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1. Takmörkun á nýtingu persónuafsláttar og frjáls för
EES- réttur: Kröfu um ógildingu ákvörðunar RSK hafnað og íslenska ríkið sýknað
Dómur Hæstaréttar nr. 92/2013
▪

A höfðaði mál á hendur Í og krafðist þess annars vegar að ógilt
yrði ákvörðun RSK um að hafna umsókn hans um að fá að nýta
skattkort eiginkonu sinnar. Hins vegar krafðist A þess að Í yrði
gert að greiða sér fjárhæð sem hann taldi svara til þess sem
hann hefði ofgreitt í tekjuskatt hér á landi vegna þessa. A
krafðist aðallega endurgreiðslu á grundvelli reglna um ofgreidda
skatta en til vara fór A fram á að fjárhæðin yrði dæmd honum í
skaðabætur.

▪

A bar því við að 3. mgr. 2. tl. 70. gr. laga nr. 90/2003 um
tekjuskatt (TSL), fram að gildistöku 11. gr. laga nr. 165/2010
þann 28. desember 2010, sem breytti fyrrgreindum lögum, væri
í andstöðu við 28. gr. samnings um EES og 7. gr. tilskipunar nr.
2004/38/EB um rétt borgara Sambandsins og aðstandenda
þeirra til frjálsrar farar og dvalar á yfirráðasvæði aðildarríkjanna.
Taldi A því að Í hefði ekki staðið við skuldbindingar sínar
samkvæmt EES-samningnum.

▪

Undir meðferð málsins fyrir Hæstarétti leitaði rétturinn
ráðgefandi álits EFTA-dómstólsins, en fjallað var um álitið í
síðasta tölublaði Punktsins.
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Smelltu á málsnúmerið hér að
ofan til að opna viðkomandi dóm

Skilyrði bótaskyldu ekki uppfyllt
▪

Í dómi Hæstaréttar kemur fram að þrátt fyrir að EFTAdómstólinn hefði komist að þeirri niðurstöðu að ákvæði
þágildandi 3. mgr. 2. tl. 70. gr. TSL hefði verið í andstöðu við
ákvæði tilskipana 90/365 og 2004/38, væri þess að gæta að við
innleiðingu þeirra hefði ákvæðum tekjuskattslaga ekki verið
breytt. Af því leiddi að 3. gr. laga nr. 2/1993 um EES hefði ekki á
grundvelli lögskýringar getað veitt RSK svigrúm til að virða að
vettugi skýr og afdráttarlaus ákvæði áðurgreinds ákvæðis TSL og
ákvarða á annan veg í máli A en hann gerði, heldur hefði honum
borið að virða reglur almenna löggjafans, sem settar höfðu verið
með stjórnskipulegum hætti.

▪

Í var því sýknað af kröfu A um ógildingu ákvörðunar
ríkisskattstjóra og endurgreiðslukröfu hans sem reist var á
reglum um ofgreidda skatta.

▪

Þá féllst Hæstiréttur ekki á skaðabótakröfu A því enda þótt
einstaklingar ættu kröfu til að íslenskri löggjöf væri hagað til
samræmis við EES-reglur þá væru skilyrði bótaskyldu Í vegna
þess ekki uppfyllt í þessu tilviki. Þannig taldi Hæstiréttur að
umrætt brot á EES-rétti fæli ekki í sér nægjanlega alvarlega
vanrækslu á skuldbindingum ríkisins. Til grundvallar þessari
niðurstöðu var sú afstaða réttarins að þótt Í bæri samkvæmt
EES-rétti að beita skattlagningarvaldi sínu með hliðsjón af
reglum EES-réttar þá yrði ekki talið að Í hafi með bersýnilegum
hætti virt að vettugi takmarkanir valdheimilda sinna með því að
vanrækja að tryggja samræmi milli tilskipananna og reglna TSL.
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2. Skattskylda vegna sölu eigna til dótturfélags
Söluhagnaður skattskyldur líkt og milli ótengdra aðila
Bindandi álit RSK nr. 1/13
▪

Álitsbeiðandi óskaði eftir bindandi áliti á því hvort að
skattskyldur söluhagnaður myndaðist við yfirfærslu á tilteknum
rekstareiningum frá álitsbeiðanda til dótturfélags.

▪

Álitsbeiðandi hafði í huga að stofna einkahlutafélag á Íslandi í
100% eigu álitsbeiðanda og láta það yfirtaka rekstur
álitsbeiðanda sem og eignir honum tengdar. Skipting sbr. 52. gr.
TSL og skipti á hlutum í framhaldi taldist ekki tæk leið til að ná
settu markmiði í þessu tilviki. Þess í stað var fyrirhugað að selja
rekstrartengdar eignir sem og einkaleyfi yfir í nýja félagið á
skattalegu bókfærðu verði.

▪

RSK vísaði til ákvæðis B-liðar 7. gr. TSL þar sem kveðið er á um að
almennt teljist hagnaður rekstraraðila af sölu eigna til
skattskyldra tekna. Söluhagnaður eigna telst mismunur á
söluverði þeirra og stofnverði, að teknu tilliti til fenginna fyrninga
og áður fengins söluhagnaðar eftir því sem nánar er ákveðið í
13.-27. gr., sbr. 1. mgr. 12. gr. TSL.

