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1. Greiðsla stimpilgjalds við yfirfærslu fasteigna
... við samruna, skiptingar og félagsslit
Ný lög um stimpilgjöld ...

... taka til yfirfærslu í kjölfar samruna, skiptingar og félagsslita

▪

Samkvæmt nýjum lögum um stimpilgjald nr. 138/2013, sem
tóku gildi um síðustu áramót, nær greiðsluskylda stimpilgjalds
einungis til þeirra skjala er varða yfirfærslu fasteigna hér á
landi og skipa yfir 5 brúttótonnum sem skrásett eru hér á
landi.

–

Hvað varðar seinna álitamálið þá er í 4. mgr. 4. gr.
laganna vísað til félagsmanns og því spurning hvort
lögaðili félli undir það hugtak. Ráðuneytið taldi svo vera,
því eru bæði einstaklingar og lögaðilar greiðsluskyldir við
úthlutun eigna vegna félagsslits.

▪

Tvenns konar álitamál vöknuðu í kjölfar setningar laganna:
– annars vegar varðandi greiðsluskyldu við yfirfærslu
fasteigna og skipa við samruna og skiptingar og
– hins vegar við úthlutun slíkra eigna til félagsmanna við
félagsslit.

–

▪

Af því tilefni sendi Skatta- og lögfræðisvið Deloitte fjármála- og
efnahagsráðuneytinu fyrirspurn þar sem óskað var nánari
skýringa á þessum tveimur álitamálum.
– Varðandi fyrrnefnda álitamálið þá var það mat
ráðuneytisins að með yfirfærslu eigna skv. 1. mgr. 3. gr.
laganna fælist sérhver tilfærsla þeirra milli eiganda óháð
endurgjaldi, svo sem í kjölfar samruna og skiptinga
félaga. Í slíkum tilvikum ber því að greiða stimpilgjald.

Greiðsluskyldan skv. 4. mgr. 4. gr., sem er samhljóða 3.
mgr. 16. gr. eldri laga um stimpilgjöld nr. 36/1978, er hins
vegar afmörkuð að því leyti að greiðsluskyldan tekur
aðeins til þess eignarhlutar félagsmanns í þeirri eign sem
er úthlutað sem er umfram eignarhlut hans í því félagi
sem var slitið.
▫ Úthlutun eigna við slit í réttum hlutföllum við
eignarhlut í viðkomandi félagi er því undanþegin
stimpilgjaldi.

© 2014 Deloitte ehf.

Sjá upplýsingasíðu
sýslumannsembættanna um
stimpilgjald hér

Frekari upplýsingar
Símon Þór Jónsson, meðeigandi á Skatta- og
lögfræðisviði Deloitte, veitir frekari upplýsingar
um nýju lögin um stimpilgjald og framangreind
álitamál.
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2. Skattlagning og framtalsskil þrotabúa
Ýmis atriði óljós varðandi skattaleg réttindi og skyldur þeirra
Ógreiddar kröfur við gjaldþrotaskipti skattlagðar sem eftirgjöf
▪

Skatta- og lögfræðisvið Deloitte sendi fyrirspurn til
ríkisskattstjóra varðandi nokkur skattaleg álitamál í tengslum
við skattlagningu og skattframtalsskil þrotabúa.
– Ein helsta skýring þess að framkvæmdin hafi verið óljós er
skortur á ákvæðum í lögum nr. 90/2003 um tekjuskatt
um skattalega meðferð þrotabúa.

▪

Eftirfarandi eru þau atriði sem leitað var álits ríkisskattstjóra á
og svör embættisins við þeim.

1.

Spurt var um hvernig skattlagningu skulda sem ekki fást
greiddar við gjaldþrotaskipti væri háttað, t.d. ef einungis væru
til eignir fyrir 40% krafna á hendur þrotabúi, þ.e. hvort
mismunurinn teldist þá skattskyld eftirgjöf.
– Svar RSK: Það er álit ríkisskattstjóra að engar sérreglur
gildi um eftirgjöf skulda hjá þrotabúum. Almenna reglan
er að skuld sem ekki kemur til greiðslu er skattskyld og
myndi þá mismunurinn (60%) í tilviki þrotabúsins teljast
skattskyld eftirgjöf.
–

© 2014 Deloitte ehf.

