbundin allsherjaryfirfærsla
• Yfirfærsla innleysir ekki tekjur hjá framlags fyrirtæki

(yfirtekna félagið) ef viðtöku fyrirtækið (yfirtöku fyrirtækið) gengur inn í öll skattaleg réttindi og skyldur
framlags fyrirtækisins
• Þar sem tilgangur umbreytingar er ekki að innleysa
tekjur verða heildar eignir og heildarskuldir þar með
talið eigið fé að yfirfærast á bókfærðum verðum è
ALLSHERJARNAFNVERÐSYFIRFÆRSLA
• Í raun er því ekki um að ræða skattfrelsi heldur
frestun á skatti að fullnægðum ákveðnum skilyrðum
è SAMFELLDNISREGLAN
3/23/19
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HVAÐ ÞÝÐIR ÞETTA?
Allsherjarnafnverðsyfirfærsla
• Fyrningargrunnar varanlegra rekstrarfjármuna þar
með talið bókfærð verð haldast óbreytt
– Ekki er því unnt að uppfæra nafnverð yfirfærðra
eigna og/eða byrja að fyrna þær upp á nýtt
• Hið sama gildir um áðurfengnar fyrningar svo og
kaupverð annarra eigna – það helst óbreytt
• Hagnað af sölu eignar í hendi viðtökufélags ber því
að reikna út eins og framlagsfélagið hefði selt hana
• Munið að allar eignir og skuldir þar með talið eigið
fé verður að yfirfærast
3/23/19
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Skattaleg réttindi og skyldur
• Í samfelldnisreglunni felst að viðtökufélagið
tekur við öllum skattalegum réttindum og
skyldum framlagsfélags
• Hér til teljast stofnverð eigna, fyrningargrunnar,
eignarhaldstími, áðurfengnar fyrningar, frestaðar og dreifðar tekjur, niðurfærsla vörubirgða og
kröfuréttinda, réttur til útgáfu skattfrjálsra
jöfnunarhlutabréfa og (jafnvel) rekstrartap
3/23/19
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Samlagning
• Þar sem allar eignir og skuldir þar með talið
eigið fé yfirfærast á bókfærðum verðum
liggur í hlutarins eðli að leggja ber efnahagsreikninga umræddra félaga saman
• Kröfur og skuldir, sem umrædd félög eiga
hvort í öðru, falla því niður – þurrkast út. Hér
til telst m.a. hlutafé
• Þetta orkar tvímælis reikningshaldslega
vegna þess að í eðli sínu er um að ræða
kaup
3/23/19
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YSÚ 186/2003
•

Kærandi færði til gjalda í rekstrarreikningi sínum mismun á
kaupverði hlutabréfa í B hf. og andvirðis hlutabréfanna þegar
samruni B hf. við annað hlutafélag, C hf., átti sér stað. Í úrskurði
yfirskattanefndar kom fram að ganga yrði út frá því að
umræddur samruni hefði verið í samræmi við 1. mgr. 56. gr. laga
nr. 75/1981. Kæmi því ekki til álita að um tap af sölu eigna væri
að ræða, enda fælist í ákvæðinu að hlutabréfaskipti í tengslum
við sameiningu hlutafélaganna teldust ekki sala samkvæmt 17.
gr. sömu laga. Var kröfu kæranda hafnað
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Samlegðaraðferð
Samlegðaraðferð

A ehf.

B ehf.

Debet

Kredit

Sameinað

Veltu fjármunir

10.000

2.000

12.000

Fastafjármunir

40.000

10.000

50.000

Fjárfest í B
EIGNIR ALLS

0
50.000

12.000

62.000

5.000

2.000

2.000

1.135

6.135

Annað eigið fé

10.000

1.000

1.000

1.865

11.865

Skuldir

35.000

9.000

44.000

50.000

12.000

62.000

Matsverð eigna

60.000

15.000

Matsverð skulda

38.000

10.000

Matsverð eigin fjár

22.000

5.000

Skiptihlutföll

81,5%

18,5%

Eigið fé
Hlutafé

SKULDIR OG EIGIÐ FÉ

Hlutafé (5.000/0,815)

3/23/19
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Nánar um reikningsskilin
• Þegar samlegðaraðferð er beitt skal
yfirfæra eignir og skuldir á bókfærðu
verði en eigið fé (hlutafé og annað
óráðstafað eigiðfé) miðað við umsamin skipti hlutföll á milli aðila

3/23/19
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Ársreikningslög nr. 3/2006
80. gr. Samlegðaraðferð (lög 56/2003)
Með samlegðaraðferð er samstæðureikningur lagður fram fyrir
reikningstímabilið þegar samlagningin á sér stað eins og félögin
hefðu verið lögð saman frá og með upphafi tímabilsins
Við beitingu samlegðaraðferðarinnar eru einstakir liðir efnahagsreiknings á yfirtökudegi lagðir saman á bókfærðu verði
Samanburðarfjárhæðir, sem sýndar eru í samstæðureikningi,
skulu einnig vera fyrir félögin samanlögð eins og um samstæðu
hafi verið að ræða frá upphafi fyrsta reikningstímabils sem sýnt er
Mismunurinn á fjárhæð, sem skráð er sem hlutafé ásamt
yfirgengi, ef um það er að ræða, að viðbættu greiddu kaupverði,
ef eitthvað er, og bókfærðu eigin fé dótturfélags, skal færður á
(annað) eigið fé
3/23/19
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SKATTSKIL OG REIKNINGSSKIL
• Við umbreytingar á fyrirtækjum gera ársreikningslög stundum kröfu um að gengið sé út frá
kaupverðsreglu
– Þetta er eðlilegt vegna þessa að í raunveruleikanum
er um að ræða kaup èMAKASKIPTI Á EIGNUM

• Skv. því skulu eignir, skuldir og eigið fé framlagsfélagsins yfirfærast á markaðsverðum
• Beri að fylgja þessari reglu getur skilið í sundur milli
skattskilanna og reikningsskilanna
• Þetta breytir hins vegar engu um skattskilin. Eftir
sem áður ber því að fyrna hin upphaflegu verð
3/23/19
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Ársreikningslög nr. 3/2006
79. gr. Kaupaðferð (lög 56/2003)
•

•
•

•

Ef samstæða er stofnuð með yfirtöku á félagi skal miðað við mats verð
einstakra liða efnahagsreiknings á yfirtökudegi í samstæðu reikn ingi.
Mismunur á matsverði og bókfærðu verði skal afskrifaður með sama
hætti og þeir liðir sem hann byggist á – má samt ekki gjaldfæra
Hlutdeild móðurfélags í dótturfélagi, sbr. 3. mgr., skal jafnað út á móti
hreinni eign dótturfélags - krafa og skuld kemst á sömu hendur
Mismunur, sem eftir stendur þegar færð hefur verið leiðrétting vegna
einstakra liða í efnahagsreikningi, sbr. 1. mgr., telst viðskiptavild
–

Jákvæð viðskiptavild færist sem sérstakur liður meðal eigna en neikvæð
viðskiptavild skal færð sem sérstakur liður meðal skuldbindinga. Viðskiptavild
skal afskrifuð með kerfisbundnum hætti á áætluðum nýtingartíma hennar, þó að
hámarki á 20 árum, eða metin árlega í samræmi við settar reikningsskilareglur,
hafi hún ekki ákveðinn líftíma, sbr. 24. gr.

–

Neikvæð viðskiptavild skal tekjufærast á móti þeim áætlunum sem lagðar voru til
grundvallar kaupunum, þó að hámarki á 20 árum

Hlutir dótturfélags í móðurfélagi skulu færðir sem eigin hlutir í samstæðunni

3/23/19
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Kaupverðsaðferðin nánar
• Kaupverðsfjárhæðin miðast við
það sem áreiðanlegra þykir af
öðru tveggja;
1. það sem af hendi er látið (peningar eða
hlutabréf) eða
2. það sem á móti er tekið, það er framlagsfélagið
3/23/19
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Samlegðaraðferð
Samlegðaraðferð

A ehf.

B ehf.

Debet

Kredit

Sameinað

Veltu fjármunir

10.000

2.000

12.000

Fastafjármunir

40.000

10.000

50.000

Fjárfest í B
EIGNIR ALLS

0
50.000

12.000

62.000

5.000

2.000

2.000

1.135

6.135

Annað eigið fé

10.000

1.000

1.000

1.865

11.865

Skuldir

35.000

9.000

44.000

50.000

12.000

62.000

Matsverð eigna

60.000

15.000

Matsverð skulda

38.000

10.000

Matsverð eigin fjár

22.000

5.000

Skiptihlutföll

81,5%

18,5%

Eigið fé
Hlutafé

SKULDIR OG EIGIÐ FÉ

Hlutafé (5.000/0,815)
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KAUPAÐFERÐ
KAUPAÐFERÐ

A ehf.

B ehf.

Debet

Kredit

Sameinað

Veltu fjármunir

10.000

2.000

1.000

13.000

Fastafjármunir

40.000

10.000

2.000

52.000

Fjárfest í B
EIGNIR ALLS

5.000

5.000

0

55.000

12.000

65.000

6.135

2.000

2.000

6.135

Annað eigið fé

13.865

1.000

1.000

13.865

Skuldir

35.000

9.000

55.000

12.000

Matsverð eigna

60.000

15.000

Matsverð skulda

38.000

10.000

Matsverð eigin fjár

22.000

5.000

Skiptihlutföll
Hlutafé verði
(5000/0.815)

81,5%

18,5%

Eigið fé:
Hlutafé

SKULDIR OG EIGIÐ FÉ

3/23/19
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Um uppgjörið
• Samkvæmt þessu fæst endurmat á
eignir og skuldir B (yfirtekna félaginu,
framlagsfélaginu) í sameinaða
uppgjörinu en ekki á eignir og skuldir A
• Þetta gagnrýna margir. Í því sambandi
ber þó að hafa í huga að það er A sem
er að „kaupa“ B en ekki öfugt
3/23/19
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Hvenær ber að nota
kaupaðferðina?
ü Kaupaðferðin skv. 79. gr. skal notuð við gerð samstæðureiknings, sbr. þó 2. og 3. mgr. èmeginregla
2 Ef félög eru undir sama móðurfélagi eða háð ákvörðunarvaldi
sömu aðila má beita samlegðaraðferðinni við upphaf samstæðunnar, sbr. 80. gr.
3 Samlegðaraðferðinni skv. 80. gr. má enn fremur beita ef:
1. verðmæti félaganna innan samstæðunnar er ekki verulega frábrugðið
hvort öðru,
2. móðurfélagið á a.m.k. 90% eignarhlut og atkvæðisrétt dótturfélagsins eftir
skiptin á eignarhlutum og
3. móðurfélagið hefur við stofnun samstæðunnar aflað eignarhlutarins í
krafti samkomulags sem felur í sér að:
Engin
sérstakur
kaupandi
3/23/19

a) hvorki eigendur móðurfélags né eigendur dótturfélags hafa fengið ráðandi
stöðu í móðurfélaginu við skiptin,
b) eigendur félaganna hafa sömu réttindi eftir skiptin og
c) greiðsla með öðrum verðmætum en með skiptum á eignarhlutum fer ekki
yfir 10% að nafnverði þess eiginfjárhluta sem tekið er við
ÁgV
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1. gr. laga nr. 3/2006 um ÁRS
Takmarka skylduna auðvitað líka ....
Lög þessi gilda um félög með takmarkaðri ábyrgð félagsaðila eins og greinir í 1.–
3. tölul., svo og félög með ótakmarkaðri ábyrgð félagsaðila eins og greinir í 4.
tölul.:
1 Félög skv. 2.–4. tölul. sem hafa verðbréf sín skráð á skipulegum verðbréfa
markaði í ríki innan Evrópska efnahagssvæðisins, í aðildarríki stofnsamnings
Fríverslunarsamtaka Evrópu eða í Færeyjum svo og dótturfélög sem eru
innifalin í samstæðureikningsskilum þeirra è skráð félög
2 Hlutafélög, einkahlutafélög, samlagshlutafélög, samvinnufélög og samvinnu
sambönd og gagnkvæm vátrygginga- og ábyrgðarfélög ef félögin fara fram úr
tvennum af eftirfarandi stærðarmörkum tvö ár í röð:
a)
b)
c)

eignir nema 230.000.000 kr.,
rekstrartekjur nema 460.000.000 kr.,
fjöldi ársverka á reikningsári er 50.

Umfangskrafa

3 Öll önnur félög með takmarkaðri ábyrgð félagsaðila sem stunda atvinnurekstur sem falla ekki undir 1. og 2. tölul., svo og sparisjóðir og skráð útibú
erlendra félaga og sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur, sbr. lög nr.
33/1999
3/23/19
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Skattfrjáls umbreyting
skilyrði
• ALLSHERJARYFIRFÆRSLA. Skv. þessu
skilyrði verður framlagsfélag að afhenda allar
eignir og skuldir þar með talið eigið fé sitt í
hendur viðtökufélaginu
• GAGNGJALDSKRAFA inniber í eðli sínu skipti á
hlutabréfum og verður nánar fjallað um hana hér
á eftir
– Áður en að því kemur skulum við líta aðeins á afleiðingar
þess ef út af þessum skilyrðum er brugðið t.d. með því að
skoða dóm hæstaréttar dags. 28. janúar 2010 í málinu nr.
143/2009. Íslenska ríkið gegn Glitni banka
3/23/19
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•

•

•

•

•

•

3. desember 2003 keypti G(litnir) alla hluti í F(ramtaki) af S(traum ). Í framhaldi tók G við öllum
rekstri, eignum og skuldbindingum F frá og með 1. jan. 2004. Gert var ráð fyrir því að hlutafé í F
félli niður við samrunann og yrði því þá slitið. G kvaðst hafa lagt til grundvallar í skattskilum vegna
rekstrarársins 2004 að allar eignir og skuldir F hefðu við samrunann færst til sín á svokölluðu
skattalegu bókfærðu verði og hefði hann jafnframt nýtt yfirfæranlegt rekstrartap þess félags til
frádráttar skattskyldum tekjum sínum
Í úrskurði ríkisskattstjóra 28. desember 2006 var þessu hafnað. Var miðað við að F teldist hafa
verið slitið án þess að um sameiningu félagsins við G hefði verið að ræða. Af þeim sökum hefðu
myndast hjá félaginu tekjur vegna söluhagnaðar á árinu 2004, sem svöruðu til mismunar á
markaðsverði eigna þess í kaupum G annars vegar og skattalegu bókfærðu verði eignanna
hins vegar, en frá þeirri fjárhæð kæmi til frádráttar yfirfæranlegt rekstrartap félagsins. Þá var
ákveðið að leggja 25% álag á vantaldar tekjur félagsins
Í úrskurðinum var jafnframt miðað við að yfirfæranlegt rekstrartap F kæmi að fullu til frádráttar við
ákvörðun tekjuskattstofns þess félags og gæti ekki flust til G. Af þeim sökum hækkaði
tekjuskattsstofn G, auk þess sem ríkisskattstjóri ákvað að bæta 25% álagi við þá fjárhæð. Með
þessu voru opinber gjöld G vegna gjaldársins 2005 hækkuð um samtals 589.073.851 krónur, sem
hann greiddi með fyrirvara. G höfðaði mál til að fá úrskurði ríkisskattstjóra hnekk
Hafnað var að ríkisskattstjóri hefði ranglega beint að G meðferð máls um endurákvörðun gjalda F
og að óheimilt hefði verið að leggja á G tekjuskatt, sem ríkisskattstjóri taldi að F hefði borið að
greiða. Þá var ekki fallist á að neinir þeir gallar hefðu verið á málsmeðferð ríkisskattstjóra, sem
valdið gætu ógildingu úrskurðarins
Talið var að beita yrði 1. mgr. 51. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt þannig að tekið væri mið af
aðstæðum þegar sameining hlutafélaga væri í reynd ákveðin, en ekki þegar sameiningin kæmi til
framkvæmdar. Þegar vegna gagna málsins þótti hafið yfir vafa að G hefði ákveðið að sameinast F
áður en hann keypti alla hluti í því félagi gegn greiðslu í reiðufé. Af þessum sökum var talið að ekki
væri fullnægt skilyrðum 1. mgr. 51. gr. laga nr. 90/2003 til að haga skattskilum G og F vegna
gjaldársins 2005 á annan veg en ákveðið var í úrskurði ríkisskattstjóra
Þá þótti fullnægt skilyrðum samkvæmt 2. mgr. 108. gr. laga nr. 90/2003 til að bæta fyrrgreindu
álagi við tekjur G og F. Var íslenska ríkið því sýknað af kröfum G

3/23/19
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Glitnir hf.
kaupir F af
Straumi í
árslok
2003.Samruni
Tap

Framtak
fjárfestingarbanki
S
l
i
t

Allsherjarnafnverðs yfirfærsla
Gagngjaldskrafa
Hvað kennir þetta mál okkur?
3/23/19
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Í málinu réð þetta úrslitum?
Lærdómur: tala/skrifa minna
•

•

•

Í málinu liggur fyrir bréf Fjármálaeftirlitsins til stefnda 22. desember
2003, þar sem samþykkt voru kaup hans á virkum eignarhlut í Framtaki
Fjárfestingarbanka hf., en í bréfinu var vísað til umsóknar stefnda 26.
nóvember sama ár og tekið fram að samkvæmt henni væri fyrirætlan
hans að „sameina félögin með yfirtöku Íslandsbanka hf. miðað við 1.
janúar 2004.“
Þá liggur fyrir að í tilkynningu til Kauphallar Íslands 3. desember 2003
hafi verið greint frá kaupum stefnda á öllum hlutum í Framtaki
Fjárfestingarbanka hf. af Fjárfestingarfélaginu Straumi hf. og þess getið
að markmið kaupanna væri að sameina Framtak Fjárfestingarbanka hf.
og stefnda miðað við 1. janúar 2004
Þegar vegna þessara gagna er hafið yfir vafa að stefndi hafði ákveðið
að sameinast Framtaki Fjárfestingarbanka hf. áður en hann keypti alla
hluti í því félagi af Fjárfestingarfélaginu Straumi hf. gegn greiðslu í
reiðufé 3. desember 2003 è gagngjaldskröfunni var því ekki fullnægt
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YSÚ 53/2005
•

•

Kærandi, sem var hlutafélag, hugðist kaupa allt hlutafé í X ehf.
og var ráðgert að sameina félögin í framhaldi af því. Óskaði
kærandi eftir bindandi áliti ríkisskattstjóra á því hvort kæranda
væri heimilt í kjölfar samruna félaganna tveggja að nýta
eftirstöðvar ónotaðs rekstrartaps X ehf. til frádráttar
skattskyldum tekjum sínum
Í úrskurði yfirskattanefndar kom fram að þar sem fyrirhuguð
kaup kæranda á öllu hlutafé X ehf. væru gerð með það fyrir
augum að sameina félögin í kjölfar kaupanna þætti einsýnt að
virða bæri kaup hlutafjárins og eftirfarandi samruna heildstætt
við úrlausn málsins. Var ekki talið að um væri að tefla þess
konar samruna sem greindi í 1. mgr. 51. gr. laga nr. 90/2003 og
gætu eftirstöðvar rekstrartaps X ehf. því ekki komið til frádráttar
skattskyldum tekjum kæranda
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ALLSHERJAR
ÚTTEKTARSKATTLAGNING
ü

ü

3/23/19

Við sömu kringumstæður áður fyrr höfðu
skattyfirvöld látið sér nægja að fella niður
rekstrartap framlagsfélagsins
Við þá aðgerð varð VIÐTÖKUFÉLAGIÐ
því fyrir tvöföldu tapi, fyrst í formi tapskerðingar og svo í formi synjunar á
uppfærslu á nafnverði yfirtekinna eigna
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Skattfrjálsar umbreytingar o. fl.
Helstu yfirfærslumöguleikar
1. Yfirfærsla einkareksturs í ehf., sbr. 56. gr. TSL
2. Breyting á sameignarfélagi í einkar. Ólögfest tilvik
3. Samruni tveggja eða fleiri hf./sf. og svf., sbr. 51. gr.
og 53. gr. TSL
4. Breyting á svf. í hf. og sf./slf. í hf.og ehf., sbr. 51.
gr. 53. gr. TSL.
5. Skipting á hf. (ehf.) og svf. í tvö eða fleiri hf. (ehf.)
og svf., sbr. 52. gr. TSL
6. Yfirfærsla á hluta af rekstri svf. í ehf., sbr. 52. gr.
TSL è ÚRSKIPTING – lóðrétt skipting
3/23/19
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Umbreytingar þvert á lönd
• Millilandasamruni merkir samruna þar sem samrunafélög lúta löggjöf minnst tveggja ríkja á Evrópska
efnahagssvæðinu, aðildarríkis stofnsamnings
Fríverslunarsamtaka Evrópu eða Færeyja, svo og
annarra landa samkvæmt heimild í reglugerð sem
viðskiptaráðherra setur í samráði við fjármálaráðherra
• Millilandaskipting merkir skiptingu þar sem skiptingarfélög lúta löggjöf minnst tveggja ríkja á Evrópska
efnahagssvæðinu, aðildarríkis stofnsamnings
Fríverslunarsamtaka Evrópu eða Færeyja, svo og
annarra landa samkvæmt heimild í reglugerð sem
viðskiptaráðherra setur í samráði við fjármálaráðherra
3/23/19

ÁgV

31

Lög nr. 54/2007
um breyting á lögum um hf. og ehf.