▪

Samkvæmt almennum reglum skattalaga er í skattalegu tilliti litið
á viðskipti milli móðurfélags og dótturfélags sömu augum og
viðskipti milli tveggja ótengdra, sjálfstæðra aðila. Um færslu á
eignum á milli álitsbeiðanda og dótturfélagsins myndi því fara
um sem viðskipti tveggja sjálfstæðra og óskyldra aðila í samræmi
við armslengdarreglu 57. gr. laga um tekjuskatt.
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Færa ber eignir yfir á markaðsverði
▪

Í áliti RSK sagði að eignir sem færðar yrðu til dótturfélagsins
bæri að færa yfir á markaðsverði og reikna bæri söluhagnaðeða tap eftir atvikum eftir því hvort bókfært virði væri hærra
eða lægra en markaðsverð. Skattskyldur söluhagnaður yrði
afleiðingin í þeim tilvikum þar sem markaðsverð væri hærra en
bókfært verð umræddra eigna hjá álitsbeiðanda.

4

3. Virðisaukaskattur og starfsemi rafeyrisfyrirtækja
Tilfærsla starfsemi á grunni nýrra laga hefur ekki ein og sér áhrif á VSK-skyldu
Ákvarðandi bréf RSK nr. 1090/2014
▪

▪

Í erindi til ríkisskattstjóra var óskað eftir upplýsingum um hvort
starfsemi rafeyrisfyrirtækis, er starfar samkvæmt a. lið 8. tl. 4.
gr. laga nr. 17/2013, um útgáfu og meðferð rafeyris og
útgefnu starfsleyfi frá Fjármálaeftirlitinu, sé undanþegin
virðisaukaskattskyldu samkvæmt 10. tl. 3. mgr. 2. gr. laga nr.
50/1988 um virðisaukaskatt (VSKL), vegna þeirrar starfsemi
sem heyrir undir framangreind lög. Í erindinu kemur fram að
framangreind undanþága hafi almennt verið tengd við
starfsleyfi samkvæmt lögum nr. 161/2002, um
fjármálafyrirtæki og taki samkvæmt orðalagi sínu ekki beint til
starfsemi rafeyrisfyrirtækja.
Nýleg lagabreyting samkvæmt lögum nr. 17/2013 hafi orðið til
þess að fjármálafyrirtæki sem starfi samkvæmt lögum nr.
161/2002 geti gert breytingu á núgildandi starfsleyfi sínu og
fært sig yfir í starfsemi sem heyri undir hin nýju lög. Fyrir liggi
að sú starfsemi sem rafeyrisfyrirtæki muni stunda hafi hingað
til verið talin falla undir áðurnefnt ákvæði VSKL enda sé um að
ræða þjónustu sem almennt hafi verið veitt af félögum sem
hafi haft starfsleyfi sem lánafyrirtæki. Í erindinu kemur að auki
fram að umrædd lagabreyting hafi ekki í för með sér
eðlisbreytingu á starfsemi félags sem kjósi að starfa skv. lögum
nr. 17/2013 í stað laga nr. 161/2002.
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Líta þarf til skilgreiningar laga um fjármálafyrirtæki
▪

Í svari RSK kemur fram að samkvæmt umræddu ákvæði VSKL
er þjónusta banka, sparisjóða og annarra lánastofnana, svo og
verðbréfamiðlun undanþegin VSK. Í skattframkvæmd hefur
verið litið svo á að við skilgreiningu á þjónustu banka,
sparisjóða og lánastofnana svo og á hugtakinu
verðbréfamiðlun verði að sækja til löggjafar á viðkomandi
sviðum hverju sinni. Megin löggjöfin á þessu sviði eru lög nr.
161/2002. Lögin taka til fjármálafyrirtækja, þ.e. fyrirtækja sem
fengið hafa starfsleyfi Fjármálaeftirlitsins (FME) á grundvelli
laganna.

▪

Þá hefur verið talið að ,,... vinna einstakra aðila sem telst
fyllilega sambærileg við starfsemi lánastofnana skv. ákvæðinu
sé skattfrjáls með sama hætti [...] Jafnframt er þóknun fyrir
vinnu, sem unnin er fyrir lánastofnanir undanþegin skattskyldu
þegar telja má vinnuna eðlilegan og nauðsynlegan þátt í
starfsemi þessara aðila”, sbr. ákvarðandi bréf ríkisskattstjóra
nr. 480/1993.

▪

Þá kemur fram að í 4. gr. laga nr. 161/2002 eru skilgreindar
tegundir starfsleyfa. Fram til gildistöku framangreindra laga nr.
17/2013 voru rafeyrisfyrirtæki talin upp í 4. tl. 1. mgr. 4. gr.
laga nr. 161/2002. Útgáfa og umsýsla rafeyris var því
starfsleyfisskyld starfsemi samkvæmt lögunum og þar af
leiðandi einungis heimil fjármálafyrirtækjum á Íslandi, sbr. 5.
tl. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 161/2002, eins og fram komi í
almennum athugasemdum með frumvarpi til laga nr.
17/2013.
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3. Virðisaukaskattur og starfsemi rafeyrisfyrirtækja frh.
Tilfærsla starfsemi á grunni nýrra laga hefur ekki ein og sér áhrif á VSK-skyldu
Rafeyrisfyrirtæki eru ein tegund fjármálafyrirtækja
▪

Í svari RSK segir að með lögum nr. 17/2013 var starfsemi
rafeyrisfyrirtækja felld undan lögum nr. 161/2002 og því þurfi
að skera úr um það hvort þessi ráðstöfun kunni að leiða til
einhverra breytinga varðandi VSK-skyldu starfsemi af þessum
toga. Vísar embættið í því sambandi til almennra athugasemda
með frumvarpi til laga nr. 17/2013 auk þess að við setningu
laga nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki, hafi lög nr. 37/2002
um rafeyrisfyrirtæki verið felld úr gildi og ákvæðum þeirra
fundinn staður í IX. kafla laga nr. 161/2002. Rafeyrisfyrirtæki
væru því ein tegund fjármálafyrirtækja samkvæmt gildandi
lögum.

