Punkturinn
Fréttabréf um skattaog lögfræðimál

7. tbl. 2014
Dags. 29. desember
Smelltu hér til að skrá þig á póstlista Punktsins

Efnisyfirlit
1.

Helstu skattalagabreytingar á síðasta
löggjafarþingi

7.

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
Upplýsingaskylda íslenskra fjármálafyrirtækja

2.

Dómur Hæstaréttar: Frádráttur taps á móti
söluhagnaði óheimill – ekki um samskonar
eignir að ræða

8.

Úrskurður yfirskattanefndar: Raunveruleg
verðmæti af samningum skattlögð

9.

Alþjóðlegi Punkturinn: Skattafréttir frá
Danmörku og Lúxemborg

3.

Dómur Hæstaréttar: Tímamark skatthlutfalls
vaxtatekna

10. Tvísköttunarsamningur við Kýpur
4.

5.

6.

Dómur héraðsdóms: Ólögmæt gjaldtaka
vegna reksturs umboðsmanns skuldara
Dómur Hæstaréttar: Ólögmæt
gengistrygging og vaxtagreiðslur
Dómur Hæstaréttar: Ólögmæt
gengistrygging og þýðing fullnaðarkvittana

Smelltu á efnispunkt til að
skoða viðkomandi glæru
© 2014 Deloitte ehf.

11. Greinar og viðtöl: Skattlagning þrotabúa,
sakarmat og útgönguskattur
12. Umsagnir til Alþingis
13. Starfsmenn Skatta- og lögfræðisviðs

Eldri tölublöð af Punktinum
og Skattabæklinga Deloitte
má finna hér
2

1. Helstu skattalagabreytingar
144. löggjafarþing 2014-2015
Samantekt helstu breytinga
▪

Á því löggjafarþingi sem var frestað þann 17. desember
síðastliðinn voru þó nokkrar breytingar gerðar á skattalögum.
Má þar m.a. nefna breytingar á lögum um virðisaukaskatt,
lögum um tekjuskatt, lögum um tryggingagjald og lögum um
stuðning við nýsköpunarfyrirtæki.

▪

Samantekt yfir helstu breytingar er aðgengileg í skjalinu hér til
hliðar. Athugið að hluti þessara breytinga tekur ekki gildi fyrr en
1. janúar 2016, þ.e. þær breytingar á lögum um virðisaukaskatt
er snúa að starfsemi ferðaskrifstofa, fólksflutningum og
íþróttastarfsemi.

▪

Samantektin byggir m.a. á upplýsingum frá Ríkisskattstjóra. Fyrir
frekari upplýsingar vinsamlegast hafið samband við Völu
Valtýsdóttur, meðeiganda og sviðsstjóra Skatta- og
lögfræðisviðs Deloitte.

Smelltu á myndina til að sækja samantekt
yfir helstu skattalagabreytingar síðasta
löggjafarþings

© 2014 Deloitte ehf.

3

2. Frádráttur sölutaps frá söluhagnaði
Skilyrðið um sams konar eign ekki uppfyllt, frádráttur taps því óheimill
Dómur Hæstaréttar nr. 279/2014, E og B gegn íslenska ríkinu
▪

Í málinu var deilt um hvort hlutabréf í tilteknum flokki sem
hjónin E og B keyptu í ágúst 2007 í félaginu M og breyttust síðar
í svonefnd eftirleguhlutabréf í sama félagi, hefðu í merkingu 1.
mgr. 24. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt verið sams konar
eign og hlutabréf sem þau áttu í G hf. og seldu sama ár. Með
kaupum á umræddum hlutabréfum eignuðust hjónin
skilyrðislausa kröfu á hendur félaginu um greiðslu arðs í eitt
skipti og var arðgreiðslan fyrirfram ákveðin við hlutafjárkaupin.
Eftir arðgreiðsluna breyttust hlutabréfin í svonefnd
eftirleguhlutabréf, sem seld voru skömmu eftir arðgreiðsluna
með miklu tapi.

▪

Úrlausn um ágreiningsefnið réði því hvort hjónin hefðu í
skattframtali sínu vegna tekjuársins 2007 verið heimilt að draga
frá heildarhagnaði af sölu hlutabréfa sinna í G hf., ætlað tap
vegna sölu þeirra á hlutabréfunum í M.

▪

Hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu að kaupin á
hlutabréfunum í M hefðu ekki falið í sér hefðbundin
hlutabréfaviðskipti, með þeirri áhættu sem slíkum viðskiptum
fylgir jafnan, heldur kaup á kröfu sem veitti þeim skilyrðislausan
rétt til greiðslu arðs úr félaginu í eitt skipti. Þá var einnig talið
að eftirleguhlutabréfin, hefðu veitt réttindi sem væru alls óskyld
þeim réttindum sem hlutabréfin í G hf. veittu.

© 2014 Deloitte ehf.
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Skilyrði um sams konar eign ekki uppfyllt
▪

Að öllu virtu var talið að ekki væri uppfyllt það skilyrði 1. mgr.
24. gr. laga nr. 90/2003 að hjónin hefðu við kaup á hlutabréfum í
M keypt og síðar selt sams konar eign og hlutabréfin í G hf. og
kom því ekki til frekari úrlausnar hvort uppfyllt væru önnur
skilyrði lagaákvæðisins.