• Skv. lögum nr. 54/2007 var skapaður
félagaréttarlegur grundvölldur fyrir
millilanda samruna og skiptingu
• Hann gat þó ekki farið fram án
skattlagningar þar sem lagaheimild fyrir
skattfrelsinu skorti
• Sjá lög nr. 90/2003 um tekjuskatt
3/23/19
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Samruni yfir landamæri
Eftirlitsstofnunar EFTA (ESA)
•

•

•

Í nýlegu áliti Eftirlitsstofnunar EFTA (ESA) var fjallað um hvort skattlagning
millilandasamruna væri í samræmi við EES samninginn. Samkvæmt
skattframkvæmd, sbr. m.a. bindandi álit ríkisskattstjóra nr. 1/08, hefur ekki verið talið
heimilt að tvö eða fleiri fyrirtæki renni saman yfir landamæri án þess að slíkur samruni
hafi í för með sér skattalegar afleiðingar. Í því felst að í skattalegu tilliti er litið svo á að
um sölu eigna yfirtekna félagsins til yfirtökufélagsins sé að ræða og getur því myndast
skattskyldur söluhagnaður við samrunann ef kaupverð er hærra en bókfært verð.
Skattfrjáls samruni getur hins vegar átt sér stað milli innlendra félaga að vissum
skilyrðum uppfylltum, sbr. 51. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt
Vegna þessa mismunar á skattalegri meðferð, eftir því hvort félag er heimilisfast á
Íslandi eða annars staðar á EES, var send kvörtun til ESA. Í svari stofnunarinnar
kemur fram það álit að íslensku reglurnar hindri staðfesturétt fyrirtækja og frjálst flæði
fjármagns innan EES. Stofnunin dregur ekki í efa að Íslandi sé heimilt að setja slíkum
samrunum ákveðnar skorður til að vernda skattstofna sína en verði í því sambandi
hins vegar að beita vægari úrræðum, sem dæmi að veita frest á skattgreiðslum.
Ísland hefur tvo mánuði til að gera viðeigandi ráðstafanir til að uppfylla skuldbindingar
sínar gagnvart EES samningnum. Ef ekki verður orðið við þeirri beiðni getur ESA lagt
málið fyrir EFTA dómstólinn
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Sjá nú lög nr. 142/2013
• Við samruna yfir landamæri, þar sem innlent félag
er yfirtekið, skal fara með eignir, réttindi, kröfur og
skuldbindingar sem eru yfirteknar og yfirfærðar,
sbr. 2. málsl. 2. mgr., sem seldar eða innleystar
væru
• Leggja skal fram útreikninga á gangverði eigna
með samrunaáætlun og skulu þeir byggjast á mati
sérfræðinga og staðfestir af löggiltum endurskoð
endum félagsins, sbr. XIV. kafla laga nr. 2/1995 um
hlutafélög og laga nr. 138/1994 um einkahlutafélög
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Greiðsla hagnaðarskatts
•

Fresta má greiðslu á þeirri skattskuld sem er gjaldfallin skv. 4.
mgr. í allt að fimm almanaksár. Höfuðstóll skattskuldar skal
bera vexti til greiðsludags í samræmi við almenna óverðtryggða
vexti af peningakröfum sem birtir eru á vef Seðlabanka Íslands
• Félög sem óska eftir frestun skulu hafa staðið skil á skattframtali
fyrir liðin tekjuár og þann hluta tekjuárs sem efnahagsreikningur
samrunaáætlunar miðast við
• Ef eignir, réttindi og skuldbindingar eru færðar til ríkja utan
Evrópska efnahagssvæðisins, aðildarríkja stofnsamnings
Fríverslunarsamtaka Evrópu eða Færeyja fellur frestun á
greiðslu eftirstöðva skattskuldar niður frá og með næsta
gjalddaga
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Löglegur samruni, skipting
• Við samruna og skiptingu reynir á ferns konar regluverk
1.

2.

3.

4.

3/23/19

Skattalög, sjá 51.-53. gr. TSL og 56. gr. TSL. Hér vega
allsherjaryfirfærsluskilyrðið og gagngjaldskrafan þyngst.
Vanræksla leiðir skilyrðislaust til ógildingar è tap
Hlutaðeigandi félagaréttarlög, það er lög um hlutafélög,
einkahlutafélög og samvinnufélög. Mjög þýðingarmikið er
að þessum fyrirmælum sé fylgt
Ársreikningslög, sbr. VII. kafla laganna um samstæðureikninga. Álitamál er hvaða þýðingu brot á þessum
ákvæðum hefur
Samkeppnislög. Sjá V. kafla um eftirlit með samkeppnishömlum. Samkvæmt þessum ákvæðum getur samkeppniseftirlitið ógilt samruna/skiptingu og öðlast hann þá ekki gildi
– Getur leitt til bakfærslu
ÁgV
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ESB
Samrunatilskipunin
til fróðleiks

Tilskipun ráðsins nr. 90/434 frá 23. júlí
1990 um samræmda skattlagningu vegna
samruna, skiptingu, yfirfærslu á eignum
(úrskiptingu á hluta rekstrar) og makaskipti á hlutabréfum í félögum í ólíkum
aðildarríkjum, EBE - tíðind nr. L 225 frá
20/08 1990, bls. 1-5
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Umbreyting á á einkarekstri í
einkahlutafélag
Efnisyfirlit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sagan
Ákvæði 56. gr. TSL
Hver má yfirfæra? Framlagsfyrirtækið
Í hvað má yfirfæra? Viðtökufyrirtækið
Lokaefnahagsreikningur einstaklingsrekstrar
Stofnefnahagsreikningur einkahlutafélags
Einkarekstur með neikvætt eigið fé
Hvenær má yfirfæra? Tímabil yfirfærslu
Framkvæmd yfirfærslu

SAGAN
• Í gegnum tíðina hafa menn auðvitað
stöðugt verið að umbreyta einkarekstri í
hlutafélag
• Fullyrða má að lengst af hafi ekki verið
amast við slíkum tilfærslum
• Skv. því var einstaklingsreksturinn ekki
úttektarskattlagður við yfirfærsluna
• Við setningu fjármagnstekjuskattslaganna
árið 1996 varð breyting á þessu
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Hentistefna
eitt í dag og annað á morgun
• Með setningu fjármagnstekjuskattslaganna
lækkaði skattur af hlutabréfa hagnaði úr 41,94%
í 10% eða um 31,94%
• Í kjölfarið umbreyttu margir einkafyrirtækjum
sínum í ehf. á nafnverðsgrunni og seldu þau
síðan
• Skattyfirvöld sáu auðvitað ofsjónum yfir þessu
og gáfu í kjölfarið út reglur um að ekki væri unnt
að yfirfæra einstaklingsrekstur í einkahlutafélag
nema úttektar skattleggja þær eignir er honum
tilheyrðu
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Verklagsreglur RSK
dags. 4. des. 1997
Øum stofnun einkahlutafélags með yfir
töku einstaklingsreksturs, svo og stofnun
og slit annarra fyrirtækjaforma er ekki
falla undir 56. og 57. gr. laga nr. 75/1981
• Þetta olli óánægju. Óánægjan skapaði
þrýsting á lagabreytingu sem endaði í
56. gr. TSL
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Yfirfærsla
einstaklingsrekstrar í einkahlutafélag
•

Stofni einstaklingur í atvinnurekstri einkahlutafélag sem tekur við öllum eignum
og skuldum atvinnurekstrarins og hefur með höndum sams konar rekstur eða
starfsemi skal sú yfirfærsla ekki hafa í för með sér skattskyldar tekjur fyrir
eigandann eða félagið, enda séu eftirfarandi skilyrði uppfyllt:
a)
b)

•

Eigandi rekstrarins skal bera ótakmarkaða skattskyldu hér á landi, sbr. 1. gr.
Félagið er tekur við rekstrinum skal skráð hér á landi og bera ótakmarkaða skattskyldu, sbr. 2.
gr.
c)
Við yfirfærsluna fær eigandi rekstrarins eingöngu hluti í félaginu sem gagngjald fyrir yfirfærðar
eignir og skuldir rekstrarins
d)
Tilkynningu til hlutafélagaskrár um stofnun félagsins skal auk þeirra upplýsinga sem krafist er
samkvæmt lögum um einkahlutafélög fylgja efnahagsreikningur einstaklingsrekstrarins sem
jafnframt skal vera stofnefnahagsreikningur einkahlutafélagsins. Efnahagsreikninginn skal miða
við 31. desember og má hann ekki vera eldri en fjögurra mánaða við stofnun einkahluta
félagsins og skal hann endurskoðaður af endurskoðanda og áritaður án fyrirvara. Jafnframt skal
endurskoðandi staðfesta að hagur fyrirtækisins hafi ekki rýrnað vegna úttektar eiganda frá þeim
tíma sem yfirfærslan skal miðuð við og fram að stofnun félagsins. Í skattalegu tilliti telst
einkahlutafélagið yfirtaka rekstur og efnahag frá dagsetningu efnahagsreiknings. Stofnefnahags
reikningur ásamt yfirlýsingu um yfirfærslu einstaklingsrekstrar yfir í einkahlutafélag skal enn
fremur fylgja fyrsta skattframtali félagsins
Við yfirfærsluna skal félagið taka við öllum skattaréttarlegum skyldum og réttindum rekstrarins, þar
með töldum eftirstöðvum rekstrartapa frá fyrri árum, enda séu skilyrði 8. tölul. 31. gr. uppfyllt. Þó ber
sá sem stundaði reksturinn ótakmarkaða ábyrgð á greiðslu þeirra opinberu gjalda sem varða
reksturinn fyrir yfirfærslu hans. Eignir og skuldir skulu yfirfærast á bókfærðu verði. Stofnverð
gagngjalds hluta í einkahlutafélaginu, sbr. c-lið 1. mgr., ÁKVARÐAST JAFNT BÓKFÆRÐU EIGIN FÉ í
efnahagsreikningi sem stofnefnahagsreikningur miðast við
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FRAMLAGSFYRIRTÆKIÐ
Stofni einstaklingur í atvinnurekstri einkahlutafélag

• Framlagsfyrirtækið verður að vera einstaklingsfyrirtæki það er
starfsemi sem rekin er á eigin kennitölu manns
• Orðasambandið „Stofni einstaklingur“ þýðir að stofnandinn
verður að vera einn í forsvari fyrir starfseminni
• Þetta getur skapað vandamál þegar hjón eiga í hlut. Gildir
það einkum þegar um samrekstur er að ræða
• Hins vegar útilokar það ekki umbreytingu þótt eign, sem
annað hjóna notar í atvinnurekstri, teljist eign hins
• Vandamál geta þó komið upp varðandi þinglýsingu (skráningu) eignarinnar. Nauðsynlegt er þannig að útbúa sérstaka
yfirlýsingu þess efnis að hún tilheyri hlutaðeigandi atvinnurekanda persónulega sem getur þýtt að greiða þurfi 0,4%
stimpilgjald +2.000 kr. þinglýsingu af yfirfærslu hennar
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Ótakmörkuð skattskylda
Eigandi rekstrarins skal bera ótakmarkaða
skattskyldu hér á landi, sbr. 1. gr. TSL

• Einstaklingsatvinnurekandinn verður að bera ótakmarkaða
skattskyldu hér á landi skv. 1. gr. TSL
• Almennt er því ekki unnt að umbreyta fastri starfsstöð, í eigu
manns sem búsettur er erlendis, í einkahlutafélag, sbr. 4.
tölul. 3. gr. TSL èEES
• Til að vera ótakmarkað skattskyldur verður maður að eiga
heima á Íslandi, dvelja hér eða vinna hjá íslensku flug- eða
skipafélagi að lágmarki í 183 daga á sérhverju tólf mánaða
tímabili
• Krafan um ótakmarkaða skattskyldu er aðeins virk á meðan
verið er að umbreyta rekstrinum. Eftir að umbreytingin er um
garð gengin skiptir ekki máli hvernig skattskyldu mannsins
er háttað
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YSÚ 155/2011
•

•

Kærandi, sem stundaði smábátaútgerð í eigin nafni, stofnaði einkahluta
félag, X ehf., 31. janúar 2003 og seldi félaginu samdægurs bát og veiðileyfi
í sóknardagakerfi. Hinn 25. febrúar 2003 seldi kærandi Y ehf. allt hlutafé í X
ehf. Yfirskattanefnd féllst á með skattstjóra að lagaskilyrði fyrir því að X ehf.
tæki við öllum skattaréttarlegum réttindum og skyldum kæranda, sbr. 56. gr.
laga nr. 90/2003, hefðu ekki verið uppfyllt þar sem kærandi hefði einungis
ráðstafað bát og veiðiréttindum út úr einstaklingsrekstri sínum til X ehf. við
stofnun þess en ekki öllum eignum og skuldum atvinnurekstrarins. Var
m.a. bent á að kærandi hefði keypt annan bát í stað hins selda og haldið
rekstrinum áfram um nokkurt skeið
Þá taldi yfirskattanefnd að byggja yrði á því, að virtum framangreindum
ráðstöfunum í heild, að kærandi hefði selt Y ehf. bátinn og veiðileyfið beint
og milliliðalaust þannig að telja bæri söluhagnað vegna viðskiptanna til
rekstrartekna kæranda. Var tekið fram í því sambandi að enginn rekstur
hefði farið fram á vegum X ehf. frá stofnun félagsins þar til kærandi afsalaði
hlutafé sínu í félaginu að öllu leyti til Y ehf. Var kröfum kæranda hafnað að
því undanskildu að krafa hans um niðurfellingu 25% álags var tekin til
greina, m.a. með vísan til þess að kærandi hefði fært greindan söluhagnað
til tekna í skattskilum sínum
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Viðtökufyrirtækið
einkahlutafélag sem tekur við öllum eignum og skuldum

• Einkarekstri er aðeins unnt að umbreyta án skattskyldu í
einkahlutafélag
• Einkahlutafélagið verður auk þess að vera nýtt. Óheimilt er því
að nota gömul ehf. í þessu skyni
• Eins og áður sagði voru menn að umbreyta einkafyrirtækjum í
hin ýmsu rekstrarform hér áður fyrr, þar með talið hf. og sf.
Þessar umbreytingar voru almennt skattfrjálsar
• Umbreyting á einkarekstrar í sf. án skattlagningar er því ef til
vill enn þá opin
• Í því sambandi má líka minna á að Framlagning eigna við
stofnun sf. hefur t.d. ekki verið skilgreind sem sala hingað til
• Framkvæmd þessa er þó óvissu háð. Gildir það einkum um
úttektarskattlagninguna í einkarekstrinum
•
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VIÐTÖKUFÉLAGIÐ
Félagið er tekur við rekstrinum skal skráð hér á landi og bera
ótakmarkaða skattskyldu, sbr. 2. gr. TSL

• Gerð er krafa um að Einkahlutafélagið sem tekur
við rekstrinum sé skráð hér á landi skv. 1. tölul. 1.
mgr. 2. gr. Ath.
• Skv. því verður félagið að vera stofnað skv. lögum
nr. 138/1994 og skráð hjá hlutafélagaskrá
ríkisskattstjóra eins og krafist er skv. þeim lögum
• Einkahlutafélag, sem stofnað væri erlendis,
gagngert til að yfirtaka einkarekstur manns hér á
landi getur því ekki verið viðtökufélag
• Gildir einu máli í því sambandi þótt raunveruleg
framkvæmdastjórn hafi aðsetur hér
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Einstaklingur í atvinnurekstri
hvað þýðir þetta orðasamband

• Ákvæði 1. mgr. 56. gr. TSL hefst á
þessum orðum: „Stofni einstaklingur í
atvinnurekstri einkahlutafélag ...“
• Þetta þýðir að fyrirtækið verður að
vera í gangi þegar umbreytt er
• Maðurinn, sem umbreytir, þarf því að
leggja stund á reglulega starfsemi
með ákveðnu umfangi ...
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YSÚ 44/2006

Engin
rekstur

skatturinn fór úr 37,76% í 30%
•

•
•

•

Kærandi, sem lét af lyfsölurekstri á árinu 2000 og seldi allar eignir
rekstrarins, fór fram á frestun á skattlagningu söluhagnaðar vegna
sölu eignanna í skattframtali sínu árið 2001 um tvenn áramót frá
söludegi. Féllst skattstjóri á umbeðna frestun skattlagningar
Árið 2002 stofnaði kærandi einkahlutafélag, X ehf., og færði hinn
frestaða söluhagnað til tekna í skattskilum félagsins árið 2003
Skattstjóri taldi að heimild 57. gr. C laga nr. 75/1981 til yfirfærslu
einstaklingsrekstrar í einkahlutafélag ætti ekki við í þessu tilviki og
færði kæranda til tekna í skattframtali árið 2003 sem hreinar tekjur af
eigin atvinnurekstri umræddan söluhagnað
Yfirskattanefnd féllst á með skattstjóra að lagaskilyrði fyrir því að X
ehf. tæki við öllum skattaréttarlegum réttindum og skyldum kæranda
hefðu ekki verið uppfyllt þar sem ekki væri um að ræða yfirfærslu
þess rekstrar, sem kærandi hefði áður haft með höndum, þ.e. lyfsölurekstrar, í einkahlutafélag með sams konar rekstur. Var kröfu kæranda
því hafnað
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Nánar um úrskurðinn
Var kröfu kæranda því hafnað
• ... þar sem ekki væri um að ræða yfirfærslu þess
rekstrar, sem kærandi hefði áður haft með höndum,
þ.e. lyfsölurekstrar, í einkahlutafélag með sams konar
rekstur.
• Hvað segir ákvæði 56. TSL. Skoðum innganginn en
hann hljóðar svo:
Lyfsölurekstur