▪

Síðan segi orðrétt í athugasemdunum: ,,Með frumvarpi þessu
er því um afturhvarf til fyrri tíðar að ræða, að því leyti að lagt er
til að rafeyrisfyrirtæki verði sérstök tegund fjármálastofnana,
en ekki ein tegund fjármálafyrirtækja. [...] Með frumvarpi þessu
er lagt til að ákvæði löggjafar um rafeyri verði færð úr lögum
nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki, og í ný sérlög um útgáfu og
meðferð rafeyris. Þau taki jafnframt breytingum í samræmi við
efni EMDII. Gert er ráð fyrir breytingu á skilgreiningu hugtaksins
rafeyrir, til samræmis við ákvæði EMDII. Breytingin felst fyrst og
fremst í tengingu við hugtakanotkun nýrra laga um
greiðsluþjónustu, nr. 120/2011.“
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Leyfisskyld starfsemi skv. FME telst undanþegin VSK
▪

Þá segir að gildissvið laga nr. 17/2013 sé afmarkað í I. kafla
laganna. Í 1. mgr. 1. gr. kemur fram að lögin gildi um útgáfu og
meðferð rafeyris hér á landi. Í 2. mgr. segir að lögin gildi um
innlend rafeyrisfyrirtæki og um starfsemi erlendra
rafeyrisfyrirtækja hér á landi. Samkvæmt 3. mgr. gilda ákvæði
11.-14. gr. og 1. mgr. 26. gr. laganna ekki um rafeyrisfyrirtæki
með takmarkað starfsleyfi. Samkvæmt 1. mgr. 15. gr. skulu
aðilar, aðrir en þeir sem taldir eru upp í b-d-lið 8. tl. 4. gr., er
hyggjast gefa út rafeyri, afla sér starfsleyfis sem
rafeyrisfyrirtæki. Í 2. mgr. kemur fram að það sé FME sem veiti
rafeyrisfyrirtækjum starfsleyfi samkvæmt lögunum og að
rafeyrisfyrirtækjum sé heimilt að hefja útgáfu rafeyris að
fengnu starfsleyfi. Rafeyrisfyrirtæki með takmarkað starfsleyfi
eru einnig starfsleyfis- og eftirlitsskyld hjá FME.

▪

Í ljósi framangreinds er það mat RSK, að enda þótt starfsemi
rafeyrisfyrirtækja sé færð í nýjan búning í formi sérstakra laga
þá hafi það ekki eitt og sér áhrif á VSK-skyldu rafeyrisfyrirtækja.
Þá hafi RSK í áliti sínu frá 4. desember 2003 (tilv. G-alm 37/03),
komist að þeirri niðurstöðu að telji FME starfsemi umrædds
félags leyfisskylda, í því tilviki sem um er að ræða starfsemi
lánastofnunar eða verðbréfamiðlunar, þá teljist hin leyfisskylda
starfsemi undanþegin virðisaukaskatti á grundvelli 10. tl. 3.
mgr. 2. gr. VSKL. Undanþágan taki hins vegar ekki til annarra
starfsemi sem leyfisskyldur aðili kann að hafa með höndum.
Þessi afstaða RSK gildir eftir sem áður eftir gildistöku laga nr.
17/2013.
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3. Virðisaukaskattur og markþjálfun
Markþjálfun telst VSK-skyld þjónusta að mati RSK
Ákvarðandi bréf RSK nr. 1088/2014
▪

Í framangreindu bréfi frá RSK vekur embættið athygli á áliti sínu
um VSK-skyldu vegna svonefndrar markþjálfunar en embættinu
hefur borist fyrirspurnir um þetta álitaefni.

▪

Í bréfinu kemur fram að því hafi verið haldið fram að þjónusta
markþjálfa geti fallið undir 3. tl. 3. mgr. 2. gr. laga nr. 50/1988
um virðisaukaskatt (VSKL), þ.e. að þjónustan teljist til
undanþeginnar starfsemi og því skuli innheimta þóknun fyrir
slíka þóknun án VSK. Samkvæmt ákvæðinu er rekstur skóla og
menntastofnana, svo og öku-, flug- og danskennsla,
undanþegin VSK.

▪

Í áliti RSK kemur fram að við túlkun þess hvað telst til
undanþeginnar kennslu- og menntastarfsemi sé fyrst og fremst
litið til þess hvort námsgrein hafi unnið sér fastan og almennan
sess í skólakerfinu. Við mat á því sé m.a. litið til þess hvort
viðkomandi viðfangsefni eða námskeið sé að finna í námsskrám
skóla. Þá hafi einnig verið miðað við að nám sem felur í sér
faglega menntun eða endurmenntun sé undanþegið VSK, en
með faglegri menntun eða endurmenntun sé átt við
kennslustarfsemi sem miði að því að viðhalda eða auka
þekkingu nemenda eingöngu vegna atvinnu þeirra, jafnvel þótt
námsgreinin hafi ekki unnið sér fastan og almennan sess í
skólakerfinu. Í öðrum tilvikum sé starfsemi VSK-skattskyld, s.s.
námskeið sem í eðli sínu eru tómstundafræðsla.
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Markþjálfun uppfyllir ekki skilyrði undanþáguákvæða VSKL
▪

Í bréfi RSK reifar embættið skilgreiningu á markþjálfun sem
fram kemur á heimasíðu fyrirspyrjanda sem og vefsíðu Opna
háskólans í Háskólanum í Reykjavík. Þá segir RSK að í
hefðbundnum skilningi sé með hugtakinu kennsla átt við
samskipti milli nemanda og kennara þar sem kennari veitir
fræðslu, leiðbeiningu og tilsögn. Er þessi skilgreining m.a. lögð
til grundvallar við afmörkun á ákvæði 3. tl. 3. mgr. 2. gr. VSKL.

▪

Í framangreindri skilgreiningu á vefsíðu Opna háskólans um
markþjálfun er lögð áhersla á að markþjálfinn hafi lágmarks
íhlutun í samskiptum hans og marksækjanda og er raunar
sérstaklega tekið fram að gera verði greinarmun á markþjálfun
annars vegar og kennslu hins vegar. Að áliti RSK uppfyllir
markþjálfun því ekki þau skilyrði sem tilgreind voru hér að
framan sem koma til skoðunar við mat á því hvort tiltekið
viðfangsefni teljist til undanþeginnar kennslu- og
menntastarfsemi í skilningi undanþáguákvæðisins.

▪

Með hliðsjón af framangreindu sem og því að um
undanþáguákvæði er að ræða, sem túlka skuli þröngt, er það
mat ríkisskattstjóra að þjónusta markþjálfa falli ekki undir
ákvæði 3. tl. 3. mgr. 2. gr. VKSL. Þá yrði ekki séð að önnur
undanþáguákvæði 3. mgr. 2. gr. laganna komi til greina við
mat á undanþágu VSK vegna markþjálfunar. Það er því
niðurstaða RSK að markþjálfun telst vera VSK-skyld þjónusta
samkvæmt VKSL.
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4. Sameignarfélög og sjálfstæð skattaðild
Almennt ekkert því til fyrirstöðu að koma einstaklingsrekstri fyrir í sameignarfélagi
Úrskurður YSKN nr. 84/2013
▪

Kærandinn í málinu, X sf. var skráð sameignarfélag sem sætti
sig ekki við úrskurð RSK um að endurákvarða opinber gjöld
félagsins gjaldárið 2011. Með úrskurðinum hafnaði RSK því að
kærandi uppfyllti skilyrði sjálfstæðrar skattskyldu samkvæmt
3. tl. 1. mgr. 2. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt (TSL) og
felldi niður álagðan tekjuskatt félagsins gjaldárið 2011.

▪

Í úrskurðinum rakti RSK að með tilkynningu til firmaskrár í apríl
1989, kæmi fram að A ræki fyrirtæki með ótakmarkaðri
ábyrgð undir nafninu X sf. og að tilgangur þess væri kaup, sala
og verslun á fiski. Í febrúar 2010 hefði firmaskrá verið tilkynnt
um dagsetningu samþykkta kærenda og að um væri að ræða
sameignarfélag sem væri sjálfstæður skattaðili í eigu A og B. Þá
var tekið fram að X sf. væri breytt úr einstaklingsfirma í
sameignarfélag samkvæmt félagasamningi dagsettum í janúar
2010. Í úrskurði RSK kom fram að við stofnun X sf. á árinu
1989 hefði verið um einstaklingsfyrirtæki að ræða með
sérstaka kennitölu. Við stofnun kæranda á árinu 2010 yrði ekki
séð að sameignarfélaginu hefði verið fengin kennitala eins og
lög gerðu ráð fyrir, heldur hefði félagið verið skráð á kennitölu
einstaklingsrekstrar A. Engar upplýsingar væri að finna í
gögnum málsins um skráningu hins nýja félags, þ.e. kæranda í
fyrirtækjaskrá, hvorki umsókn um kennitölu fyrir félagið né ósk
um skráningu þess í fyrirtækjaskrá.

© 2014 Deloitte ehf.

Smelltu á málsnúmerið hér að ofan
til að opna viðkomandi úrskurð

YSKN féllst ekki á niðurstöðu RSK
▪

Því virtist vera um að ræða breytingu einstaklingsfyrirtækis með
kennitölu í sameignarfélag en ekki stofnun nýs félags. Að þessu
virtu taldi RSK að skilyrði sjálfstæðrar skattsskyldu
sameignarfélags væru ekki fyrir hendi og að skattleggja ætti
tekjur félagsins hjá eiganda.

▪

Á þessa niðurstöðu RSK féllst YSKN ekki á. Í úrskurði
nefndarinnar kemur fram að samkvæmt 3. tl. 1. mgr. 2. gr. TSL,
bera sameignarfélög með ótakmarkaðri ábyrgð sjálfstæða
skattskyldu, enda sé félagið skráð í firmaskrá hér á landi.
Jafnframt því sé þess óskað við skráningu að félagið sé
sjálfstæður skattaðili og við skráningu afhentur félagssamningur
þar sem getið sé um eignarhlutfall eiganda, innborgað stofnfé og
svo hvernig félagsslitum skuli háttað. Þá kemur fram í úrskurði
nefndarinnar að almennt væri því ekkert til fyrirstöðu að rekstri
sem einstaklingur hefði áður haft með höndum í eigin nafni,
væri komið fyrir innan nýstofnaðs sameignarfélags, enda væru
lagaskilyrði fyrir stofnun og starfsemi slíks félags uppfyllt. Þá væri
ekki gert skilyrði fyrir sjálfstæðri skattaðild sameignarfélags að
fyrirtækjaskrá væri tilkynnt um stofnun félags.

▪

Var hinni kærðu ákvörðun RSK því hnekkt. Rétt er þó að minna á
að frá og með 1. janúar 2014 hefur firmaskrá verið færð frá
sýslumönnum til fyrirtækjaskrár RSK. Öllum tilkynningum er
varða firma eins manns, sameignarfélög og samlagsfélög skal því
beint til fyrirtækjaskrár í stað sýslumannsembætta, þar á meðal
tilkynningum um stofnun framangreindra rekstrarforma.
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5. Duldar arðgreiðslur og tímamörk endurákvörðunar
Óheimil úthlutun arðs skattlögð sem laun
Úrskurður YSKN nr. 28/2013
▪

▪

Ágreiningur málsins stóð um þá ákvörðun RSK að lækka
tilgreindar arðgreiðslur frá X hf. í skattframtölum kærenda árin
2006-2009 um tilgreindar fjárhæðir og færa kæranda þessar
fjárhæðir til skattskyldra tekna í sömu skattframtölum. Á
árunum 2005-2008 var kærandi eigandi helmings hlutafjár í
umræddu hlutafélagi sem og stjórnarmaður og
framkvæmdastjóri þess. Byggði RSK á því að um væri að ræða
óheimilar úthlutanir af fjármunum félagsins sem bæri að
skattleggja sem launatekjur kæranda. Til stuðnings
breytingum sínum vísaði RSK að umræddar arðgreiðslur hefðu
verið umfram lögleyfð mörk með vísan til hlutafélagalaga.
Umræddar úthlutanir gætu því ekki talist lögmætar
arðgreiðslur heldur væri um óheimila úthlutun að ræða
(dulinn arð) sem skattleggja ætti sem laun í hendi kæranda,
enda hefði hann verið starfsmaður félagsins.

Aðalkrafa kæranda fyrir YSKN var sú að endurákvörðun RSK
yrði felld úr gildi að öllu leyti á þeim grundvelli að ákvæði 2.
mgr. 97. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt (TSL) um tímafrest
til endurákvörðunar hafi girt fyrir þær breytingar, þar sem
fullnægjandi upplýsingar hafi legið fyrir varðandi heimild X hf.
til arðsúthlutunar á árunum 2005-2008 sem byggja hefði mátt
rétta álagningu á.

© 2014 Deloitte ehf.

Smelltu á málsnúmerið hér að ofan
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Gögn ekki fullnægjandi til að byggja rétta álagningu á
▪

Til vara fór kærandi fram á að endurákvörðunin yrði felld niður
vegna gjaldáranna 2006, 2008 og 2009 en breyting gjaldársins
takmörkuð við skattlagningu lægri fjárhæðar. Byggði kærandi þá
kröfu á því að hann og sameigandi hans að X hf. hafi ekki fengið
greiddan nema hluta þess arðs sem samþykktur hafi verið til
úthlutunar á aðalfundum félagsins, en þar hafi verið um að ræða
fyrirkomulag sem hluthafar töldu að RSK hafi samþykkt.

▪

Ekki var fallist á aðalkröfu kæranda þar sem af tilgreiningum
kæranda í skattframtölum sínum árin 2006-2009, lá ekki annað
fyrir en að um venjulegar arðgreiðslur væri að ræða frá
hlutafélaginu. Þá var hvorki í skattframtölum né fylgigögnum
þeirra gerð nein grein fyrir útreikningi á heimild X hf. til greiðslu
arðs á árunum 2005-2008 eða forsendum greiðslnanna að öðru
leyti. Var því ekki um að ræða fullnægjandi upplýsingar varðandi
hinn umdeilda lið sem byggja mætti rétta álagningu á.

▪

Þá féllst YSKN ekki á varakröfu kæranda á þeim grunvelli að í
samræmi við skattframtöl og ársreikninga X hf. og fundargerðir
aðalfunda í hlutafélaginu að tilfærðar fjárhæðir hefðu verið
ákvarðaðar með bindandi hætti til úthlutunar úr félaginu. Miðað
við það hefði kærandi átt kröfu á félagið sem nam hlutdeild hans
í arðsfjárhæð og honum borið að tekjufæra arðstekjurnar í
skattskilum sínum umrædd ár, hvort sem greiðslurnar hefðu
verið fallnar í gjalddaga eða ekki.

▪

Niðurstaðan var því sú að öllum kröfum kæranda var hafnað.
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6. Dómar Hæstaréttar um gengistryggingu
Íslenskt lán með ólögmætri gengistryggingu
Dómur Hæstaréttar nr. 94/2014
▪

Í máli þessu var annars vegar deilt um lögmæti
gengistryggingar láns en hins vegar um uppgjör aðilanna
vegna endurútreiknings hvað vexti varðaði. Hæstiréttur
staðfesti dóm héraðsdóms með vísan til forsenda hans um að
um hefði verið að ræða lán í íslenskum krónum sem bundið
hafði verið með ólögmættum hætti við gengi erlendra
gjaldmiðla. Þá fékk þeirri niðurstöðu ekki hnekkt að lánveiting
til handa S hefði verið fjármögnuð af forvera LS ohf. með
erlendu lánsfé.

▪

Niðurstaða héraðsdóms sem staðfest var af Hæstarétti
grundvallaðist m.a. á því að fjárhæð umsamins láns, í heild og
hluta, í lánssamningnum og viðauka við hann, sem og í tilboði
forvera LS ohf. um lánveitinguna, væri eingöngu tilgreind í
krónum. Að mati dómsins benti það til þess að samningurinn
tæki eingöngu til skuldbindingar í íslenskum krónum. Þá var
aðalskylda lánveitanda samkvæmt samningnum efnd í
íslenskum krónum og þá var óumdeilt að S hefði ávallt greitt
vexti og afborganir af láninu í íslenskum krónum.

© 2014 Deloitte ehf.
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Ekki unnt að krefjast viðbótargreiðslna aftur í tímann
▪

Þá var við úrlausn ágreinings um uppgjör milli aðilanna vegna
endurreiknings hins ólögmæta gengistryggða láns lagt til
grundvallar að LS ohf. gæti ekki krafið S um viðbótargreiðslur
vegna þegar greiddra vaxta aftur í tímann með skírskotun til þess
að greiðsluseðlar L ohf. og forvera hans og fyrirvaralaus móttaka
þeirra á greiðslu frá S jafngiltu fullnaðarkvittunum vegna
hlutaðeigandi greiðslna, svo og að virtum dómum Hæstaréttar
nr. 600/2011 og nr. 464/2012.

