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1. CFC löggjöf getur falið í sér skattalega mismunun
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Dómur EFTA- dómstólsins í máli Olsen gegn norska ríkinu

Mál E-3/13 og E-20/13

▪ Með dómi sínum dags. 9. júlí síðastliðinn komst EFTA-
dómstóllinn að því að norska CFC-löggjöfin, sem heimilar 
skattlagningu fjármagns í Noregi sem fært er til lands þar sem 
skattar eru lágir, fæli í sér takmörkun á stofnsetningarrétti skv. 
31. og 34. gr. EES-samningsins.

▪ Málið tengist skattlagningu norskra aðila sem nutu góðs af 
greiðslum úr fjárvörslusjóði í Liechtenstein, en sjóðurinn hélt 
utan um hagsmuni þeirra í tilteknum fyrirtækjum. Norsk 
skattayfirvöld töldu að meðlimum sjóðsins væri skylt að greiða 
skatt í Noregi af þeirra hlut í hagnaði hans.

▪ EFTA- dómstóllinn taldi slíka sjóði njóta verndar 31. gr. EES-
samningsins að því gefnu að þeir stundi ótímabundna, 
raunverulega og ósvikna efnahagsstarfsemi innan EES frá fastri 
atvinnustarfsstöð. Mismununin lýsti sér þannig að CFC-
löggjöfin skapaði skattalegt óhagræði fyrir skattgreiðendur 
með búsetu í Noregi sem aftraði þeim frá því að nýta sér 
stofnsetningarréttinn.

▪ Auk þess að telja löggjöfina fela í sér takmörkun á 
stofnsetningarréttinum taldi EFTA dómstóllinn löggjöfina 
jafnframt geta falið í sér takmörkun á réttinum til frjálsra 
fjármagnsflutninga.

Hér má nálgast skýrslu Deloitte
Global um CFC-löggjöf 65 ríkja 

víðs vegar um heim

Takmarkanir bundnar við sýndargerninga

▪ Jafnframt taldi EFTA- dómstóllinn innlenda reglu sem veitti 
þátttakendum í erlendu fyrirtæki í öðru EES-ríki undir stjórn 
innlendra aðila ekki tækifæri til að losna undan tvísköttun CFC-
löggjafarinnar, en gæfi þátttakendum í sambærilegum 
innlendum lögaðila kost á slíku, fela í sér takmörkun á 
stofnsetningarréttingum og réttingum til að flytja fjármagn. 

▪ Takmarkanir af þessu tagi væru almennt óheimilar en 
mögulegt væri að réttlæta þær þegar þær tækju aðeins til 
sýndargerninga sem miðuðu að því að komast hjá greiðslu 
skatts, svo framarlega sem takmörkunin gengi ekki lengra en 
nauðsynlegt væri til að ná því markmiði. 

▪ Takmarkanir af þessu tagi væru því ekki heimilar þegar sýnt 
væri á grundvelli málefnalegra þátta sem þriðju aðilar gætu 
sannreynt, að erlent fyrirtæki sem stýrt væri af innlendum 
aðilum, hefði í reynd staðfestu í EES-gistiríki og stundaði þar 
raunverulega atvinnustarfsemi sem áhrif hefði innan EES, hvað 
sem skattalegum ávinningi fyrirtækisins af veru þess í ríkinu 
liði.
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2. Afföll v. viðskipta erlendra aðila ekki skattskyld
... við úthlutun á grundvelli nauðasamninga til erlendra kröfuhafa

Úrskurður YSKN – nr. 149/2014

▪ Fjármálafyrirtæki í slitameðferð óskaði eftir bindandi áliti RSK 
vegna viðræðna við kröfuhafa um að ljúka slitameðferð með 
nauðasamningi. 
– Annars vegar var óskað álits á því hvort úthlutun til erlendra 

kröfuhafa á grundvelli nauðasamnings gæti haft í för með 
sér skattskyldu vegna vaxtatekna í hendi erlends kröfuhafa 
sem keypt hefði kröfurnar á hendur kæranda af öðrum aðila.

– Hins vegar var óskað eftir áliti á því hvort fyrirtækið teldist 
skilaskyldur aðili skv. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 94/1996 um 
staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur, þannig að honum bæri 
að halda eftir staðgreiðslu vaxtatekna, yrði um slíkar tekjur 
að ræða.

▪ Hvað fyrra álitamálið varðaði taldi RSK slíka skattskyldu stofnast 
skv. 8. tl. 3. gr. nr. 90/2003 um tekjuskatt (TSL) þegar kaupverð 
(stofnverð) kröfunnar væri lægra en úthlutunarfjárhæð skv. 
nauðasamningi. Engu skipti hvort aðeins væri um að ræða 
greiðslu upp í höfuðstól kröfu ellegar greiðslu upp í höfuðstól, 
vexti eða verðbætur.

▪ Hvað snertir síðara álitamálið taldi RSK fyrirtækið skylt til að halda 
eftir staðgreiðslu af vöxtum og söluhagnaði hlutabréfa þeirra 
aðila sem bæru takmarkaða skattskyldu. Stofninn til staðgreiðslu 
teldist, skv. 2. mgr. 47. gr. laga nr. 45/1987 um staðgreiðslu 
opinberra gjalda, mismunur á stofnvirði kröfu í hendi kröfuhafa 
og þeirrar fjárhæðar sem greidd er umfram kaupverð kröfuhafa, 
þar með talið samningsvaxta. Að auki væri fyrirtækið skilaskylt.