Skoðið
54. gr.
TSL

– Stofni einstaklingur í atvinnurekstri einkahlutafélag sem tekur
við öllum eignum og skuldum atvinnurekstrarins og hefur með
höndum sams konar rekstur eða starfsemi
Lyfsölurekstur
– Lyfsalinn stundaði ekki atvinnurekstur er hún umbreytti og hélt
heldur ekki áfram lyfsölurekstri í hinu nýja félagi. Reyndar
kemur fram í úrskurðinum að eiginlegur rekstur á þess vegum
hafi ekki verið byrjaður
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Ábyrgð
á hverjum skyldi hún nú hvíla?
• Lyfsalinn sat uppi með hagnað af sölu fyrnanlegra
eigna samkvæmt 13. gr., sbr. 14. gr. TSL
• Ef lyfsalinn hefði nú asnast (afsakið orðbragðið) til
að kaupa aðrar fyrnanlegar eignir, t.d. atvinnu
húsnæði í Reykjavík, og fært niður kaupverð þess
um fjárhæð hins frestaða söluhagnaðar. Leigt það
svo út um nokkurn tíma ...
• Um síðir hefði svo verið unnt að breyta útleigu
atvinnuhúsnæðisins í einkahlutafélag án skattlagningar. Þá hefði lyfsalinn sloppið við skattinn
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EKKI GLEYMA HELDUR dómi hæstaréttar dags. 25. nóvember
2010 í málinu nr. 223/2010. Elísabet Þórarinsdóttir og Paros ehf.
gegn íslenska ríkinu
Stórhöfði 21, 110 R

•

•

•

Samkvæmt beinu orðalagi lagagreinarinnar, um að heimilt sé að yfirfæra skattaréttar
legar skyldur og réttindi einstaklings í atvinnurekstri til einkahlutafélags, sem stofnað
er um reksturinn, er skilyrði yfirfærslunnar að um atvinnurekstur sé að ræða
Fram hefur komið af hálfu stefnenda að stefnandi Elísabet hafi ekki hætt rekstri þegar
hún seldi fasteignina, sem tilheyrði einkarekstrinum, á árinu 2000. Óumdeilt er þó að
fasteignin var á þeim tíma eina eignin í atvinnurekstri hennar og húsaleiga af henni
einu tekjurnar, eins og fram kemur í rekstrarreikningi ársins 2000
Af hálfu stefnenda er vísað til þess að á þeim tíma hafi þótt rétt að fjárfesta í hluta
bréfum, sem sé annað form fjárfestinga, og hafi reksturinn falist í umsýslu þeirra.
Stefnendur hafa þó hvorki sýnt fram á að í slíkri umsýslu felist atvinnurekstur né að
um sambærilegan rekstur hafi þar verið að ræða og stefnandi Elísabet hafði með
höndum er hún leigði út atvinnuhúsnæði áður en hún seldi það á árinu 2000. Þá
verður ekki ráðið af stofnefnahagsreikningi stefnanda Parosar ehf. frá 1. janúar 2002,
sem vísað er til af hálfu stefnenda, eða öðrum ...
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Yfirfærslan
gamli og nýi reksturinn
• Gamli reksturinn verður að hafa verið í gangi
• Nýji reksturinn verður að halda áfram sams
konar rekstri og gamli reksturinn hafði með
höndum
• Við umbreytingu er algengt að nýja rekstrinum sé skipt strax í kjölfar umbreytingar
• Ekki er kunnugt um að gerð hafi verið athugasemd við það í framkvæmd - VARASAMT
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Lokaefnahagsreikningur
einkarekstrarins
hvaða eignir og skuldir ber að yfirfæra

• Lokaefnahagsreikningur einkarekstrarins
samstendur af þeim eignum og skuldum þar
með töldu eigin fé sem yfirfært er
• Skv. því er ekki skylt að yfirfæra allar eignir
og skuldir sem tilheyra fyrirtækinu í upphafi
ársins
• Mögulegt er því að taka út úr fyrirtækinu
eignir sem ekki eiga þar heima
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Dæmi 1
Einstaklingsrekstur
Eignir
Veltufj.
15.000.000
Bátur
25.000.000
Hesthús
5.000.000
Eignir
45.000.000

Einkahlutafélag

Skuldir

Eignir

30.000.000 Lán
15.000.000 Eigið fé

Veltufj.
Bátur

15.000.000 30.000.000 Lán
25.000.000 10.000.000 Eigið fé

45.000.000 Skuldir alls

Eignir

40.000.000 40.000.000

Skuldir alls

ü Eigið fé í árslok er jafnt og
hlutafé í ársbyrjun
ü Við útreikning á hagnaði við
sölu á hlutabréfum í fyrirtækinu síðar telst það upphaflegt
kaupverð skv. 18. gr. TSL

Ég tek hesthúsið út enda er
það tæplega atvinnurekstrareign í þessu sambandi
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Stofnefnahagsreikningur
einkahlutafélagsins
Eigið fé skal vera jafnt og hlutafé
• Stofnefnahagsreikningur einkahlutafélagsins er
eins og lokaefnahagsreikningur einstaklingsrekstrarins
• Allar eignir og skuldir þar með talið eigið fé sem
tilheyra einstaklingsrekstrinum í árslok ber að
yfirfæra
• Eigið fé einstaklingsrekstrarins í árslok er jafnt
og hlutafé einkahlutafélagsins í ársbyrjun
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Dæmi 2
Einstaklingsrekstur

Einkahlutafélag

Eignir

Skuldir

Eignir

Veltufj.
Fasteign

5.000.000
25.000.000

40.000.000 Lán
-10.000.000 Eigið fé

Eignir

30.000.000

30.000.000 Skuldir alls

Veltufj.
Fasteign

Eins og allir vita verður hutafé í ehf. að
lágmarki að vera 500.000 kr. Eðlilegt er
því að menn spyrji sig hvort unnt sé að
umbreyta undir þeim kringumstæðum er
eigið féð er lægra en því nemur eða
jafnvel neikvætt
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Skuldir

5.000.000 40.000.000 Lán
50.000.000 15.000.000 Eigið fé
55.000.000 55.000.000

Skuldir alls

Ég get umbreytt með
ákveðnum skilyrðum sjá
næstu glæru hér á eftir
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Eigið fé verður að vera jafnt og
lágmarks hlutafé = 500.000 kr.
• Lágmarkshlutafé ehf. verður að vera 500.000
ehf. Þetta er algert skilyrði
• Nái bókfært eigið fé einkarekstrarins ekki því
marki er ekki unnt að umbreyta honum í ehf.
nema að auka það
• Hægt er að auka eigið fé með tvennum hætti
– Framlagi á eigin fé, peningum eða eignum EÐA
– Endurmati þeirra eigna sem fyrir hendi eru í
rekstrinum
3/23/19

ÁgV

60

Endurmat eigin fjár
• Leiði endurmat í ljós að raunverulegt verðmæti eigin
fjár er 500.000 kr. eða hærra má umbreyta
• Skilyrði er þó að endurmatið sé staðfest af löggiltum
endurskoðanda
– Skoðunarmaður má því ekki staðfesta endurmatið
• Um framkvæmd þessa sjá 5. tölul. 2. mgr. 5. gr. og 6.
gr. EHL
• Endurmetnar eignir hafa engin áhrif á skattskil félags.
Öll bókfærð verðmæti haldast semsé óbreytt
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Umbreyting einkarekstrar í einkahlutafélag má aðeins gera á tímabilinu frá
1. jan. til 30. apríl ár hvert
• Best er að halda stofnfund ehf. 1. jan. og fresta
honum svo þar til uppgjör einkarekstrarins liggur
fyrir. Þá er haldinn framhaldsstofnfundur og
gengið frá yfirfærslunni með formlegum hætti
• Stofnun ehf. ber að tilkynna til Hlutafélagaskrár
innan 2ja mánaða sem þýðir í raun að maður
hefur tvo mánuði aukalega upp á að hlaupa
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Megin skilyrði skattfrelsis
allsherjaryfirfærsla og
gagngjaldskrafan
• Skattfrjáls yfirfærsla á einkarekstri í einkahlutafélag er bundin tveimur grundvallarskilyrðum
• Þetta eru skilyrðin um Allsherjaryfirfærslu allra
eigna og skulda þar með talið eigin fjár og
endurgjalds þessa til fyrirtækjaeiganda. Gagngjaldskrafan
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Allsherjaryfirfærsla ...
• Yfirfæra verður allar eignir og skuldir þar með talið
eigið fé frá einkarekstri til ehf.
• Með eignum og skuldum í þessu sambandi er
umfram allt átt við þær eignir sem skráðar eru í
lokaefnahagsreikningi einkarekstursins
• Hugsanlega má því taka eign út úr rekstri áður en
uppgjör fer fram. Sömuleiðis má leggja eign inn í
rekstur fyrir áðurgreint tímamark
• Fyrirtækjaeigandi getur þó ekki lagt skuldabréf
útgefið af honum sjálfum inn í reksturinn
• Hinar innlögðu eignir verða auka þess að vera þess
eðlis að geta tilheyrt rekstrinum (e. allocation)
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Gagngjaldskrafan
• Gagngjald það sem maður fær fyrir eigið
fé sitt í einkarekstrinum má eingöngu vera
í formi eignarhluta í einkahlutafélaginu
• Nafnverð gagngjaldsins skal vera jafnt og
bókfært verðmæti eigin fjár einkarekstursins. Ekki er því unnt að skipta því í nafnverð og yfirverð
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Stofnverð eignarhlutar
• Ákvæði 18. gr. TSL fjallar um ákvörðun
hagnaðar vegna sölu hlutabréfa
• Í greininni er m.a. skilgreint hvað sé kaupverð
hlutabréfs sem hluthafi öðlast við umbreytingu á
fyrirtæki
• Athugaðu hvort þú finnur eitthvað um kaupverð
hlutabréfa er aðili hefur öðlast við umbreytingu á
einkarekstri sínum í einkahlutafélag
• Varstu einhvers vísari?
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Kaupverð „slíkra“ hlutabréfa
• Er A umbreytti einkarekstri sínum í ehf. var eigið fé
hans neikvætt um 10 millj.
• Hins vegar átti hann dulið eigið fé í fasteign upp á
25 millj. og því var raunverulegt eigið fé jákvætt um
15 millj.
• Nú stendur A til boða að selja félagið á 20 millj.
Hver yrði hagnaður hans af sölunni? HAKAÐU við
rétt svar:
a) 20.000.000 – 500.000
b) 20.000.000 –
0
c) 20.000.000 – (–10.000.000)
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Hvað segja lögin?
• Stofnverð gagngjalds hluta í einkahlutafélaginu, sbr.
c-lið 1. mgr., ákvarðast jafnt bókfærðu eigin fé í
efnahagsreikningi sem stofnefnahagsreikningur
miðast við
– Hvaða stofnefnahagsreikningur er þetta. Er verið að
tala um stofnefnahagsreikning skv. bókhaldinu eða
endurmatinu það er reikningsskilunum
– Endurmatið er jú heimilt og ef eigið fé er neikvætt:

• HVERNIG BER ÞÁ AÐ GERA UPP HAGNAÐ AF
SÖLU HLUTABRÉFA Í FÉLAGINU. ÞVÍ SVARAR
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Úrskurður nr. 60/2009
Gjaldár 2003, 2004 og 2005
•

•

•

Í málinu var m.a. deilt um þá ákvörðun skattstjóra að hækka söluhagnað
kæranda vegna sölu hlutabréfa í X ehf. á árinu 2004, en sú ákvörðun
byggðist á því að ekki fengi staðist að telja nafnverð hinna seldu hlutabréfa
500.000 kr. sem stofnverð við sölu þeirra, heldur bæri að miða við stöðu
eigin fjár við yfirfærslu einstaklingsrekstrar kæranda yfir í einkahlutafélag,
þ.e. X ehf., hinn 1. janúar 2002, er verið hefði neikvæð um rúmar 12
milljónir króna, sbr. 56. gr. laga nr. 90/2003
Í úrskurði yfirskattanefndar kom fram að vegna stöðu einstaklingsrekstrar
kæranda við yfirfærslu hans í einkahlutafélag á árinu 2002 og áskilnaðar 2.
mgr. 56. gr. laga nr. 90/2003 um að eignir og skuldir rekstrarins skyldu
yfirfærast á bókfærðu verði, yrði naumast séð að stofnun einkahlutafélagsins hefði staðist við umræddar aðstæður, hvað sem liði hugsanlegu
verðmæti óbókfærðra eigna, þ.e. áunninna veiðiheimilda, sem gengið hefðu
til einkahlutafélagsins við yfirfærsluna
Við úrlausn málsins yrði þó að taka mið af því að skattstjóri hefði byggt á
því að lögmæt yfirfærsla samkvæmt 56. gr. laga nr. 90/2003 hefði farið
fram. Að því gættu og með vísan til fortakslauss ákvæðis 2. mgr. 56. gr.
laganna var fallist á niðurstöðu skattstjóra um fjárhæð söluhagnaðar
hlutabréfa í X ehf.
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Upplýsingagjöf, skráning
• Skráningu ehf. skal fylgja lokaefnahagsreikningur
einkarekstrar eða endurmatsskýrsla
• Lokaefnahagsreikningur verður að miðast við 31.
desember næst á undan
• Lokaefnahagsreikningur má ekki vera eldri en 4
mán. (1. jan., febr., mars til og með 30. apríl)
• Lokaefnahagsreikningur verður að vera endurskoðaður og áritaður án fyrirvara af löggiltum
endurskoðanda
• Endurskoðandi verður m.a. að staðfesta að eigið fé
hafi ekki rýrnað
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Eigið fé má ekki hafa rýrnað
• Í einkafyrirtæki ræður maður yfir eigin fénu (sjóðnum) og getur hann því tekið það út að vild sinni
• Í ehf. er meðferð á eigin fé hins vegar takmörkum
bundin. Þannig er aðeins unnt að taka það út við
úthlutun sem arð
• Þar sem nokkur tími líður gjarnan frá því að ehf.
er stofnað þar til endanlega er gengið frá
yfirfærslu einkarekstrarsins er nauðsynlegt að
endurskoðandi staðfesti að eigið fé hafi ekki
rýrnað frá áramótum til umbreytingardags
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Réttaráhrif yfirfærslu
SAMFELDNISREGLAN
• Ehf. tekur við öllum skattalegum réttindum
og skyldum einkarekstrarins 1. janúar
• Hér til teljast fyrningarstofnar, áður fengnar
fyrningar, frestaðar og dreifðar, tekjur,
niðurfærsla vörubirða og krafna svo og
ónýtt rekstrartap EF skilyrðum 8. tölul. 31.
gr. TSL er fullnægt
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Vsk-fylgifiskar o. fl.
• Einkarekstri telst lokið 31. des. Af því leiðir
að loka ber vsk. númeri hans
• Ehf. telst hefja rekstur 1. jan. Vegna þessa
verður það að stofna vsk. númer
• Vegna tímabilsins frá 1. jan. til stofnunar
ehf. ber því að skila inn 0 vsk. vegna
einkarekstrarins og X vsk. vegna ehf.
• Sama gildir um launagreiðendaskrá
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Eignaskráning
breyting á skráðum eiganda eignar

• Hafi skráðar eignir tilheyrt einkarekstrinum verður að Flytja þær af einkarekstrinum yfir á einkahlutafélagið
• Fasteignir è Sýslumaður
– Ath. við breytingu á þinglýstum eigenda þarf ekki að
greiða 0,4% stimpilgjald, sbr. 1. mgr. 3. gr. laga um
stimpilgjald nr.138/2013. Breytt framkvæmd

• Skip og bátar è Sýslumaður og Siglingamálastofnun
• Bifreiðar è Umferðarstofa
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38. gr. laga nr. 125/2015
• Greiða skal stimpilgjald af skjölum er varða
eignaryfirfærslu fasteigna hér á landi og skipa yfir 5
brúttótonnum sem skrásett eru hér á landi, svo sem
afsölum, kaupsamningum og gjafagerningum
• Ákvæði 1. málsl. á ekki við þegar nafnbreyting
verður á eiganda fasteignar eða skipa yfir 5
brúttótonnum í opinberum skrám, svo sem í
þinglýsingabókum, í kjölfar félagaréttarlegs
samruna, breytingar einkahlutafélags í
hlutafélag eða skiptingar
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Skattfrjáls sameining
Efnisyfirlit
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sagan
Almennt
Helstu gerðir sameiningar
Ákvæði skattalaga, sbr. 51. gr. og 53. gr. TSL
Ákvæði hinna einstöku félagaréttarlaga
Skilyrði skattfrjálsrar sameiningar
Réttaráhrif

SAGAN
• Skattfrjáls sameining félaga var fyrst leyfð
hér á landi með lögum nr. 30/1971, sbr. 8.
gr. laganna
• Ísland var þá nýorðið aðili að EFTA –
fríverslunarbandalagi Evrópu og þurfti að
aðlaga skattalög sín því sem algengast var
í Evrópu
• Þrýstingur til breytinga kom því að utan
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Hugtak og skilgreining
• Þegar tveir eða fleiri sjálfstæðir lögaðilar sameinast í einum kallast það SAMRUNI. Þetta
má gera með ýmsum hætti
• Einn lögaðili getur yfirtekið annan eða aðra
lögaðila (sameining með yfirtöku) eða tveir
eða fleiri lögaðilar geta runnið saman í nýtt
félag (sameining með stofnun nýs félags)
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Kostnaðarsjónarmið
• Yfirleitt er ódýrara að sameinast með
yfirtöku
• Ekki þarf nefnilega að stofna nýtt félag
þegar svo stendur á
• Stundum koma félögin sér ekki saman
um það hvort þeirra skuli lifa áfram
• Eina ráðið er því að stofna nýtt félag
þegar svo stendur á
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Sameiningu má auðkenna
með ýmsum hætti
ü Lóðrétt kallast sameining þegar móðurfélag
yfirtekur dóttur og þar sem móðirin yfirtekur
dótturina er sameiningin gjarnan auðkennd
sem bein lóðrétt sameining
ü Yfirtaki dóttir móður kallast það hins vegar
öfug lóðrétt sameining. Þetta er semsé
andhverfan við beina lóðrétta sameiningu
ü Um lárétta sameiningu er aftur á móti að ræða
þegar tvö eða fleiri hliðsett félög, sem eiga
ekkert í hvort eða hvert í öðru, sameinast
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Yfirlit
• Bein lóðrét sameining. Móðurfélag
yfirtekur dóttur
• Öfug lóðrétt sameining. Dótturfélag
yfirtekur móður
• Lárétt sameining. Sameining tveggja
eða fleiri félag sem ekki eiga neitt í
hvort eða hvert öðru
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Lóðrétt
sameining
Móðir

D

Lárétt sameining
D

X

Y

Móðir

A

B

Öfug lóðrétt
sameining
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Helstu gerðir sameininga skv. TSL
• Ákvæði um skattfrjálsa sameiningu er að finna í
51. gr. og 53. gr. TSL og taka þau til eftirfarandi
tilvika:
1. Yfirtöku hf./ svf./sf. á öðru hf./ svf./sf.
2. Samruna tveggja eða fleiri hf./sf. með stofnun nýs
félags
3. Yfirtöku samvinnufélags á hlutafélagi
4. Breytingu á samvinnufélagi í hlutafélag
5. Breytingu á sameignarfélagi í hlutafélag
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Hlutafélög, helstu samrunaFélagaréttarlögin setja ramman
möguleikar
•

•
•

•

3/23/19

Ákvæði 1. mgr. 51. gr. heimilar bæði sameiningu með
yfirtöku og stofnun nýs félags. Þetta er kannski ekki
fullkomlega skýrt í greininni en er ágreiningslaust í
framkvæmd
Munið að orðið hlutafélag í ákvæðinu merkir bæði
hlutafélag og einkahlutafélag
Við samruna er ekki skilyrði að félögin sem taka þátt í
samrunanum séu eins. Hf getur því yfirtekið ehf. og
öfugt. Á sama hátt er unnt að sameina hf. og ehf. í ehf.
eða hf.
Samruni verður bæði að fullnægja skattalegum og
félagaréttarlegum skilyrðum. Þá er heimilt að ógilda
hann samkvæmt samkeppnislögum ef FRJÁLSRI
SAMKEPPNI er stefnt í hættu með samrunanum
ÁgV
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Samruni hlutafélaga
51. gr. TSL
• Sé hlutafélagi slitið þannig að það sé algjörlega
sameinað öðru hlutafélagi è Svona hljóðar
inngangur ákvæðisins
– Samkvæmt þessu er bæði unnt að láta eitt félag yfirtaka
annað og sameina tvö eða fleiri félög í nýju félagi
– Yfirleitt er ódýrara að velja yfirtökukostinn. Þá þarf nefnilega
ekki að stofna nýtt félag en það kostar 131.000 kr. og 256.500
kr. (frá 1. jan. 2019)
– Sameining með stofnun nýs félags kemur því venjulega
aðeins til greina er aðilar eru EKKI SAMMÁLA um hver eigi
að yfirtaka hvern
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Lög um einkahlutafélög
XIV. kafli.
Samruni, breyting einkahlutafélags í hlutafélag og skipting
Samruni.
94. gr.

Samruni
með stofnun
nýs félags

Samruni með
yfirtöku

Ákvæði þessa kafla um samruna gilda þegar einkahlutafélagi er slitið
án skuldaskila með þeim hætti að félagið er algerlega sameinað öðru
einkahlutafélagi með yfirtöku eigna og skulda og þegar tvö eða fleiri
einkahlutafélög renna saman í nýtt einkahlutafélag.
Ef hlutafélag er yfirtekið við samruna gilda ákvæði XIV. kafla laga um
hlutafélög um slit þess félags
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Samvinnufélög, samruna möguleikar
Munið að félagaréttarlögin ráða ferðinni
•

Ákvæði 2. mgr. 51. gr. TSL fjallar um samruna svf.

• Sameining með stofnun NÝS FÉLAGS er ekki heimil
samkvæmt lögum um samvinnufélög. Samruni samvinnufélaga einskorðast því við yfirtökur

• Þessar yfirtökur geta verið með ýmsum hætti:
• Í fyrsta lagi getur eitt svf. tekið yfir annað eða fleiri svf., sbr. 56. gr.
laga um samvinnufélög
• Í annan stað getur svf. tekið yfir eitt eða fleiri hf. (Óvissa um ehf.),
sbr. 59. gr. laga um samvinnufélög

• Loks er unnt að breyta svf. í hf. (Óvissa um ehf.), sbr. 3.

mgr. 51. gr. TSL. Sjá 61. gr. laga um samvinnufélög
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Samruni samvinnufélaga
Ákvæði 2. mgr. 51. gr. TSL hljóðar svo:

Þegar samvinnufélög sameinast, sbr. 56.
gr. laga nr. 22/1991, um samvinnufélög,
eða hlutafélag sameinast samvinnufélagi,
sbr. 59. gr. sömu laga, skal hið sameinaða
félag taka við öllum skattaréttarlegum
skyldum og réttindum hinna fyrri félaga
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X. kafli. laga um samvinnufélög
Samruni samvinnufélaga.
56. gr. SAM
•

•

•

Samvinnufélag getur sameinast algerlega öðru samvinnufélagi með samningi um að
hið síðarnefnda taki við eignum og skuldum hins fyrrnefnda án skuldaskila samkvæmt
eftirfarandi ákvæðum. Telst þá fyrrnefnda félaginu slitið og félagsaðilar þess verða
félagsaðilar í hinu síðarnefnda með fullum réttindum
Samningur um sameiningu samvinnufélaga skal lagður fyrir félagsfundi (fulltrúafundi)
félaganna og öðlast hann eigi gildi nema hann sé þar samþykktur með minnst 2/3
hluta atkvæða, sbr. ákvæði 70. gr. Ákvörðunin skal að öðru leyti uppfylla frekari
fyrirmæli er félagssamþykktir kunna að kveða á um
Félagsaðilar og eigendur hluta í B-deild stofnsjóðs skulu eiga aðgang að eftirfarandi
upplýsingum eigi síðar en viku fyrir fundi í báðum félögunum:
1.
2.

3.
4.
•

Endanlegum drögum að samningi milli félaganna
Endurriti af ársreikningi beggja félaganna fyrir liðið ár og af reikningsyfirliti og rekstraráætlun fyrir
yfirstandandi ár ef þess er kostur. Þá skulu félagsmenn einnig eiga aðgang að drögum að
upphafsreikningi hins sameinaða félags
Greinargerð um ástæður sem liggja að baki tillögu um sameiningu félaganna.
Tillögu að breytingu á samþykktum þess félags, sem eftir stendur, í samræmi við samningsuppkastið,
sbr. 1. tölul

Ákvörðun um samruna samvinnufélaga skal tilkynna til samvinnufélagaskrár innan
viku frá því að hún er gerð. Hafi tilkynning ekki farið fram innan tveggja mánaða frá
því að ákvörðunin er tekin fellur hún úr gildi
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Yfirtaka svf. á hlutafélagi
59. gr. SAM
•

•

•

Ef samvinnufélag á meira en 9/10 hluta hlutabréfa í hlutafélagi og fer með
samsvarandi hluta atkvæðanna geta stjórnir félaganna tekið ákvörðun um innlausn
samvinnufélagsins á þeim hluta hlutabréfanna í hlutafélaginu, sem ekki eru í eigu
samvinnufélagsins, og ákveðið að samvinnufélagið taki við öllum eignum og skuldum
(agv. þar með töldu eigin fé) hlutafélagsins
Tilkynna skal samvinnufélaga- og hlutafélagaskrám um ákvörðun hér að lútandi innan
viku frá því að hún er gerð og hafi tilkynningin ekki borist innan tveggja mánaða fellur
hún úr gildi. Ákvæði 56. og 57. gr. eiga við um samruna félaganna eftir því sem við
getur átt
Hluthafar í því félagi, sem sameinað er samvinnufélaginu, eiga rétt á því að hlutabréf
þeirra verði innleyst innan mánaðar frá því að ákvörðun um sameiningu er tekin. Skal
samvinnufélagið kaupa hlutina á því verði sem svarar til verðmætis þeirra. Náist ekki
samkomulag um verðið skal það ákveðið af matsmönnum sem dómkvaddir eru af
héraðsdómara á heimilisvarnarþingi hlutafélagsins. Hvor aðili um sig getur borið
ákvörðun matsmanna undir dómstóla. Verður þá að höfða mál innan þriggja mánaða
frá því að mat hefur farið fram
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Breyting á svf. í hf.
Hvað segja skattalögin
• Sjá 3. mgr. 51. gr. TSL. Sé samvinnufélagi slitið
á þann hátt að því sé breytt í hlutafélag ...
• Hér er ekki unnt að gefa sér að hlutafélag merki
bæði hlutafélag og einkahlutafélag
• Helgast það af ákvæði 61. gr. samvinnufélagslaga sem einskorðar breytinguna við hlutafélag
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XII. kafli.
Breyting á rekstrarformi samvinnufélaga og slit samvinnufélaga.
61. gr.

• Að tillögu félagsstjórnar getur félagsfundur með 2/3
hlutum greiddra atkvæða samþykkt að breyta samvinnufélagi í hlutafélag
– Hlutafélag hér merkir aðeins hlutafélag og takmarkar það merkingu
hugtaksins í tekjuskattslögum

•

Boða skal til fundarins með minnst tveggja vikna fyrirvara
og viku fyrir félagsfund skulu tillaga, áætlun um breytingu
og fylgiskjöl liggja frammi á skrifstofu félagsins og send
sérhverjum félagsmanni sem þess óskar
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Úrskipting svf. í ehf.
• Hér er átt við Lóðrétta skiptingu gagnstætt láréttri skiptingu
sem alla jafnan er beitt. Sjá nánar 5. og 6. málsl. 1. mgr.
52. gr. TSL er hljóða svo:
– Sé samvinnufélagi skipt þannig að fleiri en eitt samvinnufélag
eða hlutafélag taki við eignum og skuldum frá félaginu skulu
ákvæði þessarar málsgreinar gilda um slíka skiptingu
– Séreignarhlutir félagsaðila í samvinnufélögunum skulu vera
innbyrðis í sömu hlutföllum og séreignarhlutirnir í hinu skipta
félagi
ü en taki hlutafélag við eignum og skuldum frá samvinnufélaginu
skulu allir hlutir í hlutafélaginu vera í eigu hins skipta félags
•

Skv. þessu er hluthafinn aðeins einn, það er hið skipta félag, sem þýðir að
hið nýstofnaða félag getur aðeins verið ehf.

• Ekki er mögulegt að skipta hlutafélögum með þessum
hætti
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Lóðrétt úrskipting
Samvinnufélag

Byrjunaraðgerðir
1.Ég stofna ehf.
2.Flyt svo útgerðina
yfir til þess eins og
við yfirfærslu einka
reksturs í ehf.

Nýtt
ehf.
Útgerð

Verslun

Efnahagsreikningur
Sláturhús
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Sameignarfélög, sameiningarmöguleikar
• Ákvæði 1. mgr. 53. gr. TSL tekur til sameignarfélaga (sf.)
og samlagsfélaga (slf.)
• Skv. því er unnt að sameina tvö eða fleiri sf./slf. í eitt
félag með yfirtöku eða með stofnun nýs félags
• Einnig er unnt að breyta sf. og slf. í hf. eða ehf., sbr. 2.
mgr. 53. gr. TSL
• Þau félög sem sameinuð eru verða að vera sjálfstæðir
skattaðilar, sbr. 3. tölul. 2. gr. TSL. Þetta stafar af sögulegum ástæðum. Sjá SKATTUR Á FYRIRTÆKI bls.
• Ef sf. eða slf. er ekki sjálfstæður skattaðili verður því að
byrja á því að skipta félaginu í tvö eða fleiri einstaklingsfyrirtæki og umbreyta þeim svo í ehf.
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53. gr. TSL
• Sé sameignarfélagi slitið, þannig að það sé
algjörlega sameinað öðru slíku sameignarfélagi
eða hlutafélagi
– Hér getur bæði verið um yfirtöku og sameiningu með stofnun
nýs félags að ræða

• Ef sameignarfélagi, sbr. 1. mgr. þessarar greinar,
er breytt í hlutafélag ...
– Þetta er framkvæmt þannig að hlutafélag, nýtt eða gamalt, er
látið yfirtaka sameignarfélagið sem ætlunin er að breyta
– Ath. ekki má gleyma að tilkynna um slit sameignarfélagsins
til firmaskrár, loka vsk. númeri og taka félagið af launagreiðendaskrá
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Lög um sameignarfélög
• Lög nr. 50/2007 um sameignarfélög
hafa ekki að geyma ákvæði um
sameiningu eða skiptingu sameignarfélaga
• Vegna þessa höfum við kannski aðeins
frjálsari hendur en annars. Að minnsta
kosti er ekkert sem bindur okkur
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Framkvæmdin
• Umbreyting sf./slf. í hlutafélag/einkahlutafélag lýtur í
megindráttum sömu reglum og umbreyting einkarekstrar í ehf.
• Maður byrjar semsé á því að stofna hf./ehf. og flytur
svo allar eignir og skuldir þar með talið eigið fé yfir í
það
• Stofnfé sf./slf. og annað eigið fé óráðstafað breytist í
hlutafé
• Skv. lögum hefur verið heimilt að umbreyta sf. í hlutafélag frá 1971 og minnist ég þess ekki að nokkurn
tímann hafi komið upp ágreiningur um heimild sf. með
neikvætt eigið fé til að umbreyta sér
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Hlutafélagalög og einkahlutafélagalög
UPPHAFSAÐGERÐIR

1. Gera samrunaáætlun og láta stjórnir beggja eða allra
félaganna undirrita hana
2. Semja greinargerð stjórna þar sem samrunaáætlun er
skýrð og skiptihlutföll rökstudd
3. Leggja
fram
efnahagsog
rekstrarreikning
samrunafélaganna vegna síðasta rekstrarárs svo og
drög að upphafsefnahagsreikningi yfirtökufélagsins
4. Útbúa skýrslu endurskoðanda um samrunaáætlun og
yfirlýsingu um stöðu lánardrottna
ü Ekki er skylt að leggja síðast talin gögn fram um leið og
samrunaáætlun
ü Þau má því leggja fram með endanlegu samþykki
samrunans
3/23/19

ÁgV

99

Hlutafélagalög og einkahlutafélagalög
Tímamörk sameiningar

Dagsetning samrunaáætlunar miðast við undirritunardag
• Uppgjörsdagur sameinaðs félags má hins vegar vera allt að sex mánaða gamall sem þýðir að
sameina má sex mánuði aftur í tímann
•

– Samrunaáætlun vegna samruna sem miða á við
1. jan. 2019 má því gera í júní 2019
– Tilkynna ber samruna innan mán. frá undirritun
samrunaáætlunar sem þýðir að hún verður að
vera komin til hlutafélagaskrár fyrir júlí lok
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Ákvörðun samruna í hlutafélögum
ü Stjórnir yfirtekna (framlags) félagsins og yfirtökufélagsins
(viðtökufélagið) ákveða samruna. Þessi ákvörðun er þó
skilyrt
ü Þar sem samruni leiðir til slita á yfirteknu félagi (framlags
félagi) verður hluthafafundur í því félagi að samþykkja
hann. Ath. að krafist er samþykkis 2/3 hluta hluthafa
ü Stjórn yfirtökufélags (viðtökufélags) getur hins vegar
samþykkt samruna nema nauðsynlegt sé að breyta
samþykktum félagsins – þá ber að halda hluthafafund
ü Jafnan er öruggast að halda hluthafafund í hverju félagi
um sig
ü Þegar sameining hefur verið samþykkt getur þurft að
breyta samþykktum, nafni þinglýsts eiganda eignar o. fl.
3/23/19

ÁgV

101

YSÚ 280/2014
•

•

•

•

Kæranda, sem var einkahlutafélag, var skipt upp í tvö félög frá og með 1.
desember 2011 og við skiptinguna runnu fasteignir og áhvílandi skuldir til hins
útskipta félags, X ehf.
Ríkisskattstjóri taldi að borið hefði að skipta yfirfæranlegu rekstrartapi frá rekstri
kæranda fram að skiptingu milli kæranda og X ehf. í sama hlutfalli og skipting
milli félaganna á skattalegu bókfærðu verði eigna að frádregnum skuldum var
byggð á, en samkvæmt því tilheyrði 69% af yfirfæranlegu rekstrartapi kæranda
og 31% X ehf.
Kærandi krafðist þess að allt ónýtt yfirfæranlegt tap fyrri ára yrði nýtt á móti
hagnaði kæranda tímabilið 1. janúar til og með 30. nóvember 2011 eða fram að
skiptingardegi. Með hliðsjón af orðalagi 2. mgr. 54. gr. laga nr. 90/2003 taldi
yfirskattanefnd ekki loku fyrir það skotið að kæranda hefði verið heimilt að miða
uppgjör rekstrar og framtalsskil við það tímamark er skipting miðaðist við eða 1.
desember 2011 og láta yfirfæranlegt tap mæta rekstrarafkomu fram að þeim
tíma
Var fallist á kröfu kæranda að svo stöddu og lagt fyrir ríkisskattstjóra að taka
málið fyrir á nýjan leik, enda þótti ágreiningsefnið ekki hafa hlotið viðhlítandi
úrlausn af hendi ríkisskattstjóra
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Skilyrði skattfrjáls samruna
Úttektarskattlagning
• Allsherjarnafnverðsyfirfærsla eða allsherjarúttekt
• Yfirfæra verður allar eignir og skuldir þar með
talið eigið fé frá framlagsfélagi til viðtökufélags
– Vegna þessa skilyrðis getur verið varasamt að selja
eignir út úr framlagsfélagi í tengslum við sameininguna. Þetta gildir einkum ef kaupendur eignanna eru
hluthafar í yfirtekna félaginu
– Afar þýðingar mikið er því að fara varlega í sakirnar.
Um afleiðingarnar, sjá t. d. YSÚ 689/1994, sbr.
Skattur á fyrirtæki, bls. 799-800 . Eitt mesta klúður ...
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YSÚ 689/1994, tilvísun 1142
Eitt mesta klúður skattasögunnar?
Ú hf.
Viðtökufélag

Tap

H hf.
Framlagsfélag

452.481.830

700.000.000
•
•
•
•
•

Hinn 15. ágúst 1990 gerðu Ú og H með sér samrunaáætlun. Skv. henni skyldi Ú
yfirtaka H è allt eins og vera ber
Sama dag og þessi samrunaáætlun var gerð kaupir Ú skipið A af H. Þetta var
aðaleign H og eftir sölu þess var rekstri H því sjálfhætt èallsherjaryfirfærslu ekki ...
Hluthafafundur í H samþykkti samrunann 17. ágúst. Þremur dögum síðar gekk
stjórn Ú svo frá samþykki sínu
Við sameiningu félaganna var gert ráð fyrir að hluthafar í H skyldu frá hlutabréf í Ú
fyrir eignarhluti sína í H. Hinn 15. nóv. kaupir Ú hins vegar af þeim eignarhlutina
fyrir 75.000.000 kr. è gagngjaldskröfu ekki ...
Við endurákvörðun á sköttum Ú felldi skattstjóri niður tapið. Byggðist það annars
vegar á því að allsherjaryfirfærsluskilyrðinu hefði ekki verið fullnægt. Hluthafar í H
hefðu ekki heldur eingöngu, sem gagngjald, fengið hlutabréf í Ú fyrir hlutabréf sín í
H
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Hvernig er þetta orðað í skattalögum
þegar hlutafélög og samvinnufélög eiga í hlut
•