▪

Taldi dómurinn m.a. að S hefði verið í góðri trú um lögmæti
lánsins og að greiðslur hans samkvæmt samningnum fælu í sér
réttar efndir. Þá hafði S greitt vexti í fjögur og hálft ár af 15 ára
heildarlánstíma. Viðbótargreiðsla vegna mismunar á greiddum
vöxtum og vöxtum samkvæmt 4. gr. laga nr. 38/2001 myndu
nema 48.334.202 krónum sem að mati dómsins var umtalsverð
fjárhæð að því virtu að upphafleg lánsfjárhæð var 115.322.980
krónur. Þá taldi dómurinn aðstöðumun vera með aðilum í
viðskiptum þeirra. Þótti því standa LS ohf. nær að bera þann
vaxtamun sem af hinni ólögmætu gengistryggingu hlaust og um
var deilt í málinu. Var því fallist á með S að sá rangi lagaskilningur
sem lá til grundvallar lögskiptum aðila í upphafi yrði í uppgjöri
einungis leiðréttur til framtíðar.

▪

Niðurstaða héraðsdóms var því sú að við endurútreikning
skuldbindingar samkvæmt lánssamningnum yrði ekki talið að LS
ohf. ætti viðbótarkröfu á hendur S.
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6. Dómar Hæstaréttar um gengistryggingu frh.
Gild lán í erlendum gjaldmiðlum
Dómur Hæstaréttar nr. 57/2014
▪

▪

Ágreiningur málsins varðaði hvort lán sem bar yfirskriftina
„fjölmyntalán“ væri lán í íslenskum krónum með ólögmætri
gengistryggingu eða lögmætt lán í erlendum gjaldmiðlum. Að
virtri yfirskrift lánsins, texta þess auk texta þeirra
skilmálabreytinga sem gerðar höfðu verið var það mat
Hæstaréttar að um gilt lán í erlendum gjaldmiðlum væri að
ræða.
Eins og að framan greinir bar lánið yfirskriftina „fjölmyntalán“.
Fram kemur í forsendum dómsins að síðasta skilmálabreyting
sem gerð var á láninu bar yfirskriftina „breyting á
greiðsluskilmálum fjölmyntareikningslán“. Lánsfjárhæð var
upphaflega tilgreind 15.000.000 íslenskra króna eða jafnvirði
þeirrar fjárhæðar í tveimur erlendum gjaldmiðlum, þar sem
fjárhæð hinna erlendu gjaldmiðla var tilgreind. Þá voru vextir
samkvæmt láninu til samræmis við að um erlent lán væri að
ræða, þ.e. LIBOR vextir. Í skilmálabreytingum lánsins var
jafnvirðisfjárhæðar í íslenskum krónum ekki getið, einungis
eftirstöðva í tilgreindum erlendum gjaldmiðlum. Þá segir í
dóminum að hvað sem líði heimildum til gengistryggingar
skuldbindinga í íslenskum krónum á þeim tíma er umrætt lán
var veitt, þá yrði í ljósi framangreinds að leggja til grundvallar
að umrætt lán hafi verið gilt lán í tilgreindum erlendum
gjaldmiðlum.

© 2014 Deloitte ehf.
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Dómur Hæstaréttar nr. 25/2014
▪

Í málinu var deilt um hvort samið hefði verið um lán í erlendum
myntum eða íslenskum krónum með ólögmætri gengistryggingu.

▪

Í forsendum dómsins kemur fram að í fyrirsögn umþrætts
lánssamnings kæmi fram að hann væri í „erlendum myntum“. Í
samningnum lofaði lánveitandi að lána jafnvirði tilgreindrar
fjárhæðar í ISK í nánar tilgreindum myntum auk þess að fjárhæð
þeirra var tilgreind. Þá átti skuldin að bera LIBOR vexti auk álags.
Skilmálum samningsins var breytt tvívegis. Annars vegar á árinu
2006 á þann hátt að skuldin yrði upp frá því í nánar tilgreindum
erlendum gjaldmiðlum og hins vegar á árinu 2008 að því er
varðaði greiðsluskilmála. Í báðum tilvikum var fjárhæð
skuldarinnar tilgreind í erlendum gjaldmiðlum í skjölum um
skilmálabreytingu.

▪

Hæstiréttur kemst að þeirri niðurstöðu að fyrirsögn samningsins
bæri með sér að um væri að ræða skuldbindingu í erlendum
gjaldmiðlum og var hún nákvæmlega tilgreind í þeim
gjaldmiðlum, þótt einnig hafi verið vísað til jafnvirðis
lánsfjárhæðinnar í íslenskum krónum. í skilmálabreytingum var
skuldin einungis tilgreind í erlendum gjaldmiðlum. Þegar af
þessum ástæðum féllst Hæstiréttur á að samningurinn hafi tekið
til gildrar skuldbindingar í erlendum gjaldmiðlum.
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6. Dómar Hæstaréttar um gengistryggingu frh.
Fjármögnunarleigusamningur eða lánssamningur
Dómur Hæstaréttar nr. 373/2014
▪

Í umræddu kærumáli fór L hf. fram á að Í ehf. yrði með beinni
aðfarargerð afhentir nánar tilteknir lausafjármunir sem Í ehf.
hafði í sínum vörslum samkvæmt þremur samningum aðilanna
um fjármögnunarleigu.

▪

Ágreiningur aðilanna laut að því hvort samningarnir teldust
vera um leigu eða lán og þar með háðir banni 13. og 14. gr.
laga nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu, um að fjárhæð
láns í íslenskum krónum væri bundið gengi erlends gjaldmiðils.
Niðurstaða Hæstaréttar var sú að staðfesta hinn kærða
úrskurð héraðsdóms um að samningarnir væru
leigusamningar en ekki lánssamningar, sem klæddir hefðu
verið í búning leigusamninga. Ákvæði laga VI. kafla laga nr.
38/2001 girtu þannig ekki fyrir að aðilum hefði verið heimilt að
semja um að leigugjald í viðskiptum þeirra tæki mið af
breytingum á gengi erlends gjaldmiðils. Var því staðfest
niðurstaða hins kærða úrskurðar um heimild L hf. til að fá
munina tekna úr vörslum Í ehf.