Ríkisskattstjóri vísaði til þess að í flestum tilvikum væru
þrotabú með yfirfæranlegt skattalegt tap til að mæta
slíkri tekjufærslu. Þá væri þrotabúum einnig heimilt að
nýta sér lækkun á tekjufærslunni með bráðabirgðaákvæðum XXXVI og XLIV með lögum nr. 90/2003 um
tekjuskatt.

Þrotabú geta nýtt yfirfæranlegt tap á móti tekjufærslu

2.

Spurt var hvort að þrotabú tæki við öllum skattalegum
réttindum þrotamanns, sbr. ákvæði laga nr. 21/1991 um
gjaldþrotaskipti þar sem fram kemur að þrotabú taki við
öllum fjárhagslegum skyldum þrotamannsins. Dæmi:
– Færist yfirfæranlegt skattalegt tap, sbr. 8. tl. 31. gr. laga
nr. 90/2003, sem myndast hefur hjá lögaðila yfir til
þrotabús félagsins?
– Ef svo er ekki, hvernig fer með yfirfæranlegt skattalegt
tap ef skiptalok enda með nauðasamningi eða
niðurfellingu gjaldþrotaskipta skv. 1. og 2. mgr. 154. gr.
laga nr. 21/1991?
– Hafa þrotabú sömu frádráttarheimildir skv. 31. gr. laga
nr. 90/2003 og aðrir lögaðilar?
– Á hvaða verði ber að færa eignir frá gjaldþrota félagi yfir í
þrotabú þess?

Smelltu á einblöðunginn til að sjá þá
þjónustu sem sérfræðingar Deloitte
veita skiptastjórum
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2. Skattlagning og framtalsskil þrotabúa frh.
Ýmis atriði óljós varðandi skattaleg réttindi og skyldur þeirra
Öll skattaleg réttindi og skuldbindingar flytjast yfir í búið
–

–

3.

Skiptastjóri ber ábyrgð á að talið sé fram fram að skiptum

Svar RSK: Ríkisskattstjóri benti á að engin sérákvæði eru
um skattskyldu og skattalega meðferð þrotabúa en það
væri álit embættisins að öll skattaleg réttindi og
skattskuldbindingar flytjast yfir í þrotabúið, þar með talin
yfirfæranleg rekstrartöp skv. 8. tl. 31. gr. laga nr.
90/2003.
Þrotabú eiga að njóta sömu frádráttarheimilda skv. 31. gr.
laganna og aðrir lögaðilar eftir því sem við á, sem og aðrar
almennar heimildir tekjuskattslaganna. Þá færast eignir
inn í þrotabúið á bókfærðu verði eins og það var hjá
skuldara sem eignirnar lét af hendi.

Spurt var hvernig farið væri með framtalsskylduna þegar
lögaðili verður gjaldþrota á miðju rekstrarári. Framtalsskylda
hvílir á þrotabúum og skulu skiptastjórar telja fram fyrir
þrotabú, sbr. 2. mgr. 90. gr. laga nr. 90/2003, frá
úrskurðardegi um gjaldþrotaskipti og til loka gjaldþrotaskipta.
Framtalsskylda vegna lögaðila hvílir á stjórn, sbr. 3. mgr. 90.
gr. laga nr. 90/2003. Dæmi:
– Einkahlutafélag, þar sem rekstrarárið er almanaksárið, er
úrskurðað gjaldþrota 15. apríl 2013. Samkvæmt ákvæði
2. mgr. 90. gr. laga nr. 90/2003 ber skiptastjóri
framtalsskylduna fyrir þrotabúið, þ.e. frá og með 15. apríl
2013. Á hverjum hvílir skylda til að telja fram fyrir
þrotabúið vegna tímabilsins 1. janúar 2013 til 14. apríl
2013?

▪

–

Ef skiptastjóri ber ábyrgð á því að telja fram fyrir tímabilið
1. janúar 2013 til 14. apríl 2013, getur hann borið
refsiábyrgð samkvæmt lögum nr. 90/2003 ef hann
vanrækir þá skyldu og þá á grundvelli hvaða
ákvæðis/ákvæða?