YSKN að hluta sammála RSK

▪ Kærandi kærði álit RSK til YSKN sem taldi ljóst að í viðskiptum 
með kröfur, skv. skuldabréfi eða lánsamningi, gætu myndast 
skattskyld afföll í hendi kaupanda kröfu þegar kaupverð 
hennar er lægra en uppreiknað nafnverð á kaupdegi, sbr. 4. 
tölul. 1. mgr. og og 3. tölul. 2. mgr. 8. gr. TSL. Þegar á hinn 
bóginn um er að ræða viðskipti af þessum toga milli erlendra 
aðila, sem ekki bera ótakmarkaða skattskyldu hér á landi, 
getur ekki komið til skattskyldu affalla á umræddum 
grundvelli, sbr. ákvarðandi bréf ríkisskattstjóra nr. 3/2010, 
enda geta tekjur af slíkum viðskiptum sem fram fara erlendis 
milli erlendra aðila ekki talist upprunnar hér á landi þótt um sé 
að ræða viðskipti með kröfur á hendur íslenskum aðilum.

▪ Sé um að ræða viðskipti af þessum toga milli aðila, sem bæru 
ótakmarkaða skattskyldu hér á landi, baka viðskiptin kaupanda 
skattskyldu, vegna affalla þegar þau eiga sér stað og getur ekki 
komið til neinnar skattlagningar hans síðar við greiðslu eða við 
annars konar efndir á hinni keyptu kröfu, svo sem greiðslu upp 
í höfuðstól við úthlutun samkvæmt nauðasamningi sem hefur 
sömu áhrif og ef krafan hefði verið efnd eftir upphaflega efni 
sínu. Við þessar aðstæður þegar krafa hefur skipt um hendur, 
hefur þannig almennt farið fram skattlagning í hendi kaupanda 
á grundvelli fyrrgreindra ákvæða, sé á annað borð um að ræða 
afföll af hinni keyptu kröfu. Yrði því ekki talið að greiðsla upp í 
höfuðstól kröfu við úthlutun samkvæmt nauðasamningi gæti 
talist til vaxtatekna í skilningi 3. tl. C-liðar 7. gr., sbr. 8. gr. TSL.

http://www.althingi.is/lagas/nuna/1996094.html
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2003090.html
http://www.althingi.is/lagas/nuna/1987045.html
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2. Afföll v. viðskipta erlendra aðila ekki skattskyld frh.
... við úthlutun á grundvelli nauðasamninga til erlendra kröfuhafa

Sama meðferð gagnvart erlendum og innlendum kröfuhöfum

▪ Nefndin komst þannig að þeirri niðurstöðu að fallast bæri á það 
með kæranda að úthlutun samkvæmt nauðasamningi félagsins 
til erlendra kröfuhafa, sem keypt hefðu kröfur á hendur kæranda 
af öðrum aðilum, innlendum og erlendum, á lægra verði en sem 
næmi eftirstöðvum höfuðstóls kröfu á kaupdegi, hefði ekki í för 
með sér takmarkaða skattskyldu hér á landi á grundvelli 8. tl. 3. 
gr. TSL , enda yrði ekki talið að neinn réttarlegur grundvöllur væri 
fyrir annars konar meðferð að þessu leyti eftir því hvort um væri 
að ræða erlenda eða innlenda kröfuhafa

▪ Hvað varðar seinna álitamálið taldi YSKN kæranda skilaskyldan 
aðila enda kveðið á um það í lögum nr. 94/1996 um staðgreiðslu 
skatts á fjármagnstekjur að skylda til að draga staðgreiðslu af 
vaxtatekjum og afföllum og skila í ríkissjóð hvíli m.a. á 
fjármálafyrirtækjum. YSKN taldi kæranda heyra þar undir þrátt 
fyrir að úrskurður um slit fjármálafyrirtækis fæli í sér afturköllun 
starfsleyfis enda slitastjórn heimilt að annast áfram tiltekna 
leyfisbundna starfsemi.

Fjallað var um skattlagningu og 
framtalsskil þrotabúa í 4. tbl. 

Punktsins, smelltu á myndina til að 
sækja tölublaðið

Frekari upplýsingar

Guðbjörg Þorsteinsdóttir, verkefnastjóri á Skatta- og 
lögfræðisviðs Deloitte, veitir frekari upplýsingar um 
skattskyldu kröfuhafa við úthlutun á grundvelli 
nauðasamninga.

http://www.althingi.is/lagas/nuna/2003090.html
http://www.althingi.is/lagas/nuna/1996094.html
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/is/Documents/tax/punkturinn/2014/Punkturinn_4tbl 2014.pdf#page=3
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/is/Documents/tax/punkturinn/2014/Punkturinn_4tbl 2014.pdf#page=3
mailto:Gudbjorg.Thorsteinsdottir@deloitte.is
mailto:Gudbjorg.Thorsteinsdottir@deloitte.is
mailto:Gudbjorg.Thorsteinsdottir@deloitte.is
mailto:Gudbjorg.Thorsteinsdottir@deloitte.is
mailto:Gudbjorg.Thorsteinsdottir@deloitte.is
mailto:Gudbjorg.Thorsteinsdottir@deloitte.is
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3. Takmörkun á nýtingu persónuafsláttar og frjáls för
Dómur EFTA- dómstólsins vegna nýtingu persónuafsláttar 

Mál E-26/13

▪ Með dóminum veitti EFTA-dómstóllinn ráðgefandi álit um túlkun 
28. gr. EES-samningsins og 7. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og 
ráðsins 2004/38/EB frá 29. apríl 2004 um rétt borgara 
Sambandsins og aðstandenda þeirra til frjálsrar farar og dvalar á 
yfirráðasvæði aðildarríkjanna (tilskipun 2004/38).

▪ Málið varðaði A og eiginkonu hans, sem eru bæði íslenskir 
ríkisborgarar. Þau voru búsett í Danmörku frá 24. janúar 2004 til 
3. september 2009. Á því tímabili voru einu tekjur hjónanna 
atvinnuleysisbætur sem eiginkona A fékk greiddar á Íslandi til 1. 
maí 2004 og örorkubætur sem honum voru greiddar af 
Tryggingastofnun ríkisins auk greiðslna frá tveimur 
lífeyrissjóðum. 