•
•

Sjá 1. mgr. 51. gr. TSL
– Sé hlutafélagi slitið þannig að það sé algjörlega sameinað
öðru hlutafélag, þá skulu skiptin sem slík ekki hafa í för með
sér skattskyldar tekjur fyrir þann sem hlutabréfin lét af hendi
Sjá 2. mgr. 51. gr. TSL
– Vísar til 56. gr. og 59. gr. SAM
Sjá 3. mgr. 51. gr. TSL
– Sé samvinnufélagi slitið á þann hátt að því sé breytt í
hlutafélag skulu skiptin sem slík ekki hafa í för með sér
skattskyldar tekjur fyrir þann sem séreignarhlutinn lét af
hendi

• Ath. hér er ekkert minnst á félagið en ganga verður út
frá því að það sé skattfrjálst
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Hvernig er þetta orðað í skattalögum
þegar um Sameignarfélög er að ræða
• Sjá 1. mgr. 53. gr. TSL
– Sé sameignarfélagi slitið, þannig að það sé algjörlega
sameinað öðru slíku sameignarfélagi eða hlutafélagi þá
skulu skiptin sem slík ekki hafa í för með sér skattskyldar
tekjur fyrir þann sem lét eignarhluta sinn af hendi og heldur
ekki fyrir félag það sem slitið var è aðeins betra

• Sjá 2. mgr. 53. gr. TSL
– Ef sameignarfélagi, sbr. 1. mgr. þessarar greinar, er breytt í
hlutafélag, þá skal þessi breyting ekki hafa í för með sér
skattskyldar tekjur fyrir eigendur sameignarfélagsins eða
félagið sjálft

•

Ath. hér eru báðir aðilar tilgreindir
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Skilyrði skattfrjáls samruna
Úthlutunarskattlagning
• Gagngjaldsskilyrðið – hvað felst í því
– Gagngjaldsskilyrðið lýtur að endurgjaldi fyrir eignarhluti
hluthafa í yfirteknu félagi (framlagsfélagi)
– Skv. skattalögum má það eingöngu vera í formi
eignarhluta í yfirtökufélaginu è VIÐTÖKUFÉLAGINU
– Greiðsla í öðru formi svo sem peningum er því óheimil.
Ekki er heldur unnt að nota hlutabréf í öðrum félögum
sem endurgjald (þríhyrningssamruni)
– Algengt er að á þetta reyni við kaup yfirtökufélags á
öllu hlutafé í yfirteknu félagi í aðdraganda sameiningar,
sbr. mál FRAMTAKS fjárfestingarbanka
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Hvernig er þetta orðað í skattalögum
Hlutafélög
• Sjá 1. mgr. 51. gr. TSL
– Sé hlutafélagi slitið þannig að það sé algjörlega
sameinað öðru hlutafélagi og hluthafar í
fyrrnefnda félaginu fái eingöngu hlutabréf í
síðarnefnda félaginu sem gagngjald fyrir hlutafé
sitt í félagi því sem slitið var, þá skulu skiptin
sem slík ekki hafa í för með sér skattskyldar
tekjur fyrir þann sem hlutabréfin lét af hendi
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Hvernig er þetta orðað í skattalögum
Samvinnufélög
•
•

Sjá 2. mgr. 51. gr. TSL
– Vísar til 56. gr. og 59. gr. SAM
Sjá 3. mgr. 51. gr. TSL, fyrri málsl. um A- deildina hljóðar svo:
– Sé samvinnufélagi slitið á þann hátt að því sé breytt í hlutafélag og
félagsaðilar samvinnufélagsins fái eingöngu hlutabréf í hlutafélaginu sem
gagngjald fyrir séreignarhluti sína í samvinnufélaginu skulu skiptin sem slík
ekki hafa í för með sér skattskyldar tekjur fyrir þann sem séreignarhlutinn lét
af hendi.
– Ath. hér er ekkert minnst á félagið en ganga verður út frá því að það sé
skattfrjálst

•

Sjá 3. mgr. 51. gr. TSL, seinni málsl. um B- deildina hljóðar svo:
– Hafi samvinnufélag, sem breyta á í hlutafélag, myndað sérstaka B-deild
stofnsjóðs með sölu hluta og eigendur samvinnuhlutabréfanna í B-deild fá
eingöngu hlutabréf í hlutafélaginu sem gagngjald fyrir B-deildarhluti sína í
samvinnufélaginu, þá skulu skiptin á sama hátt ekki hafa í för með sér
skattskyldar tekjur fyrir þann sem samvinnuhlutabréfin lét af hendi
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Lóðrétt yfirtaka móðurfélags á
dótturfélagi
• Athugið að stundum er ekki um neitt endurgjald eða gagngjald að ræða. Svo er t. d.
þegar yfirtökufélagið á allt hlutafé í yfirtekna
félaginu. Eign og skuld komast þá í hendur
sama aðila sem þýðir að hún þurrkast út
• Einnig er hugsanlegt að gagngjaldskrafan sé
ekki eins ströng þegar um yfirtöku svf. á öðru
svf. eða hf. er að ræða, sbr. 2. mgr. 51. gr.
TSL
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Réttaráhrif samruna
Hlutafélög og samvinnufélög
• Allsherjaryfirfærslu og gagngjaldsskilyrði fullnægt
– Sjá 1. mgr. 51. gr. TSL è Hlutafélög
• Við slíkan samruna hlutafélaga skal það félag, er við
tekur, taka við öllum skattaréttarlegum skyldum og
réttindum þess félags sem slitið var

– Sjá 3. mgr. 51. gr. TSL è Samvinnufélög
• Þegar samvinnufélagi er breytt í hlutafélag skal
hlutafélagið, sem við tekur, taka við öllum skattaréttarlegum skyldum og réttindum samvinnufélagsins
sem slitið var
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Réttaráhrif samruna
Sameignarfélög
•

Allsherjaryfirfærslu og gagngjaldsskilyrði fullnægt
– Sjá 1. mgr. 53. gr. TSL
• Við slíkan samruna félaga skal það félag, er við tekur,
taka við öllum skattaréttarlegum skyldum og réttindum
þess félags sem slitið var
– Sjá 2. mgr. 53. gr. TSL
• Við slíka breytingu skal hlutafélagið taka við öllum
skattaréttarlegum skyldum og réttindum sameignarfélagsins

– Ekki gleyma ábyrgðinni, hún er jú persónuleg
• Þrátt fyrir ákvæði 1. og 2. mgr. bera eigendur sameignarfélags,
sem slitið er eða breytt er í hlutafélag, ótakmarkaða ábyrgð á
greiðslu þeirra opinberu gjalda sem varða reikningsár fyrir slit
eða breytingu
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Taka við „öllum“ skattaréttarlegum
réttindum og skyldm
• Öllum þýðir öllum og ekki minna en það. Hér
til teljasta
1.
2.
3.
4.
5.

Stofnverð eigna, fyrningargrunnar og áðurfengnar
fyrningar
Frestaðar og dreifðar tekjur bæði af varanlegum
rekstrarfjármunum og hlutabréfum
Niðurfærsla eigna, birgða og kröfuréttinda
Útgáfa skattfrjálsra jöfnunarhlutabréfa
Svo og rekstrartap

• Sjá til fróðleiks YSÚ 123/2000
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YSÚ 123/2000, tilvísun 1194
Selur fyrst S hf.

T hf.

E hf.
Útgerð

x

Bátur, aflaheimildir

- 193.439.820

Áhersluorð: Sameining, allsherjaryfirfærsla hagnaður,
yfirtaka
•

•
•

Málavextir eru þeir að E hf. kaupir T hf. Þetta félag átti skipið X, sem bjó yfir ríkulegum
aflaheimildum, er E vildi eignast. Til að fjármagna kaupin þurfti E að selja hlutafélagið S
hf. Við það myndaðist hagnaður af fjárhæð 193.439.820 kr. og var skattlagingu hans
frestað skv. þá gildandi lögum með því að færa niður kaupverð hlutabréfanna í T hf.
Til að geta nýtt sér aflaheimildir bátsins X án þess að þurfa að fara í gegnum kvótaþing
hugðist E nú yfirtaka T. Í tengslum við það kom upp álitamál um skattskil hins frestaða
hagnaðar
Ríkisskattstjóri taldi hagnaðinn skattskyldan en YSN úrskurðaði að við sameiningu E og T
félli hann niður. Leiddi það af meginreglunni um allsherjaryfirfærslu eigna og skulda þar
með talið eigin fjár að viðtöku félagið gengi inn í öll skattaleg réttindi og skyldur framlagsfélagsins þar með talið frestunarheimildir vegna hagnaðar af sölu eigna
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Tímamark samruna
skattalögum og félagalögum lendir saman
• Yfirleitt er samræmi milli skattalaga og félagalaga
varðandi hin félagaréttarlegu atriði
• Skilji í sundur lætur skattarétturinn félagaréttinn
einfaldlega hafa forgang.
• Einstaka sinnum kemur þó fyrir að skattarétturinn
taki forræðið, stappi í gólfið og segi hingað og
ekki lengra – ég ræð
• Tímamark sameiningar er dæmi um það. Um
tíma vildu skattalögin t.d. ekki viðurkenna
afturvirka sameiningu skv. hlutafélaga- og
einkahlutafélagalögum
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Þessi ágreiningur leiddi um síðir til
lögfestingar 2. mgr. 54. gr. gr. TSL
• Við skiptingu eða sameiningu félaga er heimilt að
miða uppgjör rekstrar og framtalsskil, sbr. 90. gr.,
félaga þeirra er skiptingin eða slitin varða við það
tímamark þegar skiptingin eða slitin eiga sér stað
samkvæmt samþykktum félaganna
• Samkvæmt samþykktum félaganna vísar til hlutaðeigandi félagalaga, sbr. t.d. 2. mgr. 96. gr. EHL
– Uppsetning sameiginlega efnahags- og rekstrarreikningsins
fyrir félögin skal miða við uppgjörsdag sem má ekki vera
meira en sex mánuðum fyrir undirritun samrunaáætlunarinnar
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Skattlagning við sameiningu
• Við sameiningu er yfirteknu félagi slitið.
Félagið þarf því aðeins að telja fram vegna
tímans frá áramótum til sameiningardags

• Oftast er sameining miðuð við áramót og
horfir það til einföldunar
• Framtal yfirtökufélags (viðtökufélags) er
með venjulegum hætti
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Réttaráhrif
sameiningar hjá félögunum
• Framlagsfélag hættir. Viðtökufélag gengur inn
í skattalegar skyldur og réttindi framlagsfélags
–
–
–
–

3/23/19

Viðtökufélag yfirtekur fyrningarstofna
Réttur til útgáfu jöfnunarhlutabréfa helst óbreyttur
Frestaðar og dreifðar tekjur yfirfærast einnig
Eign og skuld sem aðilarnir eiga hvorir hjá öðrum
þurrkast út. Þetta gildir t. d. um hlutabréf og breytir
einu þótt kaupverð þeirra hafi verið fært niður um
fjárhæð frestaðs söluhagnaðar, sbr. YSÚ 123/2000
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Réttaráhrif
sameiningar fyrir hluthafana
• Stofnverð/kaupverð hlutabréfa þeirra í
framlagsfélaginu helst óbreytt í viðtökufélaginu. Sjá 18. gr. laga nr. 90/2003
– Kaupverð hlutabréfa, sem skattaðili hefur
eignast við samruna hlutafélaga skv. 51. gr.,
skal ákvarðast jafnt kaupverði þeirra hlutabréfa er hann lét af hendi
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Skattfrjáls skipting
Efnisyfirlit
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sagan
Almennt
Helstu gerðir skiptingar
Ákvæði skattalaga, sbr. 52 gr. TSL
Ákvæði hinna einstöku félagaréttarlaga
Skilyrði skattfrjálsrar skiptingar
Réttaráhrif

SAGAN
erlend áhrif enn og aftur
• Skipting hlutafélaga var fyrst leyfð 1996, sbr. lög
nr. 137/1996
• Var breytingin óhjákvæmileg afleiðing nýrra
hlutafélaga- og einkahlutafélagalaga, sbr. lög nr.
138/1994 og 2/1995
• Við inngönguna í EES þurfti Ísland að innleiða
félagaréttartilskipun ESB. Grunndvallast ofangreindar breytingar á henni
• Eins og sameiningin er skiptingin því umfram allt
tilkomin vegna erlendra áhrifa
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Hugtak og skilgreining
• Með skiptingu er venjulega átt við það er lögaðila er skipt upp í tvo eða fleiri lögaðila. Þetta
má gera með
1. yfirfærslu á öllum eignum og skuldum ákveðins
lögaðila til tveggja eða fleiri lögaðila (alger skipting)
2. yfirfærslu á hluta af eignum og skuldum ákveðins
lögaðila til eins eða fleiri lögaðila (hlutaskipting)
ü Hluti af hinum skipta lögaðila heldur því áfram rekstri þegar
svo stendur á
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Yfirlit yfir skiptingarmöguleika
Alger skipting

Hluta skipting
Viðtökufélag 1

Þessu félagi
verður slitið

Viðtökufélag 2

B
Viðtökufélag 2
x
y

x

y

C
y

3/23/19

A

B

A
x

Viðtökufélag 1

ü Eignarhlutur x og y verður að
vera hinn sami fyrir og eftir
skiptingu A í B og C
ü Hluthafar geta því ekki skipt liði
sem kallað er
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Auðkenni skiptingar
• Með skiptingu er hlutafé eins félags skipt á milli
tveggja eða fleiri félaga
• Í stað innleystra hlutabréfa í framlagsfélagi fá
hluthafar hlutabréf í viðtökufélagi
• Athugið vel að skv. lögum er aðeins heimilt að
skipta lárétt
• Lóðrétt skipting sem felst í myndun dóttur er því
óheimil
• Gleymið þó ekki undantekningunni í 52. gr. TSL.
Hið úrskipta félag er þannig í 100% eigu móðurinnar þegar svo stendur á – lóðrétt skipting
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Skattfrjálsar skiptingar, yfirlit
• Samkvæmt íslenskum lögum var áður fyrr
aðeins unnt að skipta hlutafélögum og
samvinnufélögum
• Við skiptingu á ehf. þurfti því að umbreyta
félaginu í hf. fyrst
• Þessu hefur nú verið breytt, sbr. 2. gr. laga nr.
54/2007. Í dag er því bæði unnt að skipta hf.
og ehf.
• Má skipta sf. og slf. Já og Nei. Fer eftir því
hvort félagið er sjálfstæður skattaðili eða
ekki? Réttaráhrif óviss
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Lög um hlutafélög og einkahlutafélög
• Sjá 133. gr. HLU og 107. gr. EHL, sbr. 1. mgr.
52. gr. TSL. Umrædd ákvæði heimila bæði
algera skiptingu og hlutaskiptingu
• Framlagsfélag má bæði vera hf. og ehf. Sama
gildir um viðtökufélagið
• Athugið að EKKI er skilyrði að skipt félag sé
nýtt félag. Hér gildir því ekki sama regla og
þegar um umbreytingu á einkarekstri í ehf. er
að ræða
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2. gr. laga nr. 54/2007, sbr.
107. gr. EHL
Skipting
Hluthafafundur getur, með þeim fjölda atkvæða sem krafist er til
breytinga á samþykktum einkahlutafélags, tekið ákvörðun um
skiptingu félagsins è Skv. því verða 2/3 hluthafa að samþykkja ...
Við skiptinguna taka fleiri en eitt einkahlutafélag eða hlutafélag við
öllum eignum og skuldum gegn endurgjaldi til hluthafa félagsins sem
skipt er è Þetta er alger skipting
Hluthafafundur getur með sama meiri hluta ákveðið skiptingu þannig
að eitt eða fleiri félög taki við hluta af eignum og skuldum è Þetta er
hlutaskipting
Viðtaka eigna og skulda getur farið fram án samþykkis lánardrottna è
Ath. samt að endurskoðandi/skoðunarmaður verður að lýsa því yfir að
hagur þeirra muni ekki versna við skiptinguna
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Félagaréttarleg skilyrði
skattfrjálsrar skiptingar
• Skiptingin verður að fullnægja ákvæðum hluta/
einkahlutafélagalaga. Það er alveg klárt, sjá
– XIV. kafla einkahlutafélagalaga um samruna, breytingu
einkahlutafélags í hlutafélag og skiptingu

• Skylt er líka að fylgja ársreikningslögum en óvíst
er hvaða afleiðingu vanræksla á því hefur
• Samkeppniseftirlitið getur auk þess ógilt
skiptingu ef aðgerðin stefnir samkeppni í hættu
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Skjalagerð
• Gangur skiptingar er annars hliðstæður og þegar
um samruna er að ræða. Þannig verður að útbúa
eftirfarandi gögn:
1. Skiptingaráætlun en hún hefur að geyma
viljayfirlýsingu stjórnar um skiptingu félags
2. Greinargerð stjórnar og skýrslu endurskoðanda/
skoðunarmanns um ákvörðun skiptingarhlutfalla
o. fl. og stöðu lánardrottna + + +
3. Lokaársreikning hins skipta félags og
stofnefnahagsreikninga hinna úrskiptu félaga
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1. mgr. 52. gr. TSL
Allsherjaryfirfærsla og gagngjaldsskilyrði
Alger skipting
Sé hlutafélagi skipt þannig að öllum eignum og skuldum sé
skipt á milli hins skipta félags og/eða þeirra félaga sem við
tóku eða urðu til við skiptin, og hluthafar í félaginu sem skipt
var fái eingöngu hlutabréf í þeim félögum sem eignir og
skuldir deildust á við skiptin, skulu skiptin sem slík ekki
hafa í för með sér skattskyldar tekjur fyrir þann sem
hlutabréfin lét af hendi

Hlutaskipting
Ákvæði þessarar málsgreinar eiga einnig við þegar
hlutafélagi er skipt þannig að fleiri en eitt hlutafélag taka
við hluta eigna og skulda í upprunalegu félagi
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Viðtökufélögin
• Skipting felur í sér uppdeilingu á atvinnurekstri
í tvö eða fleiri fyrirtæki
• Viðtökufélögin verða því að vera þess eðlis að
geta stundað atvinnurekstur
• Þetta bindur takmörkum hvernig hægt er að
skipta félagi. T.d. er ólíklegt að með skiptingu sé
hægt að skilja eignir og skuldir í sundur
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Hækkun hlutafjár
• Við skiptingu ber oft við að hlutafé
félagsins sem á að skipta sé 500.000
• Þegar svo er getur þurft að hækka
hlutaféð um 500.000 eða í milljón
• Það má gera með yfirfærslu af öðru
eiginfé, endurmati eigna eða framlagi
eigenda á meira hlutafé
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Viðbótarkröfur
Gamla reglan um samfelldni
Eignir og skuldir skulu yfirfærast á bókfærðu
verði
Skv. því er óheimilt að skrifa eignir upp

Þá er ekki heimilt að skipta liði sem kallað
er þar sem
Eignarhlutir hluthafa í félögunum skulu vera
innbyrðis í sömu hlutföllum og eignarhlutirnir
voru í því félagi sem skipt er
3/23/19

ÁgV

133

Skipting samvinnufélaga
•

•

•

•

Sé samvinnufélagi skipt þannig að fleiri en eitt samvinnufélag
eða hlutafélag taki við eignum og skuldum frá félaginu skulu
ákvæði þessarar málsgreinar gilda um slíka skiptingu è
Lárétt skipting
Séreignarhlutir félagsaðila í samvinnufélögunum skulu vera
innbyrðis í sömu hlutföllum og séreignarhlutirnir í hinu skipta
félagi ...
.... en taki hlutafélag við eignum og skuldum frá samvinnufélaginu skulu allir hlutir í hlutafélaginu vera í eigu hins SKIPTA
FÉLAGS è LÓÐRÉTT SKIPTING
Við skiptingu skv. 1. mgr. skiptast skattalegar skyldur og réttindi milli félaganna í sama hlutfalli og bókfært verð eigna að
frádregnum skuldum sem flytjast til þeirra
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Skattaréttarleg skilyrði skiptingar,
sbr. 1. mgr. 52. gr. TSL
• Ákvæði 1. mgr. 52. gr. TSL. Þrjú skilyrði:
ü Allsherjarnafnverðsyfirfærsla eigna. Við hlutaskipti
er í raun aðeins hluta af eignum og skuldum þar
með töldu eigin fé skipt. Reglunni telst samt
fullnægt þar sem gamla félagið er skilgreint sem
viðtökufélag 1
ü Gagngjaldsskilyrði. Hluthafar í framlagsfélagi mega
eingöngu fá greitt með hlutabréfum í viðtökufélagi
ü Eignarhlutföll. Eignarhlutföll í viðtökufélagi verða að
vera þau sömu og í framlagsfélagi. Skv. því geta
hluthafar ekki skipt liði sem svo er kallað
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Umbreyting og skipti
• Algengt er að einstaklingar í rekstri fái
tilboð í einstakar eignir atvinnurekstrar
síns, t.d. fasteign eða landshluta
• Ef þeir selja eignina út úr rekstrinum
þurfa þeir að svara 36,94%-46,24%
skatti af hagnaðinum
• Sé eignin hins vegar hf. eða ehf. er
skatturinn aðeins 22%. Skv. því er eftir
nokkru að slægjast
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Hvað þarf ég að gera ...
• Umbreyta einkarekstri í ehf. Þetta verður að gera á
tímabilinu jan. til apríl loka
• Strax og umbreytt er má skipta félaginu frá og með 1.
jan. í tvær/tvö eða fleiri eignir og skuldir/ehf.
• Ath. skipting tekur að lágmarki einn og hálfan mánuð –
vegna auglýsingar skiptanna í Lögbirtingablaðinu
• Þegar skipting hefur verið samþykkt er umrædd eign
yfirfærð til félagsins sem á að selja
• Að þessu loknu er ekkert til fyrirstöðu að selja
félagið/eignina með 22% fjármagnstekjuskatti
• Hvað með skattasniðgöngusjónarmið? Er einhver ...
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Hættu gildrur
• X ehf. stundaði útgerð. Jafnframt átti félagið fasteignir.
Hinn 1. maí sl. barst eiganda X ehf. tilboð í úthlutaðar
aflaheimildir félagsins að fjárhæð 150 millj.
• Til að lækka skatta sína úr 37,6% í 22% eða um 24 millj.
ákvað eigandi X að skipta félaginu í útgerðarhluta og
fasteignahluta miðað við 1. jan. 2018
• Kaupandi útgerðarhluta X sat uppi með frestaðan hagnað
af sölu á aflahlutdeild í sínu félagi. Lág honum því mikið á
að eignast útgerðarfélagið
• Til að redda sér fyrir horn varð því úr ráði að hann keypti
óstofnað úrskipt félag miðað við 31. des. 2017. Í
framhaldinu skipti seljandi félagi sínu og undu allir glaðir
við sitt þar til ...
3/23/19

ÁgV

138

Skoðið líka
http://www.rsk.is/fagadilar/bind
andi-alit/nr/648
• Bindandi álit nr. 2/08 frá 10. mars 2008
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Betra heima setið ...
• Það er ekki hægt að sameina óstofnað ehf. og stofnað
félag è kaupandinn fékk því á baukinn
• Ef maður selur óstofnað viðtökufélag haldast eignarhlutföllinn tæplega hin sömu í skipta og úrskipta félaginu
• Hluthafar í hinu skipta félagi fá ekki heldur einungis hluta
bréf í hinu úrskipta félagi è munið gagngjaldsskilyrðið
• Þetta skapar hættu á að litið verði svo á að hið selda sé
ekki úrskipt félag heldur eignir skipts félags, sbr.
Glitnis málið
• Skattyfirvöldum er því í lófa lagt að skattleggja eigand
ann eins og honum hafi hlotast óheimil arðsúthlutun è
seljandinn fær því líklega á baukinn einnig
3/23/19

ÁgV

140

.
Dómur Hæstaréttar dags.12. nóvember 2015
í málinu nr. 217/2015: Ingimundur hf.
gegn íslenska ríkinu
•

•

•

•

Vegna fyrirhugaðrar skiptingar I hf. var F ehf. stofnað í júní 2005. Í ágúst sama ár afsöluðu eigendur F ehf., sem voru þeir sömu
og hluthafar í I hf., SÞ hf. 90% hluta í einkahlutafélaginu og K ehf. 10% í samræmi við samning þess efnis sem gerður hafði verið í
maí. Á hluthafafundi í I hf. í september það ár var samþykkt að skipta félaginu og að nánar tilgreint fiskveiðiskip ásamt
veiðarfærum og aflahlutdeild yrði flutt yfir til F ehf. Tveimur dögum síðar var haldinn hluthafafundur í F ehf. þar sem samþykkt var
að hluti eigna og skulda I hf. myndi renna inn í félagið í skiptum fyrir eignarhluti í félaginu
Árið 2011 kvað ríkisskattstjóri upp úrskurð þar sem ákveðið var að endurákvarða opinber gjöld I hf. vegna nánar tilgreindra
gjaldára og var hann staðfestur með úrskurði yfirskattanefndar árið 2013. Var niðurstaða skattyfirvalda á því reist að I hf. hefði,
með framangreindum ráðstöfunum, komið sér hjá skattlagningu hagnaðar vegna sölu á fiskveiðiskipinu. Í málinu krafðist I hf. þess
að áðurgreindir úrskurðir yrðu ógiltir og nánar tilgreind fjárhæð endurgreidd
Í dómi Hæstaréttar kom fram að skipting I hf. hefði fyrst tekið gildi þegar hluthafafundurinn í F ehf. hefði samþykkt skiptinguna fyrir
sitt leyti samkvæmt 1. og 2. mgr. 133. gr., sbr. 1. tölulið 1. mgr. 127. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög. Þótt hluthafar í I hf. hefðu
fengið hlutabréf í F ehf. við stofnun þess hefði I hf. ekki verið skipt að lögum fyrr en eftir að þeir höfðu afsalað bréfunum til
annarra. Af þeirri ástæðu hefði ekki verið fullnægt það frumskilyrði, sem mælt hefði verið fyrir um í 1. mgr. 52. gr. laga nr.
90/2003 um tekjuskatt, að hluthafar í félagi sem skipt væri fengju hlutabréf í félögum sem við tækju sem gagngjald fyrir
hlutafé í hinu skipta félagi
Með hliðsjón af efni samningsins um kaup SÞ hf. og K ehf. á F ehf. og ákvæði 1. mgr. 57. gr. laga nr. 90/2003 var talið að
skattyfirvöldum hefði verið rétt að ákveða að kaupverð samkvæmt samningnum hefði átt að vera fært til tekna hjá I hf., þó að því
tilskildu að heimilt hefði verið að endurákvarða opinber gjöld hans á árinu 2011 og fylgt hefði verið viðeigandi stjórnsýslureglum
við meðferð á máli hans. Talið var að framtalsgögn I hf. hefðu ekki gefið skattstjóra tilefni til þess að endurákvarða opinber gjöld
hans nema að undangenginni áskorun um að láta í té skriflegar skýringar og viðeigandi gögn, sbr. 1. mgr. 96. gr. laga nr.
90/2003. Af því leiddi að regla 2. mgr. 97. gr. sömu laga um tveggja ára frest til endurákvörðunar opinberra gjalda ætti ekki við í
máli I hf. og yrðu áðurgreindir úrskurðir skattyfirvalda því ekki felldir úr gildi af þeirri ástæðu. Þá var ekki fallist á með I hf. að slíkir
gallar hefðu verið á málsmeðferð skattyfirvalda að ylli ógildingu úrskurða þeirra. Samkvæmt framansögðu var Í sýknað af kröfum I
hf.
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Dómur hæstaréttar dags. 1. febr. 2017 í málinu nr. 72/2017:
Ármann Fr. Ármannsson, Esther Ósk Ármannsdóttir og Lára
Friðbertsdótti gegn íslenska ríkinu
•

•

•

•

Á, ÁÁ og E voru öll í tilteknum hlutföllum eigendur I hf. árið 2005, en það félag rak útgerð fiskiskips og fór með verulegar
aflaheimildir. Til tals kom á árinu 2004 að skipta félaginu einkum vegna aukinna umsvifa þess í viðskiptum með
fjármálagerninga. Á stjórnarfundi í apríl 2005 var einnig fjallað um slík áform og ákveðið að leggja fram um það tillögu á
aðalfundi félagsins, sem síðar skyldi haldinn. Þann 23. maí 2005 gerðu útgerðin S hf. og K ehf. tilboð í alla hluti í óstofnuðu
einkahlutafélagi F en eignir og réttindi félagsins voru sögð fiskiskip, aflaheimildir þess og veiðarfæri. Á, ÁÁ og E samþykktu
tilboðið fyrir hönd hins óstofnaða einkahlutafélags. Kaupsamningur um eignirnar var gerður 27. sama mánaðar.
Skiptingaráætlun fyrir I hf. var samþykkt 16. ágúst 2005 og var skiptingin samþykkt á hluthafa fundi 24. september 2005.
Samkvæmt henni skyldi fiskiskip I hf., aflaheimildir og veiðafæri renna til nýstofnaðs einkahlutafélags F, en eigendur þess voru
hinir sömu og eigendur I hf. og í sömu hlutföllum
F ehf. hafði verið stofnað í lok júní 2005. Við skattskil gjaldárið 2006, vegna tekjuársins 2005, töldu Á, ÁÁ og E fram sem
fjármagnstekjur hagnað af sölu hluta í F ehf. til S hf. og K ehf., og greiddu af því fjármagnstekjuskatt. Árið 2011 kvað
ríkisskattstjóri, að undangenginni athugun, upp úrskurð þar sem ákveðið var að endurákvarða opinber gjöld I hf. vegna nánar
tilgreindra gjaldára og var niðurstaðan á því reist að í framangreindum ráðstöfunum hefði í raun falist sala á fiskiskipi,
aflaheimildum og veiðarfærum frá I hf. til S hf. og K ehf. Hefði til samræmis við það I hf. borið að telja söluhagnaðinn fram sem
tekjur og greiða af þeim tekjuskatt
Var lagður tekjuskattur á I hf. til samræmis við þessa niðurstöðu. I hf. freistaði þess að hnekkja þessari niðurstöðu
ríkisskattstjóra, en hún var á endanum staðfest með dómi Hæstaréttar í máli nr. 217/2015. Á, ÁÁ og E töldu að miðað við að I
hf. hefði þurft að greiða tekjuskatt af söluhagnaði eignanna til S hf. og K ehf. hefðu þau ekki þurft að greiða fjármagnstekjuskatt
af hagnaði þeirra af sölu hluta í F ehf. til S hf. og K ehf. Óskuðu þau eftir því við ríkisskattstjóra að álagning á opinberum
gjöldum þeirra gjaldárið 2006 yrði endurupptekin og þeim endurgreiddur ofgreiddur fjármagnstekjuskattur. Því var hafnað af
hálfu ríkisskattstjóra og höfðuðu þau þá mál á hendur Í til endurgreiðslu ætlaðs ofgreidds fjármagnstekjuskatts
Í héraðsdómi, sem staðfestur var með vísan til forsendna hans í Hæstarétti, kom meðal annar fram að þótt leiða mætti af
áðurnefndum dómi Hæstaréttar í máli nr. 217/2015 að tekjur af sölu umræddra eigna og réttinda I hf. hefðu með réttu átt að
falla því félagi í skaut, en ekki Á, ÁÁ og E, yrði ekki fram hjá því litið að þeim fjármunum, sem komu fyrir þessi verðmæti, hefði
verið ráðstafað til þeirra í ágúst 2005 og hefðu verið þeim til frjálsrar ráðstöfunar eftir það. Í því ljósi hefði ríkisskattstjóra verið
rétt að líta svo á að fjármunir er svöruðu til hagnaðar af sölu umræddra verðmæta hefðu runnið til Á, ÁÁ og E og væru því
tekjur af hlutareign þeirra í I hf. í samræmi við 11. gr. laga nr. 90/2003 sem væru skattskyldar samkvæmt 7. gr. sömu laga.
Þessi niðurstaða fæli ekki í sér óheimila eignaskerðingu samkvæmt 1. mgr. 72. gr. stjórnarskrárinnar nr. 33/1944, né væri hún
andstæð atvinnufrelsisákvæði 1. mgr. 75. gr. Var Í því sýknað af kröfum Á, ÁÁ og E
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Stimpilgjald við samruna og skiptingu,
sjá 1. mgr. 3. gr. laga nr. 138/2013
Ekki þarf að greiða stimpilgjald ef
þessu skilyrði er fullnægt
Breytt með 38. gr. laga nr. 125/2015
•

•

Greiða skal stimpilgjald af skjölum er varða eignaryfirfærslu
fasteigna hér á landi og skipa yfir 5 brúttótonnum sem skrásett
eru hér á landi, svo sem afsölum, kaupsamningum og
gjafagerningum
Ákvæði 1. málsl. á ekki við þegar nafnbreyting verður á eiganda
fasteignar eða skipa yfir 5 brúttótonnum í opinberum skrám, svo
sem í þinglýsingabókum, í kjölfar félagaréttarlegs samruna,
breytingar einkahlutafélags í hlutafélag eða skiptingar
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Tapsframfærsla við
umbreytingu og breytingu á
eignaraðild að fyrirtæki
• Sameining og skipti byggjast á allsherjar
nafnverðsyfirfærslu og gagngjaldskröfu
• Sé þeim skilyrðum fullnægt gengur viðtöku
félagið inn í öll skattaleg réttindi og skyldur
framlagsfélagsins, þar með talið tap
• Viðtökufélagið getur því nýtt sér tap framlags
félagsins til frádráttar tekjum hjá sér nema
frádrátturinn sé takmarkaður skv. lögum

SAGAN
• Sameining félaga var upphaflega samþykkt með
lögum nr. 30/1971 og öðluðust þau gildi 1. jan.
1972
• Frá 1972 til 1990 var yfirfærsla taps mest megnis
hindrunarlaus. Á árunum 1983 til 1987 ríkti efna
hagskreppa hér á landi. Vegna þessa gengu mörg
fyrirtæki með tapi
• Í kjölfarið urðu viðskipti með tapsfyrirtæki mjög
vinsæl
• Þetta sætti gagnrýni sem varð til þess að nýtingarréttur tapsins var takmarkaður með 9. gr. laga nr.
97/1988 er tóku gildi 1. jan. 1989
3/23/19

ÁgV

145

Ahugasemdir við greinina í frumarpi til laganna
•

•

•

•

•

Við sameiningu eða samruna félaga, hvort sem um er að ræða hlutafélög,
samvinnufélög eða sameignarfélög, hafa allar skattaréttarlegar skyldur og réttindi
þess félags sem slitið var flust til þess félags sem við tekur, sbr. 56. og 57. gr.
laganna
Nokkur brögð hafa verið að því að félög, sem í raun hafa hætt allri starfsemi, séu
keypt af fyrirtækjum, sem eru í fullum rekstri, vegna þess að eftir stendur í reikningum
þeirra ójafnað tap frá því að þau voru í rekstri. Félög þessi kunna hins vegar að öðru
leyti að vera skuldlaus og eignalaus
Kaupandi nýtir sér þetta ójafnaða tap til lækkunar á skattskyldum tekjum því að hann
yfirtekur allar skattaréttarlegar skyldur og réttindi félagsins sem var selt. Þá eru einnig
dæmi um samruna félaga í alls óskyldum atvinnugreinum í þessu skyni
Þar sem telja verður að kaup af því tagi sem að framan er lýst hafi í raun engan
tilgang annan en þann að komast hjá greiðslu tekjuskatts er í þessari grein lagt til að
eftirstöðvar rekstrartapa frá fyrri árum hjá því félagi sem slitið var flytjist ekki til þess
félags sem við tekur, nema það hafi með höndum 1) sams konar rekstur eða
starfsemi og félagið stundaði sem slitið var
Einnig felst í greininni að eftirstöðvar rekstrartapa þess félags sem slitið var flytjast
ekki til þess félags sem við tekur hafi það félag sem slitið var 2) hætt starfsemi sinni
fyrir slitin og átti 3) óverulegar eignir
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Yfirfærsla taps - skilyrði
• Nýting taps í viðtökufélagi varð nú háð
þrenns konar skilyrðum
1. Viðtökufélag þurfti að stunda skyldan rekstur
eða halda áfram - að mestu leyti - sams konar
rekstri
2. Framlagsfélag mátti ekki vera hætt starfsemi
3. ... eða eiga fyrir slitin óverulegar eignir

• Út af fyrir sig átti ekki að vera erfitt að
efna þetta
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Áhrif ...
• Samt megnaði þetta ekki að hindra „spekulationir“ með taps fyrirtæki. Gagnrýnin hélt því
áfram
• Ákvæði umræddra laga var því endurskoðað og
ný lög sett 1991. Samkvæmt þeim verður að
fullnægja fimm skilyrðum svo að tapsnýting í
viðtökufélagi sé heimil
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Lög nr. 85/1991, skilyrði ...
1. Framlagsfélag verður að eiga einhverjar eignir. Ath. þessu var eins
farið áður
2. Rekstri framlagsfélags má ekki hafa
verið hætt. Ath. þessu var eins farið
áður
3. Tap framlagsfélags verður auk þess
að hafa myndast í sams konar rekstri
og viðtökufélag stundar. Nýtt skilyrði
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En hvað með viðtökufélagið?
MÁ EKKI VERA ORÐIN TÓM
• Viðtökufélag verður að hafa haft með höndum
skyldan (ekki sams konar) rekstur og framlagsfélagið stundaði eða halda að mestu leyti áfram
svipuðum eða skyldum rekstri. Nýtt og gamalt
skilyrði
• Þetta er þó ekki allt – í ákvæðinu er varnagli sem
ætlað er að koma í veg fyrir málamyndasamruna
• Samruninn/skiptingin verður semsé að vera
raunveruleg, hafa innihald
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Viðskiptalegur tilgangur
• Sameining eða skipting verður að vera
gerð í venjulegum og eðlilegum
viðskiptatilgangi það er ekki eingöngu til
að öðlast skattalegt hagræði vegna
nýtingar taps, sbr. Samherjadóminn
• ATH. BER AÐ ÖLLUM SKILYRÐUM 54.
GR. TSL VERÐUR AÐ VERA FULLNÆGT
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54. gr. TSL
Flókin skilyrði
•

Gamalt

Þrátt fyrir ákvæði 51.–53. gr. skal rekstrartap, þar með taldar
eftirstöðvar rekstrartapa frá fyrri árum, sbr. 8. tölul. 31. gr.,
hjá því félagi sem slitið var ekki flytjast til þess félags eða
þeirra félaga sem við taka nema uppfyllt séu öll skilyrði
þessarar greinar.
1.
2.

Nýtt

3.
Gamalt

Nýtt

4.
5.
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Hið yfirfærða tap verður að hafa myndast í (1) sams konar rekstri og
það félag sem við tekur eða þau félög sem við taka hafa með höndum
Félag eða félög þau sem við taka skulu hafa með höndum (2) skyldan
rekstur eða starfsemi og það félag sem slitið var
Tap flyst ekki milli félaga við sameiningu eða skiptingu þegar það félag
sem slitið var (3) átti fyrir slitin óverulegar eignir eða
hafði (4) engan rekstur með höndum
Síðast en ekki síst verður sameining eða skipting félaga að vera gerð í
(5) venjulegum og eðlilegum rekstrartilgangi
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Framlagsfélag – álitaefni
Úrskurðar og dómaframkvæmd
• Hvað merkir sams konar rekstur?
– Vísar það til rekstrartilgangs skv. samþykktum eða
ber eingöngu að skoða raunverulega starfsemi è já
– Skiptir máli ef hlutaðeigandi félag er í fjölþættri
starfsemi og vægi sameiginlega þáttarins er
óverulegt è hugsanlega

• Hvað er átt við með eignum ?
– Vörur, varanlegir rekstrarfjármunir, óefnislegar eignir,
eignarhlutir í fyrirtækjum, peningalegar eignir - sjóður
– Skiptir máli að eigið félags sé neikvætt è nei

• Úrskurðir, sjá Skatt á fyrirtæki bls. 828 - 831
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Niðurstaða
• Með eignum er átt við hverskonar verðmæti
sem er. Þá skipir ekki máli hvort eigið fé er
neikvætt
• Raunveruleg starfsemi hefur forgang umfram
samþykkta starfsemi
• Aðalstarfsemi hefur forgang umfram hliðar- eða
aukastarfsemi
• Við mat á aðalstarfsemi ber að skoða uppruna
tekna è follow the mony
• Þetta er því umfram allt hlutlægt mat
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Samherjamálið, sbr. dóm HRD
dags. 25. jan. 2001
• Mál þetta fjallar um yfirtöku Samherja á félaginu
Strýtu hf. 1. júlí 1996 en umrætt félag hafði yfirtekið
félagið Kirkjusand hf. 28. DES. 1995
Kirkjusandur hf. átti ónýtt tap í rekstri sem nýtt var til
frádráttar tekjum hjá Strýtu hf. gjaldárið 1996 og
Semherja hf. gjaldárið 1997
• 16. des. 1997 felldi RSK tapsnýtingu Strýtu hf. niður
þar sem rekstur þess og rekstur Kirkjusands hafi
verið ósambærilegur það er ekki skyldur – Samherja
væri því óheimilt að nýt tapið
• Málið gekk til dómstóla sem ómerkti ákvörðun RSK
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Samherjamálið
Almennt
ü
ü
ü

ü

ü

ü
ü

Fyrirtækin Kirkjusandur hf. (K) og Matvælaiðjan Strýta hf. (M) sameinuðust á árinu 1995
undir nafni M, það er Strýtu
Yfirtöku félagið M sameinaðist svo 1. júlí 1996 fimm öðrum fyrirtækjum undir nafni
SAMHERJA, sem tók þá yfir skattaleg réttindi og skyldur M
Við samruna M og K var ætlunin að færa uppsafnað tap K yfir til M og var það gert með
þeim hætti að hluti tapsins var nýttur til frádráttar skattskyldum tekjum M gjaldárið 1996
og afgangurinn gjaldárið 1997 í framtali S
Með úrskurði ríkisskattstjóra frá 16. desember 1997 var meðal annars kveðið á um að
skilyrði 57. gr. A laga nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt, nú 54. gr. TSL, hefðu
ekki verið uppfyllt vegna gjaldársins 1997 og því væri fellt niður tap sem fært hefði verið
til frádráttar tekjum M
Hæstiréttur féllst hins vegar á það með héraðsdómi að skilyrðum nefnds ákvæðis hefði
verið fullnægt. Um (1) skyldan rekstur umræddra fyrirtækja hefði þannig verið að ræða,
auk þess sem skilyrðum 57. gr. A um (2) eignastöðu og rekstur K, svo og því skilyrði,
að hið yfirfærða tap hafi myndast í (3) sams konar rekstri, væri fullnægt
Þá var einnig fallist á það að samruninn hefði verið gerður í (4) eðlilegum og
venjulegum rekstrartilgangi, en ekki í þeim eina tilgangi að ná fram skattalegu hagræði
Samkvæmt því var staðfest sú niðurstaða héraðsdóms að fella úr gildi þann hluta
úrskurðar ríkisskattstjóra, sem laut að endurákvörðun opinberra gjalda Samherja vegna
gjaldársins 1997

3/23/19

ÁgV

156

Tímamark samruna
Sögulegt yfirlit, til fróðleiks
•

•

•

•

Um tengsl 56. (51) gr. og 57. gr. A (54) laga nr. 75/1981. Samkvæmt 1. mgr. 56.
gr. laga nr. 75/1981 skal hlutafélag það sem við tekur eftir samruna hlutafélaga
taka við öllum skattalegum skyldum og réttindum þess félags sem slitið var.
Þetta er þó háð því skilyrði að hinu yfirtekna hlutafélagi hafi verið slitið þannig
að það hafi algerlega verið sameinað öðru hlutafélagi og hluthafar í yfirtekna
félaginu eingöngu fengið hlutabréf í yfirtökuhlutafélaginu sem gagngjald fyrir
hlutafé sitt í því félagi sem slitið var
Í máli þessu er ekki deilt um að þessu skilyrði hafi verið fullnægt við samruna
Kirkjusands og Strýtu en hins vegar er ágreiningur um við hvaða tímamark eigi
að miða samrunann í skattalegu tilliti
Af upphafi 57. gr. A laga nr. 75/1981 leiðir að skera þarf úr hvort og þá hvenær
skattalegur samruni hlutafélaganna átti sér stað ÁÐUR en tekið er til skoðunar
hvort hin sérstöku skilyrði, sem greinin setur fyrir því að rekstrartap þess félags
sem slitið var, flytjist yfir til hins sem við tekur

3/23/19

ÁgV

157

•

•

•

•

•

•

Fyrir liggur að samrunaáætlun Kirkjusands og Strýtu var undirrituð af stjórnarmönnum félaganna 28.
desember 1995 og greinargerð stjórnarmanna Kirkjusands um samrunaáætlunina er undirrituð sama
dag
Rekstrar- og efnahagslegur samruni Kirkjusands og Strýtu miðaðist við samþykkt samrunaáætlunar
28. desember 1995. Þá liggja fyrir greinargerðir tveggja endurskoðendafyrirtækja, dags. 26. janúar
1996, um samrunaáætlunina
Lagður hefur verið fram í málinu upphafsefnahagsreikningur hins sameinaða félags sem miðast við
28. desember 1995 og var hann lagður til grundvallar í samrunaferlinu. Af hálfu stefnanda er haldið
fram að einungis hafi verið breytt um forsíðu á þessum efnahagsreikningi og hann þannig lagður til
grundvallar endanlegri ákvörðun hlutafélaganna um samruna
Áritun endurskoðenda á samrunaefnahagsreikninginn er dags. 26. júní 1996. Fyrir liggur að samruni
hlutafélaganna tveggja var endanlega staðfestur á hluthafafundi Kirkjusands 5. júlí 1996 en á
hluthafafundi hjá Strýtu 20. júlí 1996. Hlutafélagaskrá var send tilkynning 24. júlí 1996 um
samrunann og að Kirkjusandi hafi verið slitið
Strýta nýtti síðan yfirfæranlegt tap Kirkjusands til frádráttar skattskyldum tekjum félagsins vegna
rekstrarársins 1995 eða gjaldársins 1996. Af framangreindu þykir ljóst að hinu yfirtekna hlutafélagi,
Kirkjusandi, var ekki slitið fyrr en 5. júlí 1996 og þá fyrst voru skilyrði til að telja hluthafa í Kirkjusandi
hluthafa í yfirtökufélaginu, Strýtu. Með hliðsjón af 1. mgr. 56. gr. laga nr. 75/1981 tók Strýta því ekki
yfir skattaleg réttindi og skyldur Kirkjusands fyrr en 5. júlí 1996. – Sjá nú 2. mgr. 54. gr. TSL
Fallist er á með stefnanda að athugasemdalaus móttaka hlutafélagaskrár á tilkynningu um samrunann
bindi ekki hendur skattyfirvalda við mat á því tímamarki hvenær samruni hlutafélaganna hafi í raun
orðið í skattalegu tilliti. Samkvæmt framangreindu ber að staðfesta þann hluta úrskurðar
ríkisskattstjóra sem lýtur að því að Strýtu hafi ekki verið heimilt í skattframtali 1996, að nýta til
frádráttar skattskyldum tekjum sínum yfirfæranlegt tap Kirkjusands að fjárhæð 194.331.237 krónur
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1

2

Kirkjusandur hf.
Tap
194.331.237

Strýta
ehf.

Samherji
3

Tvíþættur ágreiningur:

4

Við framtal til skatts árið 1996 vegna
1995 dró S tap K frá tekjum hjá sér.
Skattstjóri felldi niður tapið þar sem K
hefði ekki verið slitið fyrr en 5. júlí
1996.
K og S var með öðrum orðum ekki
heimilt að gera samrunann afturvirkan

Samrunaáætlun var dags. 28. des. 1995
Greinargerð stjórnar var dags. 28. des. 1995
Greinargerð endurskoðenda var dags. 26.
jan. 1996
Samrunin var endanlega samþykktur á
hluthafafundi í K 5. júlí 1996 og á hluthafa
fundi í S 20. júlí 1996. Hlutafélagaskrá var
svo tilk. um samrunann 24. júlí 1996

Í framhaldi var Samherja meinað að nýta tap S í rekstri
sínum þar sem tap Kirkjusands ...
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Um ákvæði 57. gr. A laga nr.
75/1981, sbr. 54. gr. TSL
ü Óumdeilt er að skilyrði 56. gr. laga nr. 75/1981 stóðu ekki í vegi
nýtingar yfirfæranlegs rekstrartaps til frádráttar skattskyldum
tekjum Strýtu gjaldárið 1997 eins og fram kemur í úrskurði ríkis
skattstjóra frá 16. desember 1997
ü Kemur þá til skoðunar hvort skilyrði 57. gr. A standi í vegi fyrir
nýtingu rekstrartapsins gjaldárið 1997 hjá M og síðar hjá Samherja
ü Öllum fjórum skilyrðum ákvæðisins þarf að vera fullnægt til þess að
rekstrartap yfirtekins félags (framlagsfélags) verði nýtt til frádráttar
skattskyldum tekjum yfirtökufélagsins (viðtökufélags)
ü Í úrskurði ríkisskattstjóra frá 16. desember 1997 var talið að hvorki
væri uppfyllt það skilyrði ákvæðisins að sameiningin hefði verið
gerð í (1) venjulegum og eðlilegum rekstrartilgangi né það skilyrði
að (2) yfirtökuhlutafélagið (Strýta) skuli hafa með höndum skyldan
rekstur eða starfsemi og það félag sem slitið var (K) stundaði
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Almenn túlkunarfræði
Forsendur dómarans
•

•

•

•

Líta verður á ákvæði 57. gr. A sem undantekningu frá þeirri almennu
reglu sem fram kemur í 1. mgr. 56. gr. að við samruna hlutafélaga
skuli það félag sem við tekur, taka við öllum skattalegum skyldum og
réttindum þess félags sem slitið var
Almennt verður að gera þær kröfur til skattalagaákvæða að þau séu
skýr og auðskilin og á þetta sérstaklega við um undantekningareglur
sem eru íþyngjandi fyrir skattþegn
Skilyrði þau sem 57. gr. A setur fyrir að uppsafnað rekstrartap verði
nýtt í yfirtökufélagi eru að ýmsu leyti almennt orðuð og óskýr og gefa
talsvert svigrúm til túlkunar
Með vísan til framangreinds ber að beita þrengjandi lögskýringu við
túlkun ákvæðisins með þeim hætti að skilyrðin verða ekki talin setja
samruna hlutafélaga meiri skorður en örugglega verður talið rúmast
innan orðalags þess è rúm túlkun í raun
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Hvaða stefnu á að taka við túlkunina
ètilgangsstefnu
• Ákvæði sama efnis og 1. mgr. 56. gr. laga nr. 75/1981,
nú 51. gr. TSL, var fyrst lögtekið með lögum nr. 30/
1971
• Í athugasemdum við frumvarp að þeim lögum segir að
embættismannanefnd sem gerði tillögur að lagabreytingunni hafi m.a. haft það markmið „að kanna leiðir til
að örva myndun fjármagns í fyrirtækjum, auðvelda
samruna þeirra og jafnhliða tryggja, að fjármagn leiti
ekki út úr fyrirtækjum í öðru formi en arðgreiðslum.“
• Semsé: að stuðla að vexti og viðgangi atvinnulífsins.
Er það ekki virðingarverð stefna
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Um breytinguna 1991
út á hvað gekk hún
•
•

•

•

Sambærilegt ákvæði og 57. gr. A, það er 54. gr. TSL, kom fyrst inn í
skattalög með 7. gr. laga nr. 97/1988
Í athugasemdum með frumvarpi sem varð að þeim lögum kemur fram
að tilgangurinn með frumvarpinu væri að þrengja heimild til yfirfærslu
taps eða sameiningar fyrirtækja í óskyldum rekstri
Af athugasemdunum verður ráðið að lagabreytingunni væri ætlað að
koma í veg fyrir sameiningu félaga í óskyldum rekstri sem hefði engan
annan tilgang en þann að komast hjá greiðslu tekjuskatts
Breyting sú sem gerð var á ákvæðinu í meðförum þingsins þegar orðalaginu „nema það hafi með höndum sams konar rekstur eða starfsemi
og félagið sem slitið var“ var breytt í „nema það stundi skyldan rekstur
eða haldi að mestu leyti áfram svipuðum rekstri eða starfsemi og það
félag sem slitið er“ bendir til þess að löggjafinn hafi ekki viljað setja
þröngar skorður við samruna félaga
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Hversu mikið átti að þrengja
•
•

•

ü

v

•

Með 8. gr. laga nr. 85/1991 var 57. gr. A breytt í það horf sem ákvæðið var í við þann
samruna sem fjallað er um í þessu máli – Þannig er ákvæðið í dag
Í almennum athugasemdum við frumvarp til þeirra laga kom fram að það fæli í sér
þrengingu á möguleikum til að nýta tap við sameiningu fyrirtækja en í raun væri þó aðeins
verið að herða á gildandi lagaákvæðum um þetta efni. Þá sagði þar að ákvæðið ætti að vera
veruleg hindrun á að keypt séu félög með uppsafnað rekstrartap í þeim tilgangi einum að
nýta það skattalega
Alþingi gerði þær breytingar á frumvarpinu, að í stað skilyrðis um sams konar rekstur kom
„skyldan“ rekstur og þá voru skilyrði um að sameiningin yrði að vera gerð „í rekstrarlegu
hagræðingarskyni“ og um þriggja ára eignarhaldstíma felld brott
Af þessum lögskýringargögnum verður sú ályktun dregin að skýr löggjafarvilji hafi verið fyrir
því að skilyrði 57. gr. A fyrir sameiningu fyrirtækja yrði ekki svo ÞRÖNG að þau kæmu í veg
fyrir samruna félaga í venjulegum og eðlilegum rekstrartilgangi
Jafnvel má draga þá ályktun að ákvæðin eigi ekki að ná lengra en að koma í veg fyrir
samruna fyrirtækja í ÞEIM EINA TILGANGI að nýta uppsafnað rekstrartap til lækkunar
tekjuskatti í yfirtökufélagi
Til þess benda eftirfarandi orð fjármálaráðherra í umræðum um frumvarp það sem varð að
lögum nr. 85/1991: „Það sem við erum auðvitað að reyna að ná utan um hér er að það sé
ekki verið að selja það sem stundum er kallað skel í fyrirtækjum, það sé með öðrum orðum
allt tekið innan úr fyrirtækinu, það skilið frá fyrirtækinu sjálfu, en aðeins tapið situr eftir og
svo sé það selt til þess að búa til peninga til að leggja í nýjan rekstur.“
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Skyldur rekstur eða starfsemi
ü
ü
ü
1.
2.

3.

4.
5.