–

Svar RSK: Ríkisskattstjóri sagði að af ákvæði 4. málsl. 2. mgr.
91. gr. laga nr. 90/2003, „leiðir ekki beint“ að skiptastjórum
sé skylt að sjá um að skattskilum sé sinnt vegna tímabilsins
fram að gjaldþrotaskiptum. Þótt ekki sé um beina
lagaskyldu að ræða hefur verið litið svo á að skiptastjóra
beri að sjá um að talið sé fram fyrir félagið fyrir tímann
fram að gjaldþrotaskiptum. Þetta álit ríkisskattstjóra er
byggt á úrskurði yfirskattanefndar nr. 963/1995.

Tekið skal fram að Deloitte er ekki sammála þessari túlkun RSK

Frekari upplýsingar
Guðbjörg Þorsteinsdóttir, verkefnastjóri á Skatta- og
lögfræðisviðs Deloitte, veitir frekari upplýsingar um
skattlagningu þrotabúa og þessar fyrirspurnir
Deloitte.
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3. Fyrningafrestur uppgjörskrafna framlengdur
Fresturinn er 8 ár og reiknast frá 16. júní 2010
Réttarágreiningurinn ekki að fullu til lykta leiddur
▪

Alþingi samþykkti hinn 14. maí s.l., með lögum nr. 38/2014, að
framlengja fyrningafrest uppgjörskrafna vegna ólögmætrar
verðtryggingar lánssamninga í formi gengistryggingar.

▪

Fyrningarfrestur slíkra krafna er nú átta ár og reiknast frá 16.
júní 2010, en þann dag komst Hæstiréttur Íslands að þeirri
niðurstöðu að VI. kafli laga um vexti og verðtryggingu, sem
fjallar um verðtryggingu, veitti ekki heimild til að tengja
fjárskuldbindingar í íslenskum krónum við gengi erlendra
gjaldmiðla, sbr. dómur nr. 153/2010 og nr. 92/2010.

▪

Í frumvarpi breytingarlaganna kemur fram að eftir að
framangreindur dómur féll í Hæstarétti hafi réttarágreiningur
risið sem vart á sér hliðstæðu á íslenskum fjármálamarkaði og
ekki hefur enn verið að fullu til lykta leiddur. Í grunninn hefur
verið tekist á um það hversu víðtækt bannið við
gengistryggingu er, þ.e. til hvaða samninga því er ætlað að
taka, og hver áhrif þess eru á uppgjör viðkomandi samninga.

▪

Þá segir í frumvarpinu að af dómaframkvæmd Hæstaréttar
megi ráða að það hafi tekið réttinn umtalsverðan tíma að
marka stefnuna við úrlausn þessara mála.

Dómsmálum fjölgar í hverjum mánuði
▪

Í frumvarpinu segir jafnframt að samkvæmt greinargerð
fjármála- og efnahagsráðuneytisins sem unnin var í tengslum
við 8. tölul. aðgerðaáætlunar vegna skuldavanda heimila á
Íslandi, þá voru til meðferðar í Héraðsdómi Reykjavíkur um 90
mál þar sem reynir á lögmæti gengistryggðra skuldbindinga.
Frá útgáfu greinargerðarinnar þann 22. október 2013 hefur
þessum málum fjölgað um 5–15 í hverjum mánuði sem liðinn
er og má af því ráða að réttaróvissa tengd gengistryggðum
lánum heyri ekki sögunni til.

▪

Í nefndaráliti efnahags- og viðskiptanefndar um frumvarpið
kemur fram að lenging fyrningarfrests muni hafa áhrif á
réttarstöðu lántaka og lánveitanda hvort sem lántaki á kröfu á
hendur lánveitanda um endurgreiðslu ofgreidds fjár eða
lánveitandi á af einhverjum sökum kröfu á hendur lántaka. Að
mati nefndarinnar verður ekki hjá því komist að skoða
markmið frumvarpsins út frá hagsmunum beggja aðila
kröfuréttarsambands. Þá þyki ljóst að hagsmunir beggja mæla
með lengingu fyrningarfrests uppgjörskrafna.

Frekari upplýsingar
Erna Sif Jónsdóttir, verkefnastjóri á Skatta- og
lögfræðisviði Deloitte, veitir frekari upplýsingar
um nýju lögin um stimpilgjald og framangreind
álitamál.

© 2014 Deloitte ehf.

Smelltu á hlekkina til að opna
viðkomandi dóma og lög

6

4. Breytingar á lögum um gjaldeyrismál
Arður, samningsbundnar afborganir og viðurlög
Arður tekur til arðgreiðslna á grundvelli hagnaðar af reglulegri
starfsemi
▪

Alþingi hefur samþykkt nokkrar breytingar á lögum um
gjaldeyrismál nr. 87/1992.

▪

Í fyrsta lagi er um að ræða breytingu er varðar skýringu á
hugtakinu arður samkvæmt lögunum.
– Breytingin er til áréttingar á túlkun ákvæðisins sem lýtur
að skýringum á hugtakinu arður, m.a. til skýringar á því að
arðgreiðsla úr frjálsum sjóðum sem eru til komnir vegna
eftirgjafar skulda eða vegna jöfnunar taps með færslu af
hlutafé eða yfirverðsreikningi teljist ekki arður í skilningi
ákvæðisins.
– Eftir breytingu er því nú skýrt kveðið á um að með arði sé
aðeins átt við arðgreiðslur á grundvelli hagnaðar vegna
reglulegrar starfsemi félags, þó ekki vegna sölu eigna.
Greiðslur til hluthafa sem falla til við lækkun hlutafjár, í
tengslum við slit á félagi eða til hluthafa sem hafa fengið
fullnaðargreiðslu krafna sinna, að hluta eða að öll leyti
með útgáfu hlutafjár í hinu áður skuldsetta félagi, t.d. í
samræmi við ákvæði nauðasamnings, teljast ekki til arðs í
skilningi 1. mgr. 13. gr. j. laga um gjaldeyrismál.

© 2014 Deloitte ehf.

Smelltu á hlekkina til að opna
viðkomandi dóma og lög

Leggja má á lögaðila fésekt vegna brota fyrirsvarsmanna og
starfsmanna þeirra
▪

Í öðru lagi er gerð ítarleg grein fyrir því hvað fellur undir
hugtakið samningsbundin afborgun í skilningi laganna.
– Gerð nauðasamnings skuldara sem er innlendur aðili og
staðfesting þess nauðasamnings, sem felur í sér greiðslur
til erlendra lánadrottna eru takmörkuð af lögunum. Hefur
því hugtakið ávallt verið skýrt svo að greiðslur skv.
nauðasamningum sem fela í sér fjármagnshreyfingu á
milli landa teljast ekki til samningsbundinna afborganna
sem heimilar eru samkvæmt lögunum. Markmið
breytingarinnar er að taka af allan vafa um þetta.

▪

Í þriðja lagi er gerð breyting er varðar heimild til þess að refsa
lögaðilum fyrir brot gegn ákvæðum laganna eða reglum
settum með stoð í þeim. Markmiðið með breytingunni er að
taka af öll tvímæli um þá heimild.
– Við 16. gr. a. laganna bætist því við ný málsgrein sem
kveður á um að gera megi lögaðila fésekt fyrir brot óháð
því hvort brotið megi rekja til saknæms verknaðar
fyrirsvarsmanns eða starfsmanns lögaðilans. Hafi
fyrirsvarsmaður hans eða starfsmaður gerst sekur um
brot má auk refsingar, sem hann sætir, gera lögaðilanum
sekt og sviptingu starfsréttinda, enda sé brotið drýgt til
hagsbóta fyrir lögaðilann eða hann hafi notið hagnaðar af
brotinu.
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5. Nýjar reglur um gjaldeyrismál
Vegna stöðvunar á óheimilum sparnaði erlendis
Söfnun sparnaðar á sér nú stað á Íslandi
▪

▪

Þann 19. júní sl. tóku í gildi nýjar reglur um gjaldeyrismál nr.
565/2014 vegna stöðvunar Seðlabanka Íslands á sparnaði
innlendra aðila erlendis. Reglurnar leysa af hólmi reglur nr.
300/2013, um gjaldeyrismál.
– Í fréttatilkynningu Seðlabankans kemur fram að bankinn
hafi um nokkra hríð haft til skoðunar hvort samningar
erlendra tryggingafélaga sem boðnir hafa verið til sölu hér á
landi séu í samræmi við lög og reglur um gjaldeyrismál.
Athugun bankans hafi leitt í ljós að ýmsar tegundir
samninga fela í sér óheimilan sparnað eða söfnun erlendis.
– Samningarnir verða eftirleiðis í íslenskum krónum og
söfnun sparnaðar á sér stað á Íslandi en ekki erlendis.
Þjónustuaðilum verður veittur fjögurra mánaða
aðlögunartími til að aðlaga fyrirkomulagi iðgjaldagreiðslna
að gjaldeyrislöggjöfinni. Á þeim tíma geta rétthafar efnt
samninga í erlendum gjaldeyri sem gerðir voru fyrir
gildistöku reglnanna.
Aðrar breytingar varða heimildir erlendra aðila til að selja
fjármálagerninga útgefna í innlendum gjaldeyri og fasteignir hér
á landi. Fjármagnshreyfingar á milli landa vegna viðskipta með
fasteignir þar sem seljandi er erlendur aðili og kaupandi er
innlendur eru undanþegnar takmörkunum 1. og 3. mgr. 13. gr.
b. laga nr. 87/1992. Þó að því skilyrði uppfylltu að greiðsla
kaupverðs í innlendum gjaldeyri hafi farið fram með úttekt af
reikningi í eigu kaupanda hjá fjármálafyrirtæki hérlendis. Þá skal
leggja söluandvirði viðskiptanna inn á reikning í eigu seljanda í
innlendum gjaldeyri hjá fjármálafyrirtæki hér á landi.

© 2014 Deloitte ehf.

Þrenns konar skilyrði fyrir ferðagjaldeyri
▪

Þá má nefna að samkvæmt 9. gr. nýju reglnanna eru afborganir af
höfuðstól skuldabréfa útgefnum í erlendum gjaldeyri af innlendum
aðilum til erlendra aðila undanþegnar bannákvæðum 2. og 3. mgr.
13. gr. c. laga nr. 87/1992, þrátt fyrir 5. mgr. 13. gr. j. sömu laga.
Ákveðin skilyrði þurfa þó að vera uppfyllt, t.d. að Seðlabankinn hafi
veitt undanþágu fyrir útgáfu skuldabréfsins.

▪

Þá er rétt að nefna að í 12. gr. reglnanna felst skilgreining á því
hvað telst vera viðskiptabanki innlends aðila vegna úttekta hans á
ferðagjaldeyri. Samkvæmt 12. gr. þarf eitt af eftirfarandi þremur
skilyrðum að vera uppfyllt svo bankinn teljist viðskiptabanki
viðkomandi og honum heimilt að taka þar út ferðagjaldeyri í
reiðufé að vissum skilyrðum uppfylltum:
1. Einstaklingur á launareikning hjá viðkomandi fjármálafyrirtæki
sem greitt hefur verið inn á síðustu 90 daga.
2. Einstaklingur á útgefið greiðslukort (debet eða kredit) hjá
viðkomandi fjármálafyrirtæki og færslur eru fleiri en 20 á
mánuði.
3. Úttektir í reiðufé af sparnaðarreikningi hjá viðkomandi
fjármálafyrirtæki eru að lágmarki að meðaltali fimm í hverjum
mánuði sl. sex mánuði.

Frekari upplýsingar
Erna Sif Jónsdóttir, verkefnastjóri á Skatta- og
lögfræðisviði Deloitte, veitir frekari upplýsingar um
nýju lögin um stimpilgjald og framangreind
álitamál.
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6. Kaupsamningur um útgerð ógiltur
Þar sem sveitarfélagi var ekki gefinn kostur á nýtingu forkaupsréttar
Forkaupsréttur virkur vegna sölu hlutafjár að mati
Vestmannaeyjabæjar

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur – nr. E-644/2013

▪

Í málinu krafðist Vestmannaeyjabær þess að ógiltur yrði með
dómi samningur um kaup SVN hf., útgerðar á Neskaupstað, á
öllum eignarhlutum í útgerðarfélaginu BH ehf. af
einkahlutafélaginu Q ehf.
– Vestmannaeyjabær taldi sig hafa rétt á því að ganga inn í
kaupsamning um sölu á öllum eignarhlutum í BH ehf. á
grundvelli forkaupsréttar sveitarfélagsins að fiskiskipum
samkvæmt 3. mgr. 12. gr. laga nr. 116/2006 um stjórn
fiskveiða, en þar sem að forkaupsrétturinn hafi ekki verið
virtur þá hafi sveitarfélaginu verið heimilt að krefjast þess
að salan yrði ógild með dómi á grundvelli 5. mgr. sömu
lagagreinar.

▪

Málavextir voru með þeim hætti að hinn 30. ágúst 2012
greindi SVN hf. frá því með fréttatilkynningu að félagið hefði
undirritað kaupsamning um kaup á öllu hlutafé í BH ehf.,
útgerðar sem skrásett væri og starfaði í Vestmannaeyjum.

▪

Fram kom í tilkynningunni að seljandi hafi verið hlutafélag í
eigu M útgerðarmanns og fjölskyldu, sem var upphaflegur
stofnandi félagsins og var félagið lengst af að stærstum hluta í
eigu hans, eða fram til ársins 2009. Á árinu 2012 keypti
einkahlutafélagið Q ehf. alla hluti í BH ehf. af hluthöfum
félagsins, en Q ehf. seldi síðan alla eignarhlutina í BH ehf. til
SVN hf.

© 2014 Deloitte ehf.

Smelltu á hlekkina til að opna
viðkomandi dóma og lög

▪

Stuttu eftir fréttatilkynninguna um kaupin krafðist
Vestmannaeyjabær að bæjarfélaginu yrði boðið að ganga inn í
kaupin á grundvelli 3. mgr. 12. gr. laga nr. 116/2006 um stjórn
fiskveiða, en í fyrsta málslið ákvæðisins segir:
– „Eigi að selja fiskiskip, sem leyfi hefur til veiða í
atvinnuskyni, til útgerðar sem heimilisfesti hefur í öðru
sveitarfélagi en seljandi á sveitarstjórn í sveitarfélagi
seljanda forkaupsrétt að skipinu. [...].“

▪

Vestmannaeyjabær taldi að líta bæri á ráðstöfun hlutafjárins í
BH ehf. til SVN hf. sem raunverulega sölu á tveimur
fiskiskipum í eigu BH ehf. til útgerðar sem hefði heimilisfesti í
öðru sveitarfélagi, þ.e. á Neskaupstað. Vestmannaeyjabær
vísaði til þess að löggjafinn hafi miðað að því með setningu
lagaákvæðisins að forkaupsrétturinn sé „hemill á sölu skipa
milli byggðarlaga og þar með koma móts við sjónarmið um
aukin tengsl skipa við byggðarlög“, sem og að tryggja „að
heimaaðilum gefist svigrúm til að ganga inn í kaup“.

▪

Taldi bærinn að skýra ætti lagaákvæðið rúmt með hliðsjón af
markmiðum þess á þann veg að forkaupsréttur verði virkur
þegar eignarhald yfir lögaðila sem fer með eignarhald skips
færist á hendur útgerðar í öðru sveitarfélagi. Við þær
aðstæður yrði forkaupsrétturinn heimfærður yfir á hlutaféð
sem selt er eða þá að SVN hf. og Q ehf. hafi borið að aðgreina
skipin ásamt aflaheimildum frá öðrum seldum eignum og
bjóða Vestmannaeyjabæ forkaupsrétt að þeim sérstaklega.
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6. Kaupsamningur um útgerð ógiltur frh.
Þar sem sveitarfélagi var ekki gefinn kostur á nýtingu forkaupsréttar
Skipin eftir sem áður í eigu BH ehf., sem hefði aðsetur í
Vestmannaeyjum

Forkaupsréttur ekki virkur þar sem um sölu á hlutafé væri að ræða
að mati SVN
▪

SVN hf. og Q ehf., kröfðust sýknu í málinu á grundvelli
aðildarskorts þar sem Vestmannaeyjabær ætti engra lögvarða
hagsmuna að gæta í málinu þar sem í lagaákvæðinu stæði að
forkaupsréttur ætti að vera boðinn „sveitarstjórn í
sveitarfélagi seljanda“. Q ehf., seljandi hlutanna í BH ehf., var
með heimilisfesti í Reykjavík, ásamt því að áður hafi
Landsbanki Íslands hf. í Reykjavík átt stóran hluta í félaginu og
því hafi eignarhald að hlutunum í BH ehf. verið að færast frá
Reykjavík til Neskaupstaðar, en ekki frá Vestmannaeyjum.

▪

Því til viðbótar vísuðu stefndu til þess að forkaupsréttur hafi
ekki orðið virkur því einungis hafi verið um að ræða sölu á
hlutafé í útgerðarfélagi, en ekki sölu á fiskiskipum. Vísað var til
þess að ráðandi lögskýringarsjónarmið í íslenskum rétti sé að
skýra beri ákvæði laganna samkvæmt orðanna hljóðan og hlíta
beri orðalagi ákvæðisins þar sem einungis er kveðið á um að
forkaupsréttur verði virkur þegar selja eigi fiskiskip, en ekki
með sölu á hlutafé. Þá væri einnig mikilvægt að ákvæði sem
taka á forkaupsrétti séu túlkuð þröngt.

▪

Því var mótmælt að sala fiskiskipanna hafi verið færð í búning
hlutafjárkaupa til málamynda því salan hafi í raun snúist um
hluti í félagi í Vestmannaeyjum, sem auk tveggja fiskiskipa ætti
aflaheimildir, fasteignir, ökutæki, búnað af ýmsum toga og
annað þar sem þyrfti til að reka félag með á fjórða tug
starfsmanna. Bókfært virði fiskiskipanna hafi einungis numið
þriðjungi af heildareignum BH ehf.

© 2014 Deloitte ehf.

▪

Þá hafi engar áætlanir verið uppi af hálfu SVN hf. um að flytja
BH ehf. á milli byggðarlaga. Forkaupsréttarákvæðið í lögum
um stjórn fiskveiða yrði því ekki virkt nema ef SVN hf., sem
eigandi að BH ehf., ákveði að selja skip félagsins úr
sveitarfélaginu. Skipin væru eftir sem áður eign BH ehf., sem
hefði aðsetur í Vestmannaeyjum.

▪

Þá vísaði SVN hf. til þess að í 4. mgr. 12. gr. laga um stjórn
fiskveiða sé kveðið á um að ef sveitarstjórn neytir
forkaupsréttar skuli gefa útgerðaraðilum sem hafa heimilisfesti
í sveitarfélaginu kost á að kaupa viðkomandi skip.
– Vísað var til þess að ef forkaupsrétturinn hefði orðið
virkur, þá hefði Vestmannaeyjabær þurft að gefa
útgerðaraðilum í Vestmannaeyjum kost á að kaupa skipin
ásamt aflaheimildum, eða þá hlutafénu sem selt var. Þar
með hefði bærinn einnig þurft að bjóða BH ehf., sem er
með heimilisfesti í Vestmannaeyjum, að kaupa skipin eða
hlutafé í sjálfu sér.
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6. Kaupsamningur um útgerð ógiltur frh.
Þar sem sveitarfélagi var ekki gefinn kostur á nýtingu forkaupsréttar
Ekki sannað að samningurinn hafi ekki miðað að því að sniðganga
forkaupsréttarákvæðið

Ekki aðildarskortur að mati héraðsdóms m.a. vegna orðalags í
fréttatilkynningu
▪

Héraðsdómur féllst ekki á að um aðildarskort hafi verið að
ræða, meðal annars með vísan til þess að SVN hf. hafi í
fréttatilkynningu tiltekið að seljandi BH ehf. hafi verið
„hlutafélag í eigu M útgerðarmanns og fjölskyldu“ og því hafi
ekki ætíð verið dregin skýr mörk milli M, BH ehf. og Q ehf.

▪

Þá taldi héraðsdómari að ekki væri unnt að miða dómsúrlausn
einungis við atburði sem komu fram við kaupsamninginn 28.
ágúst 2012, heldur taldi dómari að horfa þyrfti til
heildarsamhengis málsatvika allt frá samningum milli M og
annarra eigenda BH ehf. við kröfuhafa árið 2009.

▪

Benti dómari svo sérstaklega á að lögmaður stefnda Q ehf. í
málinu hafi einnig setið í stjórn BH ehf., og að Q ehf. hafi ekki
verið útgerðarfélag heldur eignarhaldsfélag. Með hliðsjón af
því, forsögu málsins og náinna eignatengsla, þótti dómara ljóst
að Q ehf. væri ekki „óháður seljandi verðmæta“, né sjálfstæð
útgerð í skilningi laga um stjórn fiskveiða, og því hafi ekki farið
fram sala á verðmætunum til útgerðar í öðru sveitarfélagi fyrr
en við söluna til SVN hf.

© 2014 Deloitte ehf.

▪

Um mótbáru stefndu að andlagið í kaupsamningi Q ehf. og
SVN hf. hafi ekki verið fiskiskip heldur hlutir í félagi í fullum
rekstri var það mat héraðsdóms að um væri að ræða rökvillu
þar sem gefið væri til kynna að hið meira fæli ekki í sér hið
minna.
– Dómurinn taldi að lagaákvæði 3. mgr. 12. gr. laga nr.
166/2006 hafi verið ætlað að þjóna lögmætu markmiði
og gera yrði ráð fyrir því að ef kaupsamningurinn fengi að
standa óhaggaður gæti SVN hf. hvenær sem er, sem
eigandi allra hluta í BH ehf., flutt útgerð viðkomandi
fiskiskipa annað, t.d. í nafni hagræðingar.
– Á grundvelli þess að SVN hf. og Q ehf. hafi ekki afhent
afrit kaupsamningsins um hlutina í BH ehf. undir rekstri
málsins, þá taldi dómurinn að virða yrði vafa um efni
samningsins Vestmannaeyjabæ í vil og taldi dómurinn
ekki sannað að viðskiptagerningurinn hafi ekki miðað að
því að sniðganga forkaupsréttarákvæði laga um stjórn
fiskveiða.

▪

Þá taldi héraðsdómur að af ákvæðum laga um stjórn fiskveiða
leiði að þegar fiskiskip eru seld með öðrum eignum hlutafélags
beri að aðgreina skipin sérstaklega og gera hlutaðeigandi
sveitarfélagi kleift að taka afstöðu til þess hvort forkaupsréttar
skuli neytt.

▪

Úrskurðaði héraðsdómur að kaupsamningur SVN hf. og Q ehf.
um alla eignarhluti í BH ehf. skyldi ógiltur.
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7. Fjármögnunarsamningur talinn leigusamningur
Þar af leiðandi með lögmæta gengistryggingu
Dómur Hæstaréttar nr. 717/2013
▪

Í málinu krafði Ö ehf. þess að viðurkennt yrði að
fjármögnunarleigusamningur sem fyrirtækið hafði gert við L
hf. væri að efni til lánssamningur og að ákvæði hans um
tengingu greiðslna við gengi erlendra gjaldmiðla væri því
ólögmætt og óskuldbindandi.

▪

Í niðurstöðu Hæstaréttar var að efni til fallist á niðurstöðu
héraðsdóms um að hafna fimm af sex málsástæðum Ö ehf.
með vísan til dóms Hæstaréttar í máli nr. 652/2011.

▪

Þá var einnig hafnað þeirri málsástæðu Ö ehf. að í upphafi
viðskipta hefði verið samið um að félagið eignaðist þá bifreið
sem samningurinn laut að gegn fyrirfram ákveðinni greiðslu í
lok samningstíma og mál hans því ekki sambærilegt fyrri
fordæmum Hæstaréttar í sambærilegum málum.

© 2014 Deloitte ehf.

Smelltu á hlekkina til að opna
viðkomandi dóma og lög

Möguleg endurkaup að leigutíma loknum ekki talin skipta máli
▪

Í því sambandi var ekki talið skipta máli að í samningi Ö ehf. og
L hf. hefði verið vísað til samnings Ö ehf. við seljanda
bifreiðarinnar um möguleg endurkaup þess síðarnefnda. Þótti
Ö ehf. ekki hafa sýnt fram á að ákvæði í tilboði L hf. til Ö ehf.
um greiðslu lokagjalds hefði tekið til samnings þess er málið
laut að.
– Þá var kynningarefni L hf. um fjármögnunarleigusamninga ekki skýrt svo að það hefði veitt
viðskiptamanni fyrirvaralausan kauprétt að leigutíma
loknum, án þess að til kæmi sérstakt samþykki L hf.

▪

Að auki réði ekki úrslitum þó óumdeilt væri að Ö ehf. hefði
alltaf keypt þær vélar eða tæki sem hann hafði gert
fjármögnunarleigusamninga um á tilteknu tímabili. Þótti Ö ehf.
því ekki hafa sannað að samið hefði verið um í upphafi
viðskipta að fyrirtækið yrði að loknum grunnleigutíma
samningsins og gegn greiðslu lokagjalds, