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Transfer Pricing
Nýjar reglur um milliverðlagningu
(Transfer Pricing)
Nýjar reglur - ný viðmið

Hvers vegna Deloitte?

Frá lokum árs 2013 gilda nýjar reglur um milliverðlagningu (e. Transfer Pricing). Helstu breytingar eru
að í stað þess að skattyfirvöld hafi haft nokkuð
frjálsar hendur við mat á hvort réttum aðferðum sé
beitt við milliverðlagningu hafa nú verið lögleidd
ítarleg ákvæði OECD reglna í þessum efnum.

Hjá Deloitte á Íslandi starfa sérfræðingar í
milliverðlagsreglum sem veitt geta ráðgjöf annars
vegar um verðákvörðunina og hins vegar um
skjölunina. Íslensku sérfræðingarnir njóta fulltingis
Deloitte í Danmörku sem er leiðandi fyrirtæki á
Norðurlöndunum í ráðgjöf um milliverðlagningu.

Eiga reglurnar við um þinn rekstur?

Við getum aðstoðað þig við að haga málum rétt frá
upphafi svo ekki komi til skattskoðunar og
endurálagningar vegna rangs milliverðs.

Ef fyrirtækið þitt stundar viðskipti við tengda aðila,
hvort sem það er kaup eða sala á þjónustu eða
vöru, þá ber að taka tillit til reglnanna. Ber að beita
ákveðnum aðferðum við mat á verðlagningu í
þessum viðskiptum.
Sérstök skjölunarákvæði eiga svo við ef fyrirtækið
er yfir ákveðnum stærðarmörkum.

Hafðu samband við Símon Þór Jónsson eða Harald I.
Birgisson sem fyrst og við leysum málið.
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félagaréttar.
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skattamála. Þessi félög eru aðilar að Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), sem er breskt einkahlutafélag
(private company limited by guarantee). Hvert aðildarfélag veitir þjónustu á tilteknu landssvæði og er bundið þeim
lögum og fagreglum sem þar gilda. Félagið DTTL innir ekki af hendi þjónustu til viðskiptavina. DTTL og
aðildarfélög þess eru aðskildir og sérgreindir lögaðilar sem ekki geta skuldbundið hvert annað. DTTL og
aðildarfélög þess bera eingöngu ábyrgð á eigin gjörðum eða vanrækslu en ekki á aðgerðum hvers annars. Hvert
aðildarfélag DTTL er skipulagt í samræmi við innlend lög, reglugerðir, viðskiptavenju og aðra þætti, og getur veitt
sérfræðiþjónustu á starfssvæði sínu í gegnum dótturfélög, tengd félög, og/eða önnur félög.
Deloitte veitir bæði opinberum aðilum og einkafyrirtækjum í fjölmörgum atvinnugreinum endurskoðunar-, skatta-,
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