Fyrsta skilyrði 57. gr. A er að félag eða félög sem við taka skuli hafa með höndum skyldan rekstur
eða starfsemi og það félag sem slitið var
Skilyrði þetta er tiltölulega óljóst orðað og gefur talsvert svigrúm til túlkunar á því hvað telst skyldur
rekstur eða starfsemi
Með tilliti til þess að umrætt skilyrði felur í sér þrengingu á almennri heimild til að nýta yfirfært
rekstrartap við samruna félaga verður að túlka skilyrðið þröngt skattþegni í vil
Fallast má á með stefnanda að engin rök standi til að skorið verði úr ágreiningi um skyldleika
rekstrar á grundvelli þess hvernig félögin voru flokkuð í atvinnugreinaflokkun Hagstofu Íslands.
Sú flokkun virðist fyrst og fremst unnin í hagrænum tilgangi en getur ekki skorið úr um það
ágreiningsefni sem hér er uppi, sérstaklega þar sem vafi leikur á því á grundvelli hvaða tilkynninga
eða heimilda þessi skráning er unnin
Skráður tilgangur hlutafélaganna samkvæmt tilkynningum til hlutafélagaskrár gefur betri
vísbendingu um skyldleika rekstrar en ekki verður þó alfarið byggt á slíkri skráningu þar sem
raunveruleg starfsemi getur verið talsvert önnur en skráður tilgangur segir til um
Fallist verður á með stefnanda að líta verði á hvaða rekstur er í raun stundaður í yfirtökufélaginu og
sömuleiðis hvaða rekstur var í raun stundaður í félaginu sem var slitið
Þá verður að líta svo á að aðalstarfsemi eða a.m.k. veigamikill þáttur starfsemi félaga þurfi að vera
skyldur til þess að umræddu skilyrði sé fullnægt. Ef um það er að ræða að rekstur hins yfirtekna
félags hefur dregist verulega saman fyrir sameiningu þykir verða að líta til þess atvinnurekstrar
sem lengst af var stundaður hjá hinu yfirtekna hlutafélagi þegar mat er lagt á skyldleika rekstrar
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Niðurstaða
öflun og vinnsla matvæla
•
•
ü

•

•

•

•

Fallast má á með stefnanda að bæði félögin hafi starfað á sviði sjávarútvegs í víðasta
skilningi þess orðs
Kirkjusandur seldi sem fyrr segir Strýtu eignir K. Jónssonar og Co. hf. og Strýta leigði af
Kirkjusandi húsnæði og vélar rækjuverksmiðju í Árskógshreppi
Umsvif Kirkjusands í leigu á skipum, aflaheimildum, fiskvinnsluhúsum og tækjum voru
lengst af talsvert mikil og líta verður svo á að sú starfsemi hafi verið á sviði sjávarútvegs
og fiskvinnslu þótt öll starfsemin væri leigð út
Þau skörpu skil sem stefndi gerir á milli fullvinnslu matvæla (Strýta), sem hann nefnir
iðnaðarframleiðslu, og starfsemi Kirkjusands, sem hann nefnir sölu og útleigu fasteigna
og lausafjár, eiga því ekki við rök að styðjast
Þvert á móti blandast útgerð skipa í talsverðum mæli fullvinnslu sjávarafurða, svo sem
við sjófrystingu rækju og annars sjávarafla auk þess sem veiðar og landvinnsla eru oft
órjúfanlegir þættir í starfsemi sjávarútvegsfyrirtækja
Enda þótt rekstur Kirkjusands fælist síðustu árin einkum í því að skip, aflaheimildir og
fiskvinnsluaðstaða í landi væri leigt út verður að líta til þess að umræddar eignir voru
nýttar í veiðum og vinnslu sjávarafurða, þ.m.t. rækjuvinnslu, auk þess sem félagið
hafði sjálft lengst af haft með höndum umfangsmikla veiði og vinnslu sjávarafla
Með hliðsjón af framangreindu þykir skilyrði 57. gr. A, um skyldan rekstur yfirtöku
félags (M) og félags sem slitið er (K), vera fullnægt
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Um eignir og rekstur Kirkjusands
•
•
•

ü

•
•

ü

•

Sem fyrr segir höfðu eignir og rekstur Kirkjusands dregist verulega saman þegar til samruna félagsins og
Strýtu kom
Samkvæmt samrunaefnahagsreikningi frá 28. desember 1995 voru bókfærðar eignir Kirkjusands þá
152.919.567 krónur en bókfærðar skuldir 150.854.424 krónur.
Samkvæmt efnahagsreikningi sem fylgdi skattframtali Kirkjusands fyrir gjaldár 1996 sundurliðuðust
bókfærðar eignir þannig að viðskiptakröfur voru 23.189.829 krónur, kröfur vegna sölu eigna 66.508.817
krónur, hlutabréf 7.121 króna, vélar og tæki 31.713.800 krónur og fasteign 31.500.000 krónur. Skuldir voru
að stærstum hluta við Landsbanka Íslands
Orðalagið „óverulegar eignir“ í 57. gr. A er mjög vandskýrt. Engin vísbending er um það í 57. gr. A eða
lögskýringargögnum að líta beri svo á að með því sé átt við eignir umfram skuldir. Samkvæmt fyrirliggjandi
gögnum átti Kirkjusandur 28. desember 1995 fasteignina Fossbrún 6 í Árskógshreppi og var bókfært verð
hennar 25.000.000 krónur, fasteignamatsverð nokkru lægra en brunabótamat 140.220.000 krónur. Einnig
átti félagið fasteignina Hellisbraut 20 á Hellissandi og var bókfært verð hennar 6.500.000 krónur, fasteignamat rúmlega tvöfalt hærra en brunabótamat 73.226.000 krónur.
Þótt eingöngu sé litið til framangreindra eigna Kirkjusands þykir ótvírætt að félagið hafi átt verulegar eignir
við samrunann
Ljóst er að Kirkjusandur greiddi engin vinnulaun á árinu 1995 en Hömlur hf. annaðist málefni félagsins. Telja
verður að sú staðreynd að engin hefðbundin dagleg starfsemi fór fram á vegum Kirkjusands jafngildi því
ekki að félagið hafi engan rekstur haft með höndum
Þá voru á árinu 1995 keypt skip fyrir rúmlega 280 milljónir króna og seld fyrir tæpar 750 milljónir króna,
keyptar voru fasteignir fyrir 39 milljónir króna og seldar fyrir 42,6 milljónir króna. Óhjákvæmilegt þykir að
umsýsla svo verulegra fasteigna, skipa, tækja og krafna sem sýnt þykir að hafi farið fram á árinu 1995
verði talin rekstur í skilningi 57. gr. A
Samkvæmt framansögðu verður umrætt skilyrði 57. gr. A með engu móti skilið þannig að það komi í veg
fyrir nýtingu uppsafnaðs taps Kirkjusands við sameiningu við Strýtu
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Um venjulegan og eðlilegan
rekstrartilgang
•

•

•
•

•

•

•

Fallast má á með stefnda, að ef eini tilgangurinn með sameiningu félaga er sá að nýta uppsafnað
rekstrartap hins yfirtekna félags geti samruninn ekki talist vera í gerður í venjulegum eða eðlilegum
rekstrartilgangi í skilningi 57. gr. A
Á hinn bóginn getur það ekki girt fyrir að skilyrði 57. gr. A teljist uppfyllt þótt möguleikar á nýtingu
uppsafnaðs rekstartaps í yfirtökuhlutafélagi hafi haft áhrif á ákvörðun um samruna. Markmið
samruna Strýtu og Kirkjusands koma fram í fundargerð frá stjórnarfundi í Strýtu 28. desember 1995
eins og að framan hefur verið lýst og í bréfi endurskoðenda Strýtu til ríkisskattstjóra 15. ágúst 1997
Stefnandi þykir hafa gert sennilegt að staðið hafi til að nýta umrædd fiskvinnsluhús og tæki í þeirri
starfsemi sem Strýta stundaði
Hafa verður í huga að meðal eigna Kirkjusands var rækjuverksmiðja í Árskógshreppi ásamt tækjum
til rækjuvinnslu sem Strýta hafði áður haft á leigu. Þessar eignir voru á því svæði sem Strýta rak
starfsemi sína
Umrædd markmið þykja byggð á lögmætum rekstrarlegum sjónarmiðum og verður ekki annað séð
en að þau hafi verið raunhæf. Raunar verður ekki annað séð en að í úrskurði ríkisskattstjóra frá 16.
desember 1997 hafi verið viðurkennt að Strýta hafi getað haft rekstrarlega hagsmuni af því að kaupa
eignir Kirkjusands en samruni félaganna hins vegar ekki talinn fela í sér rekstrarlegt hagræði
Fyrir liggur að forsvarsmenn Strýtu náðu því rekstrarlega markmiði sínu að komast yfir eignir
Kirkjusands með því að sameina félögin. Þá liggur enn fremur fyrir að Kirkjusandur skuldaði tæpar
151 milljón króna við samrunann. Stærstur hluti skuldanna var við Landsbanka Íslands sem hafði
mikla hagsmuni af því að losna við Kirkjusand í hendur aðila sem greitt gæti niður skuldirnar
Stefnandi þykir hafa sýnt fram á að umrædd rekstrarleg markmið Strýtu hafi verið svo verulegur
þáttur í þeirri ákvörðun að sameina félögin að telja verði samrunann hafa verið gerðan í venjulegum
og eðlilegum rekstrartilgangi í skilningi 57. gr. A laga nr. 75/1981
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Myndaðist tapið í sams konar rekstri og
yfirtökufélag stundar?
•

•

•

•

Óumdeilt er að tilgangur Kirkjusands fram til 12. nóvember 1993 var „verkun og
vinnsla fisks og annarra sjávarafurða og verslun með þær, svo og útgerð til
hvers konar veiða og önnur starfræksla varðandi öflun, vinnslu og sölu hvers
konar sjávarafurða.“
Er þessi tilgangur í samræmi við fullyrðingar stefnanda um raunverulegan
rekstur Kirkjusands og þau gögn sem lögð hafa verið fram í málinu. Telst
stefnandi hafa sýnt nægjanlega fram á að Kirkjusandur hafi stundað
hefðbundinn sjávarútveg í víðtækum skilningi, þ.m.t. vinnslu sjávarafurða fram á
árið 1992 en á því tímabili varð til um 85% þess rekstrartaps sem hér er um deilt
Telja verður að fiskveiðar og vinnsla sjávarafurða hafi lengst af tengst sterkum
böndum hér á landi. Þannig fer vinnsla í mörgum tilvikum fram úti á sjó að meira
eða minna leyti og oft stunda fyrirtæki veiðar og landverkun samhliða
Með hliðsjón af því, og skráðum tilgangi Kirkjusands annars vegar og Strýtu og
síðan Samherja hf. hins vegar, þykir ekki rétt að túlka umrætt skilyrði 57. gr. A
laga nr. 75/1981 svo vítt að það komi í veg fyrir að tap Kirkjusands verði nýtt til
frádráttar tekjum Strýtu og síðan mögulega Samherja hf. eftir samruna
síðarnefndu hlutafélaganna
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Niðurstaða dómsins
• Með því að samruni Strýtu og Kirkjusands þykir
uppfylla öll skilyrði 57. gr. A verður að fallast á
varakröfu stefnanda samkvæmt kröfulið a um að
úrskurður ríkisskattstjóra frá 16. desember 1997
verði felldur úr gildi að því er gjaldárið 1997
varðar
• Samkvæmt
því
kemur
uppsafnað
tap
Kirkjusands, framreiknað að fjárhæð 206.146.576
krónur, til frádráttar skattskyldum tekjum hins
sameinaða félags, það er Samherja, gjaldárið
1997
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Hugmyndaríkir
menn og konur
• Ákvæði 54. gr. TSL takmarkar möguleika
viðtökufélags á að nýta sér uppsafnað tap
framlagsfélags við sameiningu og skiptingu
• Þegar stoppað hafði verið upp í það gat
eða smugu er af allsherjarsamfelldninni
leiddi var eðlilegt að hugmyndaríkir menn
og konur beindu kastljósunum að framlagsfélaginu. HVERNIG MÁTTI ÞAÐ VERA?
3/23/19

ÁgV

171

Tapsnýting í framlagsfélagi
öfug sameining
• Jú, menn leituðu uppi félög sem réðu yfir
ónýttu tapi og keyptu þau. Þetta gat t. d.
verið bakarí, sjoppa eða hvað sem er
• Þegar kaupin voru um garð gengin héldu
menn svo fund í félaginu og breyttu rekstrar
tilgangi félagsins í það sem hentaði tilefninu
hverju sinni
• Væri kaupandinn löggiltur endurskoðandi
var þannig ekkert því til fyrirstöðu að breyta
bakaríinu í endurskoðendafyrirtæki
3/23/19

ÁgV

172

Skattyfirvöld urðu auðvitað allt
annað en kát!
• Tilgangur 54. gr. TSL var að takmarka tapsframfærslu við
sameiningar og skiptingar
• Ekki orkaði tvímælis að hin nýja tapsnýtingarleið var í
andstöðu við það markmið
• En hvað gátu skattyfirvöld gert? Ekki var jú um sameiningu
að ræða – en hvað með 57. gr. TSL
• Viðskiptin gátu þannig varla talist VENJULEG og fyrst
svo var mátti þá bara ekki fella tapið niður
• Að minnsta kosti tvö mál gengu til YSN en hvorugt þeirra
vannst. YSN sagði að ekki væri unnt að fella tapið niður á
grundvelli umrædds ákvæðis
• Menn höfðu því frítt spil. En það stóð þó ekki lengi
3/23/19

ÁgV

173

SKATTUR Á FYRIRTÆKI,
bls. 832
• YSÚ 1346/1994. Endurskoðendur kaupa bakarí er
átti fyrir 11.565.602 kr. tap
• YSÚ 1349/1994. Bókhaldsstofa kaupir útgerðarfélag (sameignarfélag) sem átti fyrir tap
• Í framhaldi var tilgangi rekstrar breytt úr sölu á
kökum/veiðum á fiski í sölu á endurskoðenda/
bókhaldsþjónustu
• Skattstjóri felldi rekstrartöpin niður en YSN ómerkti
úrskurð hans. Tapsnýtingin stóð því óhögguð
• Viðbrögð skattyfirvalda voru því að setja lög nr.
147/1994
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8. tölul. 31. gr. TSL
• Meginregla
– Eftirstöðvar rekstrartapa frá síðustu tíu árum á undan
tekjuári, enda hafi fullnægjandi grein verið gerð fyrir
rekstrartapinu og eftirstöðvum þess á því tekjuári þegar
tapið myndaðist

• Undantekning
– Þó er ekki heimilt að nýta rekstrartap til frádráttar tekjum
ef veruleg breyting hefur orðið á þeim rekstri eða
starfsemi sem í hlut á, svo sem með (1) breytingu á
eignaraðild að lögaðila eða á (2) tilgangi rekstrar, nema
sýnt þyki að umræddar breytingar hafi verið gerðar í
eðlilegum og venjulegum rekstrartilgangi
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Lög nr. 147/1994 tóku gildi 1.
jan. 1995
• 8. tölul. 31. gr. TSL veitir atvinnurekendum
heimild til að draga tap af rekstri frá tekjum
í 10 ár frá því að það myndast
• Þessi réttur getur þó fallið niður við tenns
konar aðstæður:
– Ef veruleg breyting verður á eignarhaldi
fyrirtækis (1) eða tilgangi rekstrar (2)
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YSÚ 245/2011
•

•

•

•

Kærandi var hlutafélag um kaup og sölu verðbréfa. Ríkiskattstjóri hafnaði
frádráttarbærni rekstrartaps í skattframtölum kæranda árin 2005, 2006 og 2007 á
þeim forsendum að veruleg breyting hefði orðið á starfsemi félagsins á árinu 2001
Yfirskattanefnd tók fram að við túlkun 8. tölul. 31. gr. laga nr. 90/2003 yrði að hafa
ríka hliðsjón af þeim megintilgangi ákvæðisins að stemma stigu við kaupum á
fyrirtækjum í þeim eina tilgangi að ná fram skattalegu hagræði vegna tapsyfirfærslu
Almennt yrði að telja verulega breytingu á starfsemi í skilningi ákvæðisins þegar
blásið væri nýju lífi í starfsemi félags sem ekki hefði haft með höndum neinn rekstur
um árabil. Var bent á að breytingar á eignaraðild að kæranda í árslok 2001 hefðu
tengst lokum rekstrar ferðaskrifstofu á sama ári og að rekstur kæranda hefði síðan
legið niðri um tveggja ára skeið þegar tilgangi félagsins var breytt á árinu 2004 og
það hóf alls óskylda starfsemi, þ.e. viðskipti með verðbréf
Varð ekki ráðið að ákvörðun um upphaf þeirrar starfsemi tengdist á nokkurn hátt
þeirri starfsemi sem kærandi hafði áður með höndum, þ.e. rekstri ferðaskrifstofu, eða
hagsmunum henni tengdri. Yrði ekki dregin önnur ályktun en að tilgangur með því að
hefja að starfsemi kæranda að nýju hefði fyrst og fremst verið sá að nýta rekstrartap
félagsins. Var kröfum kæranda hafnað
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Úrskurður nr. 207/2006
Gjaldár 2002-2004
•

•

•

Skattstjóri hafnaði frádráttarbærni rekstrartapa í skattframtölum X ehf. árin 2002-2004 á þeim
forsendum að veruleg breyting hefði orðið á starfsemi félagsins á árinu 2001. Vísaði skattstjóri til
þess að í kjölfar eigendaskipta á árinu 1993 hefði starfsemi X ehf., sem fólgin hefði verið í útleigu
atvinnuhúsnæðis, legið niðri eða allt til ársloka 2001 þegar X ehf. hefði hafið starfsemi í breyttri
mynd, þ.e. með útgáfustarfsemi
Yfirskattanefnd tók fram að við túlkun 7. tölul. 31. gr. laga nr. 75/1981 yrði að hafa ríka hliðsjón af
þeim megintilgangi ákvæðisins að stemma stigu við kaupum á fyrirtækjum í þeim eina tilgangi að
ná fram skattalegu hagræði vegna tapsyfirfærslu. Taldi yfirskattanefnd ekkert tilefni til að vefengja
þær skýringar X ehf. að hagsmunir eiganda félagsins vegna rekstrar prentsmiðju hefðu legið til
grundvallar umræddum breytingum á starfsemi X ehf. Yrði ekki framhjá því litið að starfsemi
eigandans, þ.e. prentsmiðjurekstur, og blaðaútgáfa X ehf. yrði að teljast nátengdur atvinnurekstur.
Þá benti yfirskattanefnd á að hið umdeilda rekstrartap hefði að mestu leyti myndast eftir að eigandi
X ehf. eignaðist félagið
Að þessu athuguðu og að virtum skýringum X ehf. að öðru leyti, m.a. varðandi aðdraganda að
eigendaskiptum að félaginu á árinu 1993, og þegar litið var til þess langa tíma sem leið frá
eigendaskiptunum og þar til X ehf. hóf útgáfustarfsemi á árinu 2001, þætti varhugavert að draga
þá ályktun að tilgangur með því að hefja starfsemi X ehf. að nýju hefði fyrst og fremst verið
sá að nýta rekstrartap félagsins. Á hinn bóginn var talið að vegna höfnunar skattstjóra á
skattframtali X ehf. árið 2001 og áætlunar skattstofna félagsins það ár væri laga áskilnaði um
frádrátt og yfirfærslu eftirstöðva rekstrartapa fyrri ára gjaldárin 2002-2004 ekki fullnæg. Var kæru X
ehf. vísað frá yfirskattanefnd að svo stöddu
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Hvað þýðir þetta?
• Tilgangur ofannefndrar reglu er umfram allt að
takmarka tapsnýtingu við sameiningar- og
skiptingarskyld tilvik, það er þegar nýjir aðilar
koma inn í fyrirtæki
• Kaup manna á tapsfyrirtækjum er því almennt
fyrir bí. Sama gildir um innkomu nýrra aðila að
fyrirtækjarekstri valdi það verulegri breytingu á
eignarhlutföllum nema innkoman byggist á
venjulegum og eðlilegum viðskiptasjónarmiðum
– Hækkun hlutafjár gagnstætt sölu á eignarhlutum
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Rýmkandi skýring
Skattyfirvöld kunna sér ekki hóf
• Hin síðari ár hefur orðið vart við rýmkandi túlkun
á umræddum reglum í framkvæmd
• Geri einstaklingur í rekstri breytingu á starfsemi
sinni eru þannig til dæmi um það að tap hans hafi
verið fellt niður. Sama gildir þegar um útvíkkun á
starfsemi er að ræða, það er fjölgun rekstrarþátta
• YSN hefur þó jafnan fellt niður tapsskerðinguna
þegar svo stendur á með vísan til upphaflegs
tilgangs laga nr. 147/1994

• Full ástæða er því til að vera á varðbergi
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YSÚ 357/2002
• Krafa kæranda, sem var sjálfstætt
starfandi smiður, í máli þessu laut að
því að honum yrði heimilað að draga frá
tekjum af þeirri starfsemi í skattframtali
sínu árið 2001 rekstrartap sem átti rót
sína að rekja til útgerðarrekstrar sem
kærandi lét af á árinu 1996. Var sú krafa
kæranda tekin til greina
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Ekki meira um þetta
Takk
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