▪ A greiddi skatt af tekjum sínum á Íslandi en var meinað að nota 
persónuafslátt eiginkonu sinnar á meðan þau bjuggu í 
Danmörku. Samkvæmt íslenskum lögum, sem þá giltu, urðu 
hjónin að hafa heimilisfesti á Íslandi til þess að honum væri 
heimilt að nýta persónuafslátt hennar til viðbótar eigin 
persónuafslætti.

▪ A höfðaði mál fyrir héraðsdómi gegn íslenska ríkinu þar sem 
hann krafðist endurgreiðslu þeirra skatta sem hann taldi sig hafa 
ofgreitt þar sem honum var meinað að nýta persónuafslátt 
eiginkonu sinnar.

▪ A og íslenska ríkið áfrýjuðu dómi héraðsdóms, sem féllst á kröfu 
A, til Hæstaréttar sem bar tvær spurningar fyrir EFTA-
dómstólinn. Önnur fyrirspurnin varðaði það hvort það 
samrýmist áðurnefndum ákvæðum að EES-ríki gefi hjónum sem 
flutt hafa til annars EES-ríkis ekki kost á að samnýta 
persónuafslátt við álagningu tekjuskatts, en þeim væri slíkt 
heimilt byggju þau í heimaríkinu og svo hagar til að annað 
hjónanna fær lífeyri frá heimaríkinu og hitt hefur engar tekjur. 

▪ EFTA-dómstóllinn taldi að óhagfelldari skattameðferð af þessu 
tagi í garð lífeyrisþega og eiginkonu hans, sem nýtt hafa sér 
réttinn til frjálsrar farar innan EES, samrýmdist ekki b- og d- lið 
1. mgr. 7. gr. tilskipunar nr. 2004/38. 

▪ Framangreindur ágreiningur á rætur að rekja til gildistíð eldri 
reglna. Í lok árs 2010 var lögum breytt á þann hátt að hjón og 
einstaklingar í staðfestri samvist og óvígðri sambúð, sem 
búsettir eru í aðildarríki EES, í aðildarríki EFTA eða í Færeyjum 
eiga rétt til skattlagningar eins og þeir aðilar sem búsettir eru á 
Íslandi, enda nemi tekjur frá Íslandi eigi minna en 90% 
samanlagðra tekna þeirra á tekjuárinu og þau séu skráð saman 
til heimilis við lok tekjuárs. Nær þessi heimild jafnframt til 
nýtingu ónýtts persónuafsláttar maka.

Smelltu á hlekkina til að opna 
viðkomandi dóm

© 2014 Deloitte ehf. 

http://www.eftacourt.int/cases/detail/?tx_nvcases_pi1[case_id]=208&cHash=df63b303bee104c794d6fea0f8400a29
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4. Virðisaukaskattur af sölu áfengis
Áfengi ber alltaf 25,5% VSK

Ákvarðandi bréf RSK nr. 1091/2014 Áfengi ber alltaf 25,5% VSK

▪ Í niðurstöðum álitsins segir að sala á áfengum drykkjum, t.a.m. 
kokteilum, skuli ávallt bera virðisaukaskatt í hinu almenna 
skatthlutfalli, þ.e. 25,5%. Þetta helgist m.a. af því að 
tegundargreining hins blandaða drykkjar ræðst að eiginleikum 
hans en ekki hráefnum. Einnig séu takmarkanir á því hversu 
hátt megi verðleggja eina vörutegund í hinu lægra 
skatthlutfalli þannig að önnur vara á sama reikningi í hærra 
skatthlutfalli, sé seld á undirverði, í þeim tilgangi að lágmarka 
skattskil viðkomandi skattaðila. Ávallt skuli miða við skattverð 
viðkomandi vöru samkvæmt framangreindu þó að teknu tilliti 
til afsláttar frá almennu verði sem kann að vera veittur af 
þessu tilefni. Á þá að miða við að einstakar vörur innan 
vöruheildarinnar séu seldar með sama afslætti.

▪ Þá tók RSK dæmi um sölu óáfengra drykkja og áfengra sem 
eina vöruheild þá sé um áfengan drykk að ræða sem 
skattleggst í 25,5% VSK. Sama gildir um sölu matvöru og 
áfengis á einu verði sem ein vöruheild, nema verðið sé 
vandlega sundurliðað á sölureikningi.

Smelltu á hlekkina til að opna 
ákvarðandi bréf RSK

▪ Í álitinu áréttar RSK álit sitt um VSK af sölu áfengra drykkja og 
vísar þar til tæmandi talningar 2. mgr. 14. gr. laga nr. 50/1988 
um virðisaukaskatt um að sala á matvörum og öðrum vörum 
til manneldis, þó ekki áfengis, skuli bera 7% VSK. Lægra 
hlutfallið er undantekning frá meginreglu 1. mgr. sömu greinar 
um almennt skatthlutfall VSK uppá 25,5%.

▪ Þá segir að skattverð skv. 7. gr. laganna sé það verð sem VSK 
sé reiknað af og miðast við heildarendurgjald eða 
heildarandvirði hins selda. Í þeim tilvikum þar sem veitingar 
eru seldar í mismundandi skatthlutföllum ber að aðgreina sölu 
eftir skatthlutföllum á sölureikningum. Leiki hins vegar vafi á 
skatthlutfalli ber að telja verð fremur til hins hærra hlutfalls en 
hins lægra.

▪ Þegar um blandaða sölu í mismunandi skatthlutföllum er að 
ræða skal almennt meta til skattverðs, þ.e. verðleggja hið 
selda eins og það væri selt sjálfstætt. Í skattframkvæmd sé 
hins vegar miðað við að ef vörur og/eða þjónusta er seld sem 
órjúfanleg heild skal leggja virðisaukaskatt á heildina í 
samræmi við þá vöru og þjónustu innan heildarinnar sem ber 
hæsta virðisaukaskattinn.

https://www.rsk.is/fagadilar/akvardandi-bref/obeinir-skattar/nr/1532
http://www.althingi.is/lagas/nuna/1988050.html
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4. Virðisaukaskattur af sölu aðgangs að landsvæðum
Salan ekki undanþegin VSK og leggja skal 25,5% VSK á aðgangseyrinn

Tilkynningarskylda til RSK

▪ Þá er áréttað að skylda til að innheimta VSK og skila honum í 
ríkissjóð hvíli á hverjum þeim sem í atvinnuskyni eða með 
sjálfstæðri starfsemi sinni selur eða afhendir vörur eða 
verðmæti eða inni af hendi skattskylda vinnu og þjónustu. 
Hver sá sem skattskyldur er skal ótilkvaddur tilkynna 
atvinnurekstur sinn til skráningar hjá RSK. 

▪ Þá segir að ákvörðunarvald varðandi skráningu sé í höndum 
RSK. Samkvæmt 5. mgr. 5. gr. laga um virðisaukaskatt skuli 
ekki skrá aðila ef samanlagðar tekjur hans af sölu skattskyldrar 
vöru og þjónustu séu að jafnaði lægri en kostnaður við aðföng 
sem keypt eru með VSK til starfseminnar. 

Smelltu á hlekkina til að opna 
ákvarðandi bréf RSK

Frekari upplýsingar

Hjördís B. Gunnarsdóttir, verkefnastjóri á Skatta-
og lögfræðisviði Deloitte, veitir frekari upplýsingar 
um þessi ákvarðandi bréf RSK um VSK-mál.

Ákvarðandi bréf RSK nr. 1089/2014

▪ Í bréfi RSK var vísað til erindis sem barst embættinu þar sem 
spurst var fyrir um hvort innheimta svokallaðs 
„náttúruverndargjalds“ teldist til skattskyldrar eða 
undanþeginnar starfsemi samkvæmt lögum nr. 50/1988 um 
virðisaukaskatt. Í fyrirspurninni kom fram að gjaldinu yrði 
ráðstafað til uppbyggingar á aðgengi að viðkomandi 
náttúruperlum svo sem með malbikuðum bílastæðum, 
göngustígum o.fl. 

▪ Í svari RSK kemur fram að skattskyldusvið VSK sé skilgreint 
mjög víðtækt í 2. gr. laga nr. 50/1988. Skattskyldusviðið taki til 
allra vara og verðmæta, nýrra og notaðra og til allrar vinnu og 
þjónustu, hverju nafni sem nefnist sem ekki er í lögunum 
sérstaklega lýst sem undanþegin. 

▪ Í 3. mgr. 2. gr. laganna er hins vegar talin upp sú þjónusta sem 
sé undanþegin VSK. Ekkert þeirra undanþáguákvæða sem upp 
eru talin í greininni taki samkvæmt orðanna hljóðan til 
aðgangs að landsvæðum og lítur RSK því svo á að starfsemin 
falli undir skattskyldusvið virðisaukaskatts, þ.e. að slíkt gjald sé 
ekki undanþegið virðisaukaskatti. Þá er þess getið að leggja 
eigi 25,5% VSK á gjaldið í samræmi við meginreglu 1. mgr. 14. 
gr. laga um virðisaukaskatt.

mailto:ErnaSif.Jonsdottir@deloitte.is
mailto:ErnaSif.Jonsdottir@deloitte.is
mailto:ErnaSif.Jonsdottir@deloitte.is
mailto:HjordisB.Gunnarsdottir@deloitte.is
https://www.rsk.is/fagadilar/akvardandi-bref/obeinir-skattar/nr/1527
http://www.althingi.is/lagas/nuna/1988050.html
mailto:HjordisB.Gunnarsdottir@deloitte.is
mailto:HjordisB.Gunnarsdottir@deloitte.is
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5. Breytingar á lögum um stimpilgjald
Matsverð og lagaskil

Almennt er gjaldstofn við yfirfærslu skráð matsverð

▪ Í maí 2014 voru samþykktar breytingar á lögum nr. 138/2013 
um stimpilgjald. Í frumvarpinu kemur fram að í ljós hafi komið 
agnúar sem skapi óvissu og gera greiðsluskyldum og 
framkvæmdaraðilum erfitt fyrir. Markmið breytinganna nú er 
því að draga úr óvissu og stuðla að því að markmiðum laganna 
verði náð. 

▪ Í fyrsta lagi er gerð breyting á 2. mgr. 4. gr. laganna til að 
árétta að gjaldstofn vegna eignaryfirfærslu fasteigna skuli vera 
matsverð fasteignar eins og það er skráð við afhendingu 
eignar. Í þeim tilvikum sem matsverð endurspeglar ekki hið 
raunverulega byggingarstig eignar eins og það verður við 
afhendingu skuli hins vegar það frávik gilda að miða gjaldstofn 
við áætlað matsverð sem tekur mið af byggingarstigi 
viðkomandi eignar við afhendingu, en mismunandi matsverð 
er á fasteignum eftir byggingarstigi þeirra.

▪ Þá eru einnig gerðar breytingar á 10. mgr. sömu greinar til 
samræmis þannig að ljóst sé að sýslumaður hafi heimild til að 
gera breytingar á gjaldskyldri fjárhæð, endurspegli matsverð 
ekki raunverulegt byggingarstig eignar við afhendingu.

Skerpt á lagaskilum eldri og nýju laganna

▪ Þá er gerð breyting á lagaskilaákvæði 15. gr. laganna. Með 
breytingunni kemur nú skýrt fram að óstimpluð skjöl sem eru 
gefin út og/eða undirrituð fyrir gildistöku laganna um 
stimpilgjald séu gjaldskyld samkvæmt gildandi lögum enda 
leiði það ekki til þess að skjöl sem undanþegin voru gjaldskyldu 
fyrir gildistöku laganna verði gjaldskyld eða að greiða þurfi 
hærra gjald vegna gjaldsskyldra skjala sem sannarlega voru 
gefin út fyrir gildistöku laganna. 

▪ Með breytingunni er hnykkt á því að lagaskilaákvæðinu var 
ekki ætlað að kveða á um greiðsluskyldu stimpilgjalds umfram 
það sem kveðið var á um í lögum um stimpilgjald nr. 36/1978. 
Lagaskilákvæðinu er því ekki ætlað að gera það að verkum að 
skjal sem varðar breytingu á eigendaskráningu fasteigna í 
kjölfar samruna eða skiptingar félags sem fram fór í tíð laga nr. 
36/1978 yrði gjaldskylt samkvæmt gildandi lögum, þrátt fyrir 
að slíkt eignayfirfærsluskjal sé ótvírætt gjaldskylt eigi samruni 
eða skipting sér stað eftir gildistöku gildandi laga. Þá var 
lagaskilaákvæðinu ekki ætlað að hafa það í för með sér að um 
gjaldhlutfall vegna eignayfirfærslu sem átti sér stað í tíð eldri 
laga færi samkvæmt 5. gr. núgildandi laga heldur aðeins 
samkvæmt ákvæðum laga nr. 36/1978. 

http://www.althingi.is/lagas/nuna/2013138.html
http://www.althingi.is/altext/143/s/1049.html
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6. Dómur héraðsdóms um skattskyldar gjafir ...
... á grundvelli fjárskiptasamnings við slit sambúðar

Dómur héraðsdóms Reykjavíkur – nr. E-2928/2013

▪ Í málinu var deilt um úrskurð YSKN nr. 495/2012, þar sem 
stefnanda málsins, A, voru færðar til tekna kr. 40.000.000 í 
skattframtali gjaldársins 2007 og kr. 76.989.948 í skattframtali 
gjaldársins 2008 sem skattskyldar gjafir í skilningi laga nr. 
90/2003 um tekjuskatt. Var sú ákvörðun byggð á því að virða 
ætti greiðslu B, fyrrum sambýlismanns til A, að fjárhæð kr. 
40.000.000 og afsal B á fasteign til A á tekjuárinu 2007 sem 
beinar gjafir í skilningi 4. tl. A-liðar 7. gr. laganna. A krafðist þess 
fyrir dómi að úrskurður YSKN yrði felldur úr gildi auk þess að álag 
að fjárhæð kr. 29.247.487 yrði fellt niður. 

▪ A byggði málatilbúnað sinn á því að andmælaréttur hefði verið 
brotinn gagnvart henni þar sem YSKN hefði byggt niðurstöður 
sínar á öðrum grundvelli en RSK og skattrannsóknarstjóri. 
Dómurinn féllst ekki á þessa málsástæðu þar sem að mati 
dómsins teldist ekki brotið gegn andmælaréttinum þó YSKN hafi 
byggt niðurstöðu sína á öðrum grundvelli en RSK.

▪ Þá hélt A því fram að rannsókn skattyfirvalda á búsetu hennar 
hafi verið ábótavant en dómurinn féllst ekki á það þar sem A 
taldi fram á Íslandi umrædd ár og væri hér með lögheimili.

▪ Þá byggði A á því að YSKN hefði ranglega ákvarðað opinber gjöld 
hennar gjaldárið 2007 þar sem umræddur fjárskiptasamningur 
hefði verið gerður á árinu 2007 og gæti því ekki leitt til tekna á 
árinu 2006. Dómurinn hafnaði þessari málsástæðu A þar sem 
ljóst var að umrædd peningagreiðsla hefði átt sér stað á árinu 
2006. 

Íslenska ríkið sýknað af öllum kröfum

▪ A byggði jafnframt á því að andvirði eigna sem hún hafði fengið á 
grundvelli fjárskiptasamnings gætu ekki orðið grundvöllur 
skattstofns. Dómurinn féllst ekki á þá málsástæðu á þeirri forsendu 
að dómstólar hafi vald til að skera úr um hvort eignaskipti við slit 
óvígðrar sambúðar hafi farið fram að réttum lögum.

▪ Þá byggði A á því að við endurákvörðun opinberra gjalda gjaldárið 
2008 hefði ekki verið lagt til grundvallar skráð fasteignamat ríkisins, 
heldur stuðst við meðalfermetraverð fjölbýlishúsa á sama svæði og 
fasteignin stóð á. Dómurinn féllst ekki á þessa málsástæðu þar sem 
ekki voru færðar fram rökstuddar athugasemdir við mat RSK á 
verðmæti umræddrar fasteignar. 

▪ Að lokum byggði A á því að hún hefði ekki haft skattalega 
heimilisfesti á Íslandi á tekjuárinu 2006, en hún hafði flutt til Íslands 
í október 2006. Ekki var fallist á þessa málsástæðu A þar sem það lá 
fyrir að A var með skráð lögheimili hér á landi, þ.m.t. tekjuárið 
2006. Þá hafi A skilað skattframtölum á þeim árum sem um ræðir. 
Taldi dómurinn að A hefði ekki leitt nægjanlegar líkur að því að hún 
hefði verið heimilisföst erlendis á árinu 2006. 

▪ Ekki var fallist á kröfu A um niðurfellingu eða lækkun álags þar sem 
A sem kærði úrskurð RSK til YSKN á stjórnsýslustigi, hefði ekki sett 
fram kröfu um ómerkingu úrskurðar YSKN að þessu leyti fyrir 
dóminum. 

▪ Íslenska ríkið var því sýknað af öllum kröfum A. 

http://www.domstolar.is/domaleit/nanar/?ID=E201302928&Domur=2&type=1&Serial=1
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2003090.html
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7. Bann við endurtekinni málsmeðferð
Dómar Hæstaréttar, héraðsdóms og Mannréttindadómstólsins

Dómur Hæstaréttar – nr. 538/2013

▪ Málavextir voru þeir að E og H voru ákærðir fyrir meiri háttar 
brot gegn skattalögum með því að hafa í sameiningu staðið 
skil á efnislega röngu skattframtali E og látið undir höfuð 
leggjast að telja fram fjármagnstekjur E að tilgreindri fjárhæð. 
Umræddar fjármagnstekjur leiddu af uppgjöri framvirkra 
samninga með undirliggjandi hlutabréfum, en H hafði séð um 
skattframtalsgerð fyrir E. Þá fór ákæruvaldið fram á að H yrði 
sviptur löggildingu til að vera endurskoðandi. Við meðferð 
málsins hjá skattyfirvöldum héldu ákærðu því fram að 
tekjurnar hefðu réttilega verið gefnar upp til skatts, enda hefði 
verið heimilt að draga frá skattskyldum fjármagnstekjum 
vegna samninganna, tap af öðrum sams konar samningum á 
sama tekjuári. 

▪ Ákærðu kröfðust þess að málinu yrði vísað frá dómi, en þeirri 
kröfu hafnaði Hæstiréttur. Ekki var fallist á að annmarkar hefði 
verið á ákæru eins og ákærðu héldu fram. Þá vísaði dómurinn 
til þess að í dómaframkvæmd Hæstaréttar hefði ekki verið 
talið að það færi í bága við bann við endurtekinni 
málsmeðferð þótt stjórnvöld hefðu áður gert manni að sæta 
25% álagi á skattstofn samkvæmt úrskurði RSK og sama manni 
væri síðan í öðru máli gerð viðurlög vegna sömu málsatvika. 

▪ Þá varðaði það ekki frávísun þótt skattrannsóknarstjóri eða 
sérstakur saksóknari hefði tjáð sig með almennum hætti um 
fyrirhugaða lagasetningu á sviði skattaréttar, enda væri slík 
umfjöllun saksókninni óviðkomandi. Þá var ekki fallist á að 
annmarkar á samningu héraðsdóms yllu því að ómerkja ætti 
dóminn. 

▪ Í dómi Hæstaréttar var tekið fram að hagnaður E af gerð 
umræddra framvirkra skiptasamninga hefðu falið í sér 
skattskyldar fjármagnstekjur og að ekki hefði staðið heimild til 
að draga frá þeim tap af öðrum sams konar samningum. Þá var 
hvorki fallist á að um hefði verið að ræða tekjur í sjálfstæðri 
atvinnustarfsemi né að það bryti gegn 65. gr. stjórnarskrárinnar 
að tekjur einstaklinga af atvinnurekstri væru skattlagðar á 
annan veg en aðrar tekjur. Þótt lögunum hefði síðar verið 
breytt um skattlagningu fjármagnstekna breytti það engu um 
refsinæmi þess að skýra rangt eða villandi frá því sem máli skipti 
við álagningu fjármagnstekjuskatts. Var málið því dæmt eftir 
gildandi skattalögum á þeim tíma er E aflaði teknanna. 

▪ Að mati dómsins leysti það E og H ekki undan refsiábyrgð þótt 
viðsemjandi E hefði vanrækt skyldu sína til að standa skil á 
skattinum í samræmi við ákvæði laga nr. 94/1996. Voru E og H 
sakfelldir fyrir brot gegn 1. mgr. 262. gr. laga nr. 19/1940, sbr. 
og 1. mgr. 109. gr. laga nr. 90/2003. Voru E og H báðir dæmdir í 
18 mánaða skilorðsbundið fangelsi. E var dæmdur til greiðslu 
sektar en hafnað var kröfu ákæruvaldsins um að H yrði sviptur 
löggildingu til að vera endurskoðandi. 

Ekki í bága við bann við endurtekinni málsmeðferð

http://haestirettur.is/domar?nr=9679
http://www.althingi.is/lagas/nuna/1944033.html
http://www.althingi.is/lagas/nuna/1996094.html
http://www.althingi.is/lagas/nuna/1940019.html
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2003090.html
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7. Bann við endurtekinni málsmeðferð frh.
Dómar Hæstaréttar, héraðsdóms og Mannréttindadómstólsins

Dómur héraðsdóms Reykjaness – S-111/2014

▪ Málavextir voru þeir að við rannsókn skattrannsóknarstjóra á 
bókhaldi og virðisaukaskattskilum P hafði komið í ljós að ákærði P 
hefði vanrækt að tilkynna skattyfirvöldum um VSK-skylda 
starfsemi sína og vanrækt að standa skil á VSK-skýrslum yfir 
uppgjörstímabilin júlí-ágúst til og með nóvember-desember 
rekstrarárið 2010. Þá hafði bókhald ekki verið fært í hinni 
sjálfstæðu starfsemi og varðveislu bókhaldsgagna ábótavant. 
Rannsóknin leiddi í ljós að vanframtalin skattskyld velta hefði 
numið samtals kr. 10.327.557, vanframtalinn útskattur hefði 
numið samtals 2.633.527 og mögulegur innskattur hefði numið 
samtals kr. 401.625. Rannsóknin leiddi til endurákvörðunar á VSK 
ákærða og var við þann úrskurð lagt 10% álag á vangreiddan VSK 
samkvæmt 27. gr. laga nr. 50/1988. 

▪ Einn kafli ákærunnar varðaði þetta atriði sérstaklega og byggði 
málatilbúnaður ákærða hvað þennan lið varðaði á því að honum 
hafi þegar verið gerð refsing fyrir sama brot og ákært væri fyrir, 
með því að RSK hafði beitt hann álagi eins og fram kom í úrskurði 
embættisins og að slíkt álag væri refsing í skilningi íslensks 
refsiréttar. Væri því verið að gera honum aftur refsingu fyrir sama 
brot. Það væri óheimilt með vísan til 4. gr. samningsviðauka 7 við 
Mannréttindasáttmála Evrópu (hér eftir MSE) sem hefði fengið 
lagagildi hér á landi með 5. tl. 1. mgr. 1. gr. laga nr. 62/1994. 
Bæri því að vísa þessum kafla ákærunnar frá dómi. 