▪

Í var því sýknað af kröfu hjónanna um að felldur yrði úr gildi í
heild eða að hluta úrskurður yfirskattanefndar um
endurákvörðun álagðra gjalda þeirra.

Frekari upplýsingar
Guðmundur Skúli Hartvigsson, liðsstjóri á Skattaog lögfræðisviði Deloitte, veitir frekari upplýsingar
um framangreind álitamál.
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3. Tímamark skatthlutfalls vaxtatekna
Óvissar tekjur – skatthlutfall réðst af þeim degi sem þær urðu greiðslukræfar
Dómur Hæstaréttar nr. 115/2014, M gegn íslenska ríkinu
▪

Í málinu var deilt um staðgreiðsluhlutfall vaxtatekna samkvæmt
lögum nr. 94/1996, sem M fékk frá L sf. vegna bóta fyrir framsal
og yfirtöku vatnsréttinda.

▪

Málavextir voru með þeim hætti að M fékk greiddar bætur frá L
sf. á grundvelli samnings sem gerður var árið 2005 um framsal
og yfirtöku vatnsréttinda vegna Kárahnjúkavirkjunar og um
málsmeðferð til að ákveða endurgjald fyrir þau. Var í
samningnum kveðið á um að sérstök matsnefnd skyldi úrskurða
um bætur og var úrskurður matsnefndarinnar kveðinn upp árið
2007. Vatnsréttarhafar undu ekki niðurstöðu matsnefndarinnar
og skutu ágreiningi um bótafjárhæðina til héraðsdóms,
samkvæmt heimild í viðkomandi samningi. Dómur gekk um
ágreininginn í héraðsdómi Austurlands árið 2011, sem staðfesti
niðurstöðu matsnefndarinnar um bótafjárhæðina og vexti, sem
skyldu vera almennir frá 22. ágúst 2007 til 21. október 2007, en
dráttarvextir skyldu greiðast frá 22. október 2007 til
greiðsludags.

▪

Óvissar tekjur
▪

Ágreiningur var á milli aðila um við hvaða tímamark hafi
stofnast til vaxtatekna af fyrrgreindri bótafjárhæð en hlutfall
fjármagnstekjuskatts af vaxtatekjum tók nokkrum breytingum
frá því áðurnefndur samningur var gerður og þar til dómur
héraðsdóms Austurlands gekk. M taldi að skattleggja bæri
umræddar vaxtatekjur í samræmi við þau skatthlutföll sem
voru í gildi á viðkomandi tímabilum, þ.e. í 10%, 15%, 18% og
20% skatthlutfalli eftir þeim tímabilum sem um ræddi í málinu.

▪

Í ákvæði samningsins frá árinu 2005 var kveðið á um að bætur
skyldu bera almenna vexti frá þeim degi er matsnefndin
kæmist að niðurstöðu en dráttarvexti að liðnum 60 dögum og
til greiðsludags. Í samningnum sagði einnig að viðkomandi
vaxtaákvæði myndi ekki gilda um upphafstíma vaxta og
vaxtafót í þeim málum sem skotið væri til dómstóla heldur
skyldi niðurstaða um upphafstíma vaxta og vaxtafót ráðast af
almennum reglum. Með vísan til þessa féllst Hæstiréttur á að
hinar umdeildu vaxtatekjur hafi verið óvissar tekjur í skilningi
2. mgr. 59. gr. laga nr. 90/2003, og því ekki orðnar
greiðslukræfar, fyrr en með dómi héraðsdóms Austurlands
árið 2011. Á þeim tíma hafi borið að skattleggja vexti með 20%
fjármagnstekjuskatti.

▪

Íslenska ríkið var því sýknað af kröfum M.

L sf. innti af hendi greiðslu til M árið 2011 til samræmis við
héraðsdóminn. M, ásamt nokkrum öðrum vatnsréttarhöfum,
áfrýjaði dóminum til Hæstaréttar sem staðfesti niðurstöðu
héraðsdóms með dómi árið 2012.

© 2014 Deloitte ehf.
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4. Ólögmæt gjaldtaka vegna umboðsmanns skuldara
Lagaheimild skorti til gjaldtöku
Dómur héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4178/2013 , L hf. gegn
íslenska ríkinu
▪

Í máli þessu var deilt um lögmæti gjalds sem L hf. var gert að
greiða vegna reksturs embættis umboðsmanns skuldara
rekstarárin 2010 og 2011. L hf. byggði á því að lagaákvæði um
gjaldtökuna hafi ekki uppfyllt kröfur 40. gr. og 77. gr.
stjórnarskrárinnar um skattlagningarheimild.

▪

Gjaldið var lagt á með heimild í 5. gr. laga nr. 100/2010 um
umboðsmann skuldara eins og ákvæðið hljóðaði áður en því
var breytt með lögum nr. 166/2011 um greiðslu kostnaðar við
reksturs umboðsmanns skuldara, sem tóku gildi 1. janúar
2012. Samkvæmt 5. gr. laga nr. 100/2010 skyldu m.a.
lánastofnanir standa straum af kostnaði við rekstur
embættisins með greiðslu sérstaks gjalds.

▪

Gjaldtaka vegna umboðsmanns skuldara
▪

Með bréfi umboðsmanns skuldara 29. júní 2011 var L hf. gerð
grein fyrir því hver raunkostnaður vegna reksturs embættisins
árið 2010 hafi verið ásamt nánari tilgreindum upplýsingum og
fjárhæð gjalds sem L hf. bæri að greiða samkvæmt því. L hf.
greiddi gjaldið 15. september 2011 með fyrirvara um lögmæti
gjaldsins. Í sama bréfi kom jafnframt fram hver rekstraráætlun
umboðsmanns skuldara væri vegna ársins 2011 og gefinn
kostur á að koma að athugasemdum.

▪

Með bréfi umboðsmanns skuldara 30. september 2011 var L
hf. gerð grein fyrir fjárhæð gjaldsins vegna reksturs
umboðsmanns skuldara ársins 2011 og miðað við
heildarumfang útlána. Fram kom í bréfinu að ekki hafi tekist
að ljúka undirbúningi við álagningu gjaldsins fyrr enn um vorið
þegar allar upplýsingar lágu fyrir. L hf. var hins vegar sendur
greiðsluseðill með hærri fjárhæð og þegar embættið var innt
eftir skýringum á hækkuninni kom fram af hálfu
umboðsmanns skuldara að eftir ritun umrædds bréfs hefði
orðið breyting á heildarumfangi útlána er lá til grundvallar
skiptingu á álagningunni þannig að leiðrétta þurfti álagninguna
við gerð greiðsluseðla. L hf. greiddi gjaldið hinn 2. nóvember
2011 með fyrirvara um lögmæti þess.

▪

Stefndi, íslenska ríkið, hélt því fram að gjöldunum hafi verið
ætlað að standa straum af öllum kostnaði við rekstur
embættis umboðsmanns skuldara og þá þjónustu við
lánveitendur sem veittu einstaklingum lán og að endurgjald
myndi koma fyrir þá þjónustu sem greitt væri fyrir.

Í 2. mgr. 5. gr. kom fram að álagning gjaldsins skyldi fara fram
eigi síðar en 15. janúar ár hvert og skyldi umboðsmaður
skuldara gera gjaldskyldum aðilum grein fyrir álagningunni
með bréfi. Um álagningu gjaldsins var í 5. mgr. 5. gr. laganna
kveðið á um að fyrir 1. júní ár hvert skyldi umboðsmaður
skuldara gera drög að áætlun um kostnað við starfsemi sína
næsta almanaksár og skyldu gjaldskyldir aðilar fá hana senda
til umsagnar og að því loknu skyldi umboðsmaður skuldara
gera áætlun og senda hana ráðherra til samþykktar.

© 2014 Deloitte ehf.
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4. Ólögmæt gjaldtaka vegna umboðsmanns skuldara frh.
Lagaheimild skorti til gjaldtöku
Tekjuöflun hins opinbera verður að byggja á lagaheimild
▪

▪

▪

Þar af leiðandi gæti gjaldtakan ekki falið í sér framsal
skattlagningarvalds til stjórnvalda andstætt ákvæðum 40. gr. og
77. gr. stjórnarskrárinnar í þeim tilvikum þar sem viðskiptavinir
viðkomandi fjármálafyrirtækis hefðu möguleika á að nýta sér
þjónustu umboðsmanns skuldara.
Á árinu 2011 voru ákvæði um greiðslu kostnaðar við
umboðsmann skuldara tekin til endurskoðunar. Með lögum nr.
166/2011 var gerð breyting á 5. gr. laga nr. 100/2010 og sett
ítarleg ákvæði um hvernig skyldi standa að álagningu gjaldsins. Í
athugasemdum með frumvarpi sem varð að lögum nr.
166/2011 kom fram að þegar eftir stofnun embættis
umboðsmanns skuldara í ágúst 2010 hafi vaknað spurningar
um það hvernig bæri að standa að framkvæmd 5. gr. laganna.
Ákvæðinu var því breytt með lögum nr. 135/2010 með það að
markmiði að gera ákvæðið skýrara og til að auðvelda innheimtu
gjaldsins en þrátt fyrir það hefði áfram ríkt nokkur óvissa um
hvernig skyldi standa að álagningu auk þess sem
upplýsingaöflun hafi reynst flóknari en gert var ráð fyrir.
Héraðsdómur taldi mega ráða af þessu að löggjafinn sjálfur
hefði talið að vankantar væru á fyrirkomulagi gjaldheimtunnar
sem nauðsynlegt væri að laga. Þá vísaði dómurinn til þeirrar
meginreglu að tekjuöflun hins opinbera yrði að byggjast á
heimild í settum lögum, hvort sem um væri að ræða
skattlagningu eða gjaldtöku. Kveðið væri á um í 40. gr.
stjórnarskrárinnar að engan skatt megi á leggja né breyta né af
taka nema með lögum.

© 2014 Deloitte ehf.

Gjaldið ólögmætt
▪

Þá segi í 77. gr. stjórnarskrárinnar að skattamálum skuli skipað
með lögum. Ekki má fela stjórnvöldum ákvörðum um hvort
leggja skuli á skatt, breyta honum eða afnema hann.

▪

Dómurinn vísaði til þess að ekki hafi verið lögð fram nein gögn
sem sýndu fram á kostnað af einstökum verkefnum sem
embætti umboðsmanns skuldara var falið þannig að dómurinn
gæti lagt mat á það hvort umræddum þjónustugjöldum kunni
að hafa verið varið til annarra verkefna en þjónustu við
lánveitendur. Því síður væri unnt að staðreyna hvaða
kostnaður hlaust af þjónustu embættisins við L hf. Þá var
einnig litið til þess að þjónusta umboðsmanns skuldara snéri
eingöngu að því að aðstoða og veita ráðgjöf til einstaklinga sem
ættu í greiðsluvandræðum. Óumdeilt væri þó að L hf. veitti
einnig útlán til lögaðila. Var því talið að með gjaldtökunni hafi
verið innheimt gjöld vegna starfsemi félagsins sem aldrei hefði
getað leitt til verkefna hjá umboðsmanni skuldara.

▪

Héraðsdómur komst því að þeirri niðurstöðu að Í hefði ekki
tekist að sýna fram á að nægileg tengsl hafi verið á milli
þjónustugjaldsins og fjárhæðar þess annars vegar og hins vegar
þeirra þjónustu sem umboðsmaður veitti L hf. Af þessum
sökum gat ákvæði 5. gr. laga nr. 100/2010 ekki staðist án
viðhlítandi lagaheimildar sem fullnægði kröfum 40. gr. og 77.
gr. stjórnarskrárinnar. Var því fallist á með L hf. að taka
gjaldsins hefði verið ólögmæt og var Í gert að endurgreiða
fjárhæð þess ásamt vöxtum.
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5. Ólögmæt gengistrygging - vaxtagreiðslur
Ólögmæt gengistrygging leiðir til ógildingar vaxtaákvæðis
Dómur Hæstaréttar í máli nr. 202/2014, Ó og Á gegn A hf.
▪

Málavextir voru þeir að Á og Ó gáfu út skuldabréf til K hf.,
forvera A hf. Í málinu var óumdeilt að skuldabréfið hefði verið
bundið ólögmætri gengistryggingu. Aðilum greindi hins vegar á
um hvaða vexti skuldbindingin hefði átt að bera í ljósi þess að
hún var í íslenskum krónum.

▪

Endurútreikningur A hf. tók mið af því að skuldbindingin bæri
vexti samkvæmt 4. gr. laga nr. 38/2001 um vexti og
verðtryggingu. Samkvæmt gögnum málsins voru þeir vextir
hærri en samningsvextir vegna þess tíma sem
endurútreikningurinn tók til.

▪

A hf. hafði þó viðurkennt að vaxtagreiðslur til 1. desember
2008 hefðu falið í sér fullnaðargreiðslur og ætti A hf. því ekki
rétt til frekari greiðslna vaxta vegna þess tímabils, en eftir þann
dag höfðu greiðslur ekki verið inntar af hendi fyrr en eftir
endurútreikning.

▪

Á og Ó báru því við að leggja skyldi samningsvexti samkvæmt
skuldabréfinu til grundvallar uppgjöri aðila og höfðuðu því
málið á hendur A hf.

© 2014 Deloitte ehf.
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Vaxtaákvæði ógilt í heild
▪

Í niðurstöðum héraðsdóms, sem Hæstiréttur staðfesti með
vísan til forsenda hans kemur fram, að með vísan til dóms
Hæstaréttar nr. 471/2010 sé því slegið föstu að fyrirmæli
skuldabréfsins hafi vegna hinnar ólögmætu gengistryggingar
verið ógild í merkingu 1. mgr. 18. gr. laga nr. 38/2001. Í
ákvæðinu segir að ef samningsákvæði um vexti eða annað
endurgjald fyrir lánveitingu eða umlíðun skuldar eða
dráttarvexti teljist ógild skuli peningakrafan bera vexti
samkvæmt 1. málsl. 4. gr. sömu laga, enda eigi ekki önnur
ákvæði greinarinnar við.

▪

Að mati dómsins var talið hafið yfir allan vafa að vaxtakjör þau
sem um var kveðið í skuldabréfinu hefðu aldrei komið til
greina nema í tengslum við gengistryggt lán. Þá leiddu
fortakslaus skilyrði 1. mg. 18. gr. fyrrgreindra laga að 1. gr.
meginmáls skuldabréfsins um vexti yrði ekki beitt samkvæmt
efni sínu. Um lánið gilti því ófrávíkjanleg vaxtaregla 1. málsl. 4.
gr. sömu laga.

▪

Þá hafði A hf. tekið tillit til vaxtagreiðslna Á og Ó fyrir tímabilið
júní 2007 til desember 2008 og voru þær greiðslur lægri en
vextir reiknaðir samkvæmt framangreindri lagagrein. Reyndi
því ekki á að mati dómsins á það hvaða skorður 72. gr.
stjórnarskrárinnar setur á afturvirkar heimildir til töku vaxta.

▪

A hf. var því sýknað af kröfum Á og Ó og ein krafa þeirra var
vísað frá dómi af sjálfsdáðum þar sem hún var talin fela í sér
lögspurningu.
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6. Ólögmæt gengistrygging - fullnaðarkvittanir
Fullnaðarkvittun – Ekki hægt að krefja um viðbótargreiðslur vegna vaxta
Dómur Hæstaréttar í máli nr. 110/2014, E ehf. gegn L hf.
▪

▪

▪

Málavextir voru þeir að E ehf. og L hf. deildu um uppgjör 32
kaupleigusamninga um lausafjármuni vegna atvinnurekstrar E
ehf. Við bráðabirgðauppgjör samninganna voru 28 þeirra
óuppgerðir en fjórir þeirra höfðu verið efndir að fullu.
Þessum samningum var öllum sammerkt að samið hafði verið
um að fjárhæð leigu ætti að taka breytingum eftir gengi
tiltekinna erlendra gjaldmiðla gagnvart íslenskri krónu. Að
gengnum dómum Hæstaréttar nr. 92/2010, 153/2010 og
471/2010 reiknaði L hf. á nýjan leik út stöðuna í viðskiptum
sínum við E ehf. og tók þar mið af því að ákvæði um
gengistryggingu í kaupleigusamningunum hefði verið andstæð
13. gr. og 14. gr laga nr. 38/2001.
Var þannig lagt til grundvallar að höfuðstóll upphaflegrar
skuldar E ehf. samkvæmt hverjum samningi hafi verið í
íslenskum krónum án verðtryggingar. Vextir af skuldinni ættu
að ráðast af 4. gr. sömu laga en ekki af ákvæðum samninganna,
þar sem mælt var fyrir um að hún bæri LIBOR vexti með nánar
tilteknu álagi. Vextir samkvæmt framangreindu voru reiknaðir
af skuldinni frá öndverðu. Síðan voru dregnar frá greiðslur sem
E ehf. hafði innt af hendi og fékkst þannig niðurstaða að
heildarskuld E ehf. næmi tiltekinni fjárhæð.

© 2014 Deloitte ehf.

Smelltu á málsnúmerið hér að ofan
til að opna viðkomandi dóm

Aðstöðumunur þó E ehf. væri stórt fyrirtæki
▪

Sú fjárhæð tók mið af 28 kaupleigusamningum sem E ehf.
hafði ekki greitt upp þegar endurútreikningurinn var gerður og
4 kaupleigusamningum sem aðilarnir höfðu efnt að fullu.

▪

E ehf. felldi sig ekki við endurútreikninginn og fór svo að
aðilarnir sömdu um bráðabirgðauppgjör á viðskiptum sínum
en jafnframt um að E ehf. myndi bera ágreining þeirra undir
dómstóla.

▪

Niðurstaða Hæstaréttar var sú að staðfest var niðurstaða
héraðsdóms um að ákvæði í kaupleigusamningum aðilanna
um gengistryggingu hafi verið í andstöðu við 13. gr. og 14. gr.
laga nr. 38/2001. Þá var staðfest sú niðurstaða að L hf. gæti
ekki krafið E ehf. um viðbótargreiðslu vegna afborgana og
vaxta sem hann innti af hendi fram að endurútreikningi enda
yrði að líta svo á að E ehf. hefði verið eins settur og ef hann
hefði fengið í hendur fullnaðarkvittun fyrir hverri afborgun.

▪

Í forsendum að niðurstöðu héraðsdóms var fjallað um að ekki
yrði betur séð en að E ehf. væri stórt fyrirtæki og ljóst að
aðilar hefðu verið í viðvarandi viðskipasambandi. Hins vegar
yrði ekki litið fram hjá þeirri sérstöðu L hf. að hann væri
fjármálafyrirtæki og m.a. annars sérfræðingur í
fyrirtækjafjármögnun og að ekkert lægi fyrir um að E ehf. hafi
búið yfir slíkri sérþekkingu um fjármálastarfsemi og
peningamál að jafnað yrði við þá þekkingu sem
fjármálafyrirtæki búa almennt yfir.
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6. Ólögmæt gengistrygging – fullnaðarkvittanir frh.
Fullnaðarkvittun – Ekki hægt að krefja um viðbótargreiðslur vegna vaxta
Dómur Hæstaréttar í máli nr. 110/2014, E ehf. gegn L hf.
▪

Þá væri óumdeilt í málinu að skilmálar kaupleigusamninganna
voru ákveðnir einhliða af stefnda. Aðstöðumunur var því með
aðilum málsins.

▪

Sem fjármálafyrirtæki stóð það L hf. nær að gæta að því að
samningar við E ehf. væru í samræmi við heimildir laga nr.
38/2001 um vexti og verðtryggingu.

▪

Þá deildu aðilar um verulega fjármuni og L hf. studdi ekki þá
málsástæðu sína að endurútreikningurinn hefði ekki í för með
sér röskun á fjárhagslegum hagsmunum E ehf. neinum
haldbærum rökum. Þeirri málsástæðu var því hafnað.

▪

Var því ekki fallist á með L hf. að hann ætti rétt til að krefja E
ehf. um viðbótargreiðslur vegna þegar greiddra vaxta aftur í
tímann. Með vísan til dóma réttarins í málum nr. 50/2013,
600/2011 og 464/2012, gætu ákvæði laga nr. 151/2010 ekki
haggað þessari niðurstöðu, enda með almennum lögum ekki
unnt að hrófla svo að íþyngjandi sé með afturvirkum hætti, við
réttarreglum um efni skuldbindinga og greiðslu skulda frá því
sem gilti þegar til þeirra var stofnað og af þeim greitt.

© 2014 Deloitte ehf.

Smelltu á málsnúmerið hér að ofan
til að opna viðkomandi dóm

Fallist á fjárkröfu um endurheimtu ofgreidds fjár
▪

Hæstiréttur staðfesti þessa niðurstöðu héraðsdóms en
gagnstætt því sem komist var að niðurstöðu um í héraðsdómi,
gilti þetta ekki aðeins um greiðslur af þeim 28
kaupleigusamningum sem ekki höfðu verið efndir að fullu við
útreikninginn, heldur einnig um greiðslur af þeim 4
samningum sem þá voru að fullu uppgerðir.

▪

Var því fallist á fjárkröfu E ehf. um endurheimtu ofgreidds fjár.

Frekari upplýsingar
Erna Sif Jónsdóttir, verkefnastjóri á Skatta- og
lögfræðisviði Deloitte, veitir frekari upplýsingar
um framangreind álitamál.
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7. Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
Upplýsingaskylda íslenskra fjármálafyrirtækja
Almennt um FATCA
▪

“Foreign Account Tax Compilance Act” (FATCA) eru bandarísk
lög sem samþykkt voru 18 mars 2010 en raunveruleg áhrif
löggjafarinnar tóku gildi 1. júlí 2014.

▪

FATCA er flókin löggjöf sem kveður á um ítarlega
upplýsingaskyldu fjármálafyrirtækja á heimsvísu í þeim tilgangi
að koma í veg fyrir skattaundanskot bandarískra
skattgreiðenda og upplýsa um erlendar eignir þeirra. FATCA
löggjöfin er innleidd annars vegar með reglugerðum frá
bandarískum stjórnvöldum (e. US Treasury Regulations) og
hins vegar í gegnum gagnkvæma alþjóðasamninga (e.
Intergovernmetal Agreements).

▪

▪

Samkvæmt FATCA lögunum ber öllum erlendum
fjármálafyrirtækjum, þ.m.t. íslenskum, að senda árlega
tilteknar upplýsingar til bandarískra skattyfirvalda (IRS) um
viðskiptavini sína sem skilgreindir eru sem bandarískir
skattgreiðendur og þá reikninga sem viðkomandi aðilar eiga í
fjármálafyrirtækjunum.

Ef erlend fjármálafyrirtæki uppfylla ekki þessa
upplýsingaskyldu þá geta bæði þau og viðskiptavinir þeirra
þurft að sæta 30% afdráttarskatti af tilteknum greiðslum frá
Bandaríkjunum. Þannig verður löggjöfinni framfylgt með
afdrifaríkum hætti.

© 2014 Deloitte ehf.

Upplýsingaskylda íslenskra fjármálafyrirtækja
▪

Skatturinn er lagður á nánast allar greiðslur sem koma frá
Bandaríkjunum, þrátt fyrir að þær kunni að falla undir
skilgreiningu eða undanþágu skv. tvísköttunarsamningi. Dæmi
um slíkar greiðslur geta verið vaxtagreiðslur, arðgreiðslur,
leigugreiðslur, þóknanir, tekjur, laun, samningsbundnar
greiðslur s.s. lífeyrisgreiðslur (e. annuities), leyfisgjöld,
hagnaður, þ.m.t. söluhagnaður, ef greiðslurnar eiga uppruna
sinn í Bandaríkjunum

Hvað þurfa fjármálafyrirtæki að gera?
▪

FATCA kveður á um upplýsingaskyldu allra erlendra
fjármálafyrirtækja, þ.e. allra lögaðila sem taka á móti innlánum
sem hluta af almennri bankastarfsemi, lögaðila sem stunda
viðskipti með fjármálagerninga fyrir aðra, fjárfestingafélög og
líftryggingafélög.

▪

Þessi upplýsingaskylda felur í sér að erlend fjármálafyrirtæki,
þ.m.t. íslensk, þurfa árlega að senda nánar tilgreindar
upplýsingar um viðskiptamenn sína sem eru bandarískir
skattgreiðendur, til bandarískra skattyfirvalda.

▪

Innleiðing á þeim skilyrðum sem FATCA kveður á um er
krefjandi og flókið ferli fyrir mörg fjármálafyrirtæki, ekki
einungis vegna þess að FATCA er tæknilega séð skattalöggjöf,
heldur þá getur hún haft áhrif á alla þætti og starfsemi
fjármálafyrirtækja.
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7. Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) frh.
Upplýsingaskylda íslenskra fjármálafyrirtækja
FATCA
▪

▪

▪

Fjármálafyrirtæki geta einungis komist hjá þessum 30%
afdráttarskatti með því að sýna fram á að þær hafi gengist
undir FATCA reglurnar með viðeigandi skráningu, skjölun og
upplýsingaöflun.
FATCA lögin gera einnig ráð fyrir því að bandarísk stjórnvöld
geti gert samkomulag við erlend stjórnvöld um að
fjármálafyrirtæki sendi upplýsingarnar um bandaríska
skattgreiðendur beint til sinna eigin skattyfirvalda sem síðan
koma þeim áfram til IRS.
Mörg erlend ríki hafa nú þegar undirritað FATCA
upplýsingaskiptasamning við Bandaríkin en gengið hefur verið
frá slíkum samningi við Ísland líkt og tilkynnt var um á vefsíðu
fjármála- og efnahagsráðuneytisins 2. desember síðastliðinn.

Áhrif á íslensk fjármálafyrirtæki
▪

Íslensk fjármálafyrirtæki þurfa að leggja mikla vinnu við
innleiðingu á helstu skilyrðum FATCA innan þeirra tímalínu
sem löggjöfin krefst.

▪

Með FATCA samningi á milli Íslands og Bandaríkjanna losna
íslensk fjármálafyrirtæki undan þeirri kvöð að þurfa standa
sjálf skil á upplýsingunum til IRS, en þess í stað ber
fjármálafyrirtækjunum að standa skil á upplýsingunum til
íslenskra skattyfirvalda.

Upplýsingaskylda íslenskra fjármálafyrirtækja
Þjónusta Deloitte
▪

Á heimsvísu hefur alþjóðafyrirtækið Deloitte verið leiðandi í að
aðstoða fjármálafyrirtæki við framkvæmd FATCA
löggjafarinnar. Víða erlendis hafa fjármálafyrirtækin farið þá
leið að fá óháðan utanaðkomandi aðila bæði til að aðstoða við
undirbúning og til að hrinda upplýsingasöfnuninni í
framkvæmd, eða til þess að gera úttekt á þeim upplýsingum
sem fjármálafyrirtækin hafa sjálf tekið saman.

▪

Þegar fjármálafyrirtæki standa frammi fyrir þeirri áskorun að
innleiða FATCA skilyrðin með skilvirkum og réttmætum hætti
þá er mikilvægt að geta leitað til óháðs, utanaðkomandi
ráðgjafa sem hefur þekkingu og reynslu af löggjöfinni.

▪

Við hjá Deloitte ehf. höfum sérfræðinga á sviði FATCA og
getum aðstoðað ykkur við að uppfylla reglurnar. Sérfræðingar
Deloitte ehf. hafa meðal annars starfað fyrir Deloitte í Sviss við
FATCA upplýsingaöflun í þarlendum fjármálafyrirtækjum.

Frekari upplýsingar

© 2014 Deloitte ehf.

Guðbjörg Þorsteinsdóttir, verkefnastjóri á Skatta- og
lögfræðisviðs Deloitte, veitir frekari upplýsingar um
FATCA mál.
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8. Raunveruleg verðmæti af samningum skattlögð
Raunverulegur hagnaður vegna kaupa á hlutabréfum skattlagður sem hlunnindi
Úrskurður YSKN nr. 268/2014
▪

Málavextir voru þeir að haustið 2006 gerði kærandi þríhliða
samning við vinnuveitanda sinn A og B ehf. sem fól í sér að
kærandi keypti hlutabréf í A að nafnverði kr. 2.000.000 og nam
kaupverð kr. 102.160.203. Til fjármögnunar á kaupunum fékk
kærandi lán frá B. Verð hlutabréfanna og vaxtakjör lánsins voru á
armslengdargrunni.

▪

Í samningnum var jafnframt ákvæði um söluskyldu kæranda og
kaupskyldu A ef og þegar kærandi hætti störfum hjá félaginu og
með kaupskyldunni var kærandi „tryggður“ fyrir lækkun á virði
hlutabréfa í A sem nam 90% af upphaflegu kaupverði auk
fjármagnskostnaðar þ.e. ef A gæti staðið við þann hluta
samningsins þegar þar að kæmi.

▪

Kærandi hætti störfum hjá A um vorið 2008 og var
starfslokasamningur gerður þar sem reyndi á söluskyldu
kæranda, en þá keypti A hlutabréfin fyrir kr. 126.000.000. Við
uppgjör söluverðs var m.a. skuldin við B ehf. greidd upp ásamt
áföllnum vöxtum.

▪

RSK skattlagði kæranda um söluverð hlutabréfanna til A að
fjárhæð kr. 126.000.000 að frádregnu upphaflegu kaupverði kr.
102.160.203 þ.e. reiknaði hlunnindi kæranda kr. 23.839.797.

▪

YSKN féllst á með RSK að um skattskyld hlunnindi væri að ræða
en tók til greina varakröfu kæranda því þegar upp væri staðið
væri hagur kæranda af viðskiptunum kr. 6.146.983 eftir uppgjör
söluverðs hlutabréfanna og skuldar vegna kaupa á þeim.

© 2014 Deloitte ehf.

Raunverulegur hagnaður
▪

YSKN felldi ákvörðun RSK um beitingu álags niður að virtum
atvikum og fram komnum skýringum.

Frekari upplýsingar
Guðmundur Skúli Hartvigsson, liðsstjóri á Skattaog lögfræðisviði Deloitte, veitir frekari upplýsingar
um framangreind álitamál.
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9. Skattafréttir frá Danmörku og Lúxemborg
Alþjóðlegi Punkturinn
Fréttir frá Deloitte Global
▪

Nýjar kröfur í Danmörku um upplýsingagjöf til skattyfirvalda um
skattalegt tap
– Frá 1. október 2014 munu tilteknir skattaðilar, hvort
heldur með ótakmarkaða eða takmarkaða skattskyldu í
Danmörku, þurfa að skila tilteknu eyðublaði til
skattyfirvalda með upplýsingum um skattalegt tap og
óskattskyldar endurskipulagningar.
– Sé slíku eyðublaði ekki skilað inn eða sé því skilað of seint
þá leiðir það til brottfalls hins skattalega taps eða þá að
endurskipulagning teljist skattskyld.
– Meira hér

▪

Breytingar í farvatninu á heimildum skattyfirvalda í Lúxemborg
til að óska eftir milliverðlagsskjölun
– Samkvæmt frumvarpi til fjárlaga í Lúxemborg þá hyggst
fjármálaráðuneytið þar í landi gera ákveðnar breytingar á
reglum um milliverðlagningu.
– Meðal þeirra verður nýtt ákvæði sem heimilar
skattyfirvöldum í Lúxemborg að óska eftir
milliverðlagsskjölun vegna viðskipta milli tengdra aðila, en
slíka heimild er ekki að finna skýrum stöfum í lögum.
– Meira hér

© 2014 Deloitte ehf.

Frekari upplýsingar
Vala Valtýsdóttir, meðeigandi og sviðsstjóri
Skatta- og lögfræðisviðs, veitir frekari
upplýsingar um þessar fréttir og annað efni
frá Deloitte Global.
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10. Tvísköttunarsamningur við Kýpur
Áætluð gildistaka 1. janúar 2015
Tvísköttunarsamningur við Kýpur
▪

Undirritaður hefur verið samningur milli Íslands og Kýpur til að
komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá
skattlagningu og nær samningurinn til tekjuskatta.

▪

Samkvæmt fréttatilkynningu Fjármála- og
efnahagsráðuneytisins dags. 14. nóvember sl. eru helstu
efnisatriði samningsins þau að samið var um 5% afdráttarskatt
af arði ef félagið sem móttekur arðinn á að minnsta kosti 10% í
félaginu sem greiðir arðinn. Í öðrum tilvikum var samið um
10% afdráttarskatt.

▪

Þá var samið um 5% afdráttarskatt af þóknunum en vexti má
aðeins skattleggja í því ríki þar sem raunverulegur eigandi er
heimilisfastur.

▪

Stjórnvöld vinna nú að fullgildingu samningsins og er áætlað
að samningurinn komi til framkvæmda 1. janúar 2015.

▪

Hér má nálgast samninginn.

© 2014 Deloitte ehf.

Smelltu á myndina til að
sækja yfirlitsskjal frá
Deloitte Global um alla
helstu þætti skattkerfisins í
Kýpur
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11. Skattlagning þrotabúa, sakarmat, útgönguskattur og
FATCA

Smelltu hér til að hlusta á viðtalið við Völu
Valtýsdóttur, sviðsstjóra S&L, í kvöldfréttum
Stöðvar 2 laugardaginn 22. nóvember

Smelltu hér til að sækja greinina
sem birtist í ViðskiptaMogganum
fimmtudaginn 20. nóvember
síðastliðinn.

© 2014 Deloitte ehf.

Smelltu hér til að sækja greinina
sem birtist í ViðskiptaMogganum
fimmtudaginn 23. október
síðastliðinn.
Smelltu hér til að hlusta á viðtalið við
Guðbjörgu Þorsteinsdóttur, í hádegisfréttum
Bylgjunnar þriðjudaginn 2. desember
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12. Umsagnir Deloitte til efnahags- og skattanefndar
Alþingis vegna frumvarpa um skattamál

© 2014 Deloitte ehf.

Smelltu á myndirnar til að
sækja umsagnir Deloitte um
frumvörpin
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Starfsmenn Skatta- & lögfræðisvið Deloitte
Við erum ávallt reiðubúin að aðstoða

© 2014 Deloitte ehf.

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 hafa samband
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Frekari upplýsingar
Vinsamlega haﬁð samband ef óskað er eftir
frekari upplýsingum.
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