▪

Í ehf. byggði m.a. á því að félagið hefði verið eigandi
lausafjármunanna áður en til viðskipta aðila hefði verið
stofnað og að L hf. hefðu í engu komið að vali eða kaupum á
þeim. Í samning aðila komi fram að leigutaki hefði valið hið
leigða og annaðist skoðun á því fyrir hönd L hf.

© 2014 Deloitte ehf.
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Við mat á tegund samninga er litið til efnis þeirra
▪

Að mati héraðsdóms þótti þetta fyrirkomuleg ekki gefa tilefni til
ályktana um hvort samningar aðila teldust til lánssamninga eða
leigusamninga enda ekki að lögum lagðar hindranir við því að
leigusali kaupi leigumun að eigin frumkvæði og ábendingu
væntanlegs leigutaka og leigi hann síðan leigutakanum. Þá vísaði
Í ehf. til viðskiptasögu félagsins við L hf. þar sem Í ehf. eignaðist
undantekningarlaust þann lausafjármun sem kaup hafi verið
fjármagnað á í lok samningstíma. Að mati dómsins benti hins
vegar ekkert til þess í gögnum málsins að aðilar hefðu í fyrri
samningsgerð sinni samið um það fyrirfram að Í ehf. yrði eigandi
leigumuna við lok leigutíma. Þá gæti ekki ráðið úrslitum að Í ehf.
hefði alltaf keypt þann búnað sem félagið hafði gert
fjármögnunarleigusamning um.

▪

Í forsendum að úrskurði héraðsdóms sem staðfestur var af
Hæstarétti, eins og áður kom fram, segir, að við úrlausn þess
hvort samningar aðila væru láns- eða leigusamningar yrði fyrst
og fremst að líta til efnis samninganna sjálfra. Með hliðsjón af
því og samskiptum milli aðila í aðdraganda samningsgerðarinnar
var það niðurstaða dómsins að samningarnir teldust vera
leigusamningar en ekki lánssamningar sem klæddir hefðu verið í
búning leigusamninga. Ákvæði laga VI. kafla laga nr. 38/2001
girtu þannig ekki fyrir að aðilum hefði verið heimilt að semja um
að leigugjald í viðskiptum þeirra tæki mið af breytingum á gengi
erlends gjaldmiðils.
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7. Skattmat og VSK vegna varmadæla
Nýtt skattmat vegna tekna árið 2014 og ný reglugerð
Auglýsing RSK nr. 865 um skattmat vegna tekna árið 2014
▪

Eftirfarandi breyting verður á fjárhæðum vegna dagpeninga
innanlands í kafla 3.2 Frádráttur á móti dagpeningum:
Dagpeningar vegna:

▪

Reglugerð nr. 850/2014 um endurgreiðslu VSK vegna varmadæla
▪

Ný reglugerð hefur tekið gildi er kveður á um endurgreiðslu RSK
á þeim VSK sem fellur til vegna kaupa á varmadælu til
upphitunar íbúðarhúsnæðis. Endurgreiðslan nær þó ekki til
frístundahúsnæðis eins og það er skilgreint í 2. gr. laga nr.
75/2008, um frístundabyggð og leigu lóða undir frístundahús.
Með varmadælu samkvæmt reglugerðinni er átt við dælubúnað
og leiðslur sem mynda lokað gas- eða vökvakerfi sem stuðlar að
betri nýtingu raforku við upphitun á íbúðarhúsnæði.

▪

Umsókn um endurgreiðslu skal beint til RSK á því formi sem
hann ákveður. Með umsókn skal fylgja frumrit sölureiknings eða
greiðsluskjal frá tollyfirvöldum og staðfesting á því að
sölureikningur hafi verið greiddur.

▪

Skilyrði endurgreiðslu er að varmadælan sem umsókn varðar
hafi verið sett upp í íbúðarhúsnæði sem er í eigu umsækjanda.
Heimild til endurgreiðslu nær til þess VSK sem fellur til vegna
kaupa á varmadælu en ekki til þess VSK sem fellur til vegna
uppsetningar á dælunni, þ.m.t. akstur og ráðgjöf. Ef sami aðili
selur varmadælu og uppsetningu skal aðgreina verð hvors um
sig á sölureikningi.

▪

Hvert endurgreiðslutímabil er tveir mánuðir (janúar-febrúar,
mars-apríl, o.s.frv.). Þeir sem eiga rétt á endurgreiðslu VSK
samkvæmt reglugerðinni skulu eftir lok hvers endurgreiðslutímabils senda RSK endurgreiðslubeiðni ásamt tilskildum
gögnum samkvæmt framangreindu. Endurgreiðsla skal fara fram
eins fljótt og auðið er en þó aldrei síðar en 30 dögum eftir að
beiðnin barst RSK.

Fjárhæð frádráttar:

Fyrir gistingu og fæði í einn
sólarhring

ISK 24.900

Fyrir gistingu í einn sólarhring

ISK 14.100

Fyrir fæði hvern heilan dag,
minnst 10 tíma ferðalag

ISK 10.800

Fyrir fæði í hálfan dag, minnst 6
tíma ferðalag

ISK 5.400

Framangreindar fjárhæðir frádráttar gilda frá og með 1.
október 2014. Um lækkun á frádrætti er að ræða frá
auglýsingu ríkisskattstjóra nr. 562/2014 frá 12. júní 2014, um
breytingu á þessum sömu reglum.
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8. Tvísköttunarsamningar: Sviss og Albanía
Áætluð gildistaka 1. janúar 2016
Tvísköttunarsamningur við Sviss
▪

▪

Ísland hefur undirritað nýjan samning við Sviss til að komast hjá
tvísköttun á tekjur og eignir. Samkvæmt fréttatilkynningu
Fjármála- og efnahagsráðuneytisins dags. 10. júlí sl. felur nýi
samningurinn fyrst og fremst í sér aðlögun að gildandi stefnu
ríkjanna í tvísköttunarmálum og þeim breytingum sem orðið
hafa á tvísköttunarfyrirmynd OECD frá því að nýgildandi
samningur var undirritaður á árinu 1988.
Aðrar breytingar eru fyrst og fremst þær að tekinn er upp
afdráttarskattur á tilteknar tegundir þóknana, tekin eru af öll
tvímæli um að lífeyrissjóðir njóti ívilnana nýja samningsins og
sett inn ákvæði sem heimilar skattlagningu eftirlauna í
greiðsluríki. Stefnt er að því að samningurinn komi til
framkvæmda 1. janúar 2016.

Smelltu á myndina til að
sækja yfirlitsskjal frá
Deloitte Global um alla
helstu þætti skattkerfisins í
Sviss

© 2014 Deloitte ehf.

Tvísköttunarsamningur við Albaníu
▪

Þá hefur Ísland undirritað samning við Albaníu til að komast hjá
tvísköttun og nær samningurinn til tekjuskatta. Samkvæmt
fréttatilkynningu Fjármála- og efnahagsráðuneytisins dags. 26.
september sl. er markmið samningsins ekki eingöngu að koma í
veg fyrir tvísköttun tekna heldur einnig að koma í veg fyrir
undanskot tekna, m.a. með upplýsingaskiptum.

▪

Helstu atriði samningsins eru að afdráttarskattur af arði er 5% ef
félag sem móttekur arðinn á a.m.k. 25% í félaginu sem greiðir
arðinn en í öðrum tilvikum er 10% afdráttarskattur. Að auki var
samið um 10% afdráttarskatt af vöxtum og þóknunum. Stefnt er
að því að samningurinn komi til framkvæmda 1. janúar 2016.

Smelltu á myndina til að
sækja yfirlitsskjal frá
Deloitte Global um alla
helstu þætti skattkerfisins í
Albaníu
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9. Hvar liggur skattskylda launa starfsmanna?

Smelltu hér til að hlusta á viðtal
við Völu Valtýsdóttur, sviðsstjóra
S&L, í Bítinu á Bylgjunni 25.
september síðastliðinn

Smelltu hér til að sækja greinina sem birtist í
Viðskiptablaðinu fimmtudaginn 18. september
síðastliðinn.
© 2014 Deloitte ehf.
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Starfsmenn Skatta- & lögfræðisvið Deloitte
Við erum ávallt reiðubúin að aðstoða
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Vala Valtýsdóttir
Sviðsstjóri & meðeigandi

Guðmundur Skúli Hartvigsson
Liðsstjóri

Haraldur I. Birgisson
Verkefnastjóri

Símon Þór Jónsson
Meðeigandi

Erna Sif Jónsdóttir
Verkefnastjóri

Jakob Björgvin Jakobsson
Verkefnastjóri

Garðar Valdimarsson
Meðeigandi

Guðbjörg Þorsteinsdóttir
Verkefnastjóri

Pétur Steinn Guðmundsson
Verkefnastjóri

Jörundur H. Þórarinsson
Liðsstjóri

Hjördís B. Gunnarsdóttir
Verkefnastjóri

Hjálmfríður Kristinsdóttir
Ritari

Smelltu á viðkomandi starfsmann
til að senda tölvupóst
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Sérfræðingar Deloitte eru í 150 löndum
Þar af er lögfræðiþjónusta veitt í yfir 50 löndum
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Lönd þar sem lögfræðiþjónusta
er veitt af lögmannsstofum í
samstarfi við Deloitte

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Australia
Argentina
Azerbaijan
Brazil
Belgium
Bulgaria
Canada
Chile
China
Colombia
Costa Rica
Croatia

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Cyprus
Czech Republic
Denmark
Dominican Republic
Ecuador
Estonia
Finland
France
Gabon
Georgia
Germany
Guatemala

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Honduras
Hungary
Iceland
India
Ireland
Italy
Kazakhstan
Latvia
Lithuania
Luxemburg
Mexico
Morocco

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Nicaragua
Norway
Panama
Peru
Poland
Romania
Russia
Serbia
Slovakia
Slovenia
South Africa
Spain

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Sweden
Switzerland
Taiwan
Thailand
Turkey
Ukraine
Venezuela

For further information on capabilities and contacts in each country, visit www.deloitte.com/DeloitteLegal

© 2013. For information, contact Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

Frekari upplýsingar
Vinsamlega haﬁð samband ef óskað er eftir
frekari upplýsingum.
Ábyrgðaraðili:
Vala Valtýsdóttir, hdl.
Meðeigandi og sviðsstjóri skatta- og lögfræðisviðs Deloitte,
sími: 580-3036, netfang: vala.valtysdottir@deloitte.is

Ritstjóri:
Erna Sif Jónsdóttir, lögfræðingur
Skatta- og lögfræðisvið Deloitte
sími: 580-3007, netfang: erna.jonsdottir@deloitte.is

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms,
and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”)
does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.
Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally
connected network of member firms in more than 150 countries and territories, Deloitte brings world-class capabilities and high-quality service to clients,
delivering the insights they need to address their most complex business challenges. Deloitte’s more than 200,000 professionals are committed to
becoming the standard of excellence.
This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities
(collectively, the “Deloitte Network”) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. No entity in the Deloitte network
shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication.
© 2014 Deloitte ehf.

18