▪ Í niðurstöðum dómsins er vísað til 1. gr. laga nr. 62/1994 þar sem 
segir að MSE hafi lagagildi á Íslandi. Þá vísar dómurinn til dóms 
Mannréttindadómstóls Evrópu (MDE) í máli Zolotukhin gegn 
Rússlandi, en þar hafði skattaðila verið gerð refsing á 
stjórnsýslustigi fyrir sömu háttsemi og hann var síðar saksóttur 
fyrir. Taldi MDE slíka málsmeðferð vera brot gegn 4. gr. 
samningsviðauka 7 við MSE. 

▪ Að mati dómsins væri það engum vafa undirorpið að sekt sú sem 
nefnd er í 40. gr. laga nr. 50/1988 um virðisaukaskatt sé refsing í 
skilningi refsiréttar. Þá eru fyrirmæli um að álag sem skattaðila er 
gert, vegna síðbúinna skila skv. 27. gr., skuli dragast frá 
refsingunni, enda er hún í formi fégreiðslu og þá hluti af 
refsingunni samkvæmt 40. gr. Verði því að mati dómsins ekki litið 
á álagsbeitingu samkvæmt 27. gr. á annan hátt en refsikennd 
viðurlög í tilefni af refsiverðri háttsemi og í skilningi 40. gr.

▪ Þá segir í dóminum að RSK hafi borið að beita þeim 
refsiheimildum sem lög nr. 50/1988 veita honum vegna brota á 
lögunum en ekki eingöngu álagi og fela síðan dómstólum að 
ákvarða honum nýja refsingu eftir atvikum. RSK hafi hins vegar 
kosið að beita ákærða álagi en ekki sektum eins og 40. gr. 
heimilar. Taldi því dómurinn með hliðsjón af túlkun á dómi 
Zolotukhin og alls þess sem að framan er rakið, að stjórnvald, 
með refsiheimildir í sérrefsilögum, hafi þegar ákvarðað ákærða 
refsingu fyrir brot sitt. Tók dómurinn þar af leiðandi undir 
málsástæðu ákærða að ný lögsókn í málinu hafi brotið gegn 
áðurnefndum ákvæðum MSE. Var því umræddum ákærulið vísað 
frá dómi. Dómarinn virðist þannig ekki hafa tekið tillit til þess að 
það er YSKN sem úrskurðar um sektir skv. 40. gr. en ekki RSK.

Í andstöðu við bann við endurtekinni málsmeðferð

http://www.domstolar.is/domaleit/nanar/?ID=S201400111&Domur=3&type=1&Serial=1
http://www.althingi.is/lagas/nuna/1988050.html
http://www.althingi.is/lagas/nuna/1994062.html
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7. Bann við endurtekinni málsmeðferð frh.
Dómar Hæstaréttar, héraðsdóms og Mannréttindadómstólsins

Dómur Mannréttindadómstólsins – nr. 11828/11

▪ Í ljósi niðurstöðu framangreindra dóma er rétt að greina 
stuttlega frá dómi MDE frá 20. maí 2014, Nykänen gegn 
Finnlandi en þar var fjallað um samskonar álitefni og í þeim 
íslensku dómum sem að framan voru raktir. 

▪ Í þessu máli komst MDE að þeirri niðurstöðu að Finnland hefði 
brotið gegn 4. gr. 7. Samningsviðauka MSE með því að gera 
skattaðila að sæta endurtekinni málsmeðferð í refsimáli fyrir 
dómstólum fyrir sama skattalagabrot og skattyfirvöld hefðu 
beitt hann álagi vegna. Var því að mati dómsins um tvöfalda 
refsimeðferð að ræða fyrir sama brot (tvöföld refsing), þ.e. hjá 
skattyfirvöldum og síðar fyrir dómstólum. Var finnska ríkið 
dæmt til að greiða Nykänen skaðabætur og málskostnað. 

▪ Forsendur að niðurstöðu í dómi réttarins nr. 538/2013, sem 
að framan var rakinn vekja því athygli, en þar segir að í 
dómaframkvæmd Hæstaréttar hafi það ekki verið talið ganga í 
bága við bann við endurtekinni málsmeðferð að stjórnvöld 
hafi áður gert skattaðila að sæta álagi á skattstofn samkvæmt 
úrskurði ríkisskattstjóra og sama skattaðila væri síðan í öðru 
máli gerð refsing vegna sömu málsatvika.

▪ Þess má geta að nýverið var þingfestingu máls fyrir 
Héraðsdómi Reykjavíkur frestað þar sem beðið er úrlausnar 
MDE í sambærilegu máli (sjá hér).

Frekari upplýsingar

Erna Sif Jónsdóttir, verkefnastjóri á Skatta- og 
lögfræðisviði Deloitte, veitir frekari upplýsingar 
um þessa þrjá dóma um bann við endurtekinni 
málsmeðferð.

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-144112#{"itemid":["001-144112"]}
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
http://haestirettur.is/domar?nr=9679
http://www.vb.is/frettir/108474/
mailto:ErnaSif.Jonsdottir@deloitte.is
mailto:ErnaSif.Jonsdottir@deloitte.is
mailto:ErnaSif.Jonsdottir@deloitte.is
mailto:ErnaSif.Jonsdottir@deloitte.is
mailto:ErnaSif.Jonsdottir@deloitte.is
mailto:ErnaSif.Jonsdottir@deloitte.is
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Fréttir frá Deloitte Global

▪ Breytt verklag á Írlandi um afléttingu tvískattlagningar á útibú 
írskra fyrirtækja erlendis 
– Þann 23. júní síðastliðinn gáfu írsk skattayfirvöld út 

leiðbeiningar um útreikning vegna afléttingar tvísköttunar 
á erlend útibú.

– Leiðbeiningarnar taka til tilvika þar sem tekjur útibúa 
írskra fyrirtækja eru skattlagðar á Írlandi á einu gjaldári en 
skattlagningin í heimilisríki útibúsins kemur til á öðru 
gjaldári.

– Meira hér

▪ Bandarísku FATCA reglurnar tóku gildi 1. júlí síðastliðinn
– Tilgangur FATCA reglnanna (e. The Foreign Account Tax 

Compliance Act) er að auðkenna bandaríska einstaklinga 
sem skattskyldir eru í Bandaríkjunum en eru hugsanlega 
ekki að greiða skatt af tekjum frá öðrum ríkjum.

– Með FATCA er tilteknum aðilum utan Bandaríkjunum gert 
skylt að leggja fram ákveðnar upplýsingar um fjárhagslega 
hagsmuni bandaríska einstaklinga erlendis ellegar er 30% 
afdráttarskattur lagður á greiðslu arðs, vaxta, leigu, launa, 
þóknana o.fl. tegundir tekna sem þessir aðilar afla frá 
einstaklingum skattskyldum í Bandaríkjunum.

– Meira hér

8. Skattafréttir frá Írlandi og Bandaríkjunum
Alþjóðlegi Punkturinn

Frekari upplýsingar

Vala Valtýsdóttir, meðeigandi og sviðsstjóri 
Skatta- og lögfræðisviðs, veitir frekari 
upplýsingar um þessar fréttir og annað efni 
frá Deloitte Global.

http://haestirettur.is/domar?nr=9372
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dtt_tax_worldtaxadvisor_140725.pdf
http://newsletters.usdbriefs.com/2014/Tax/WTA/140627_1.html?elq=19618dad335f40abb851cbe777c5244a&elqCampaignId=1954
mailto:Vala.Valtysdottir@deloitte.is
mailto:Vala.Valtysdottir@deloitte.is
mailto:Vala.Valtysdottir@deloitte.is
mailto:Vala.Valtysdottir@deloitte.is
mailto:Vala.Valtysdottir@deloitte.is
mailto:Vala.Valtysdottir@deloitte.is
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Gjalddagar, gagnaskil og fundir

▪ 28. ágúst: Gjalddagi vörugjalds og skiladagur vörugjaldsskýrslu ... 

▪ 28. ágúst: Gjalddagi úrvinnslugjalds og skilagjalds ...

▪ 1. september: Eindagi VSK og skiladagur VSK skýrslna hjá aðilum 
á landbúnaðarskrá ...

▪ 1. september: Gjalddagi staðgreiðslu launamanna, útsvar ...

▪ 15. september: Eindagi staðgreiðslu launamanna og eindagi 
kílómetragjalds ...

Deloitte skatta-appið
hjálpar notendum við að 
muna eftir mikilvægum 
skila- og greiðsludögum 
opinberra gjalda.

Notandinn fær áminningu 
þegar t.d. greiðsludagur 
VSK er eða greiðsludagur 
staðgreiðslu og 
tryggingagjalds, svo dæmi 
sé tekið. 

Appið býður einnig upp á 
fréttaveitu, þar sem nýjustu 
fréttir frá Deloitte birtast, 
eins og t.d. fréttir um 
ráðstefnur, sbr. 
Skattadagurinn. 

Notandinn getur þá skráð 
sig á ráðstefnur og fundi í 
gegnum appið. 

Smelltu á myndina til að sækja 
Deloitte appið

9. Fréttir og viðburðir framundan
Allar frekari upplýsingar má finna í Deloitte-appinu

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.reontech.deloitte
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.reontech.deloitte
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Smelltu hér til að sækja greinina sem 
birtist í Viðskiptablaðinu 

fimmtudaginn 14. ágúst síðastliðinn.

10. Hver ræður – Ríkisskattstjóri, Samkeppniseftirlitið 
eða Seðlabankinn?

http://www.vb.is/tolublod/
http://www.vb.is/tolublod/
http://www.vb.is/tolublod/
http://www.vb.is/tolublod/
http://www.vb.is/tolublod/
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Starfsmenn Skatta- & lögfræðisvið Deloitte

Símon Þór Jónsson
Meðeigandi

Garðar Valdimarsson
Meðeigandi

Guðmundur Skúli Hartvigsson
Liðsstjóri

Erna Sif Jónsdóttir
Verkefnastjóri

Haraldur I. Birgisson
Verkefnastjóri

Hjálmfríður Kristinsdóttir
Ritari

Jörundur H. Þórarinsson
Liðsstjóri

Vala Valtýsdóttir
Sviðsstjóri & meðeigandi

Smelltu á viðkomandi starfsmann 
til að senda tölvupóst

Guðbjörg Þorsteinsdóttir
Verkefnastjóri

Pétur Steinn Guðmundsson
Verkefnastjóri

Hjördís B. Gunnarsdóttir
Verkefnastjóri

Jakob Björgvin Jakobsson
Verkefnastjóri

Erum ávallt reiðubúin að aðstoða
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Ný vefsíða Deloitte

Smelltu á myndina til að opna 
nýju vefsíðu Deloitte

http://www2.deloitte.com/is/is/services/tax.html
http://www2.deloitte.com/is/is/services/tax.html
http://www2.deloitte.com/is/is/services/tax.html
http://www2.deloitte.com/is/is/services/tax.html
http://www2.deloitte.com/is/is/services/tax.html
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Frekari upplýsingar
Vinsamlega hafið samband ef óskað er eftir 
frekari upplýsingum.

Ábyrgðaraðili: 
Vala Valtýsdóttir, hdl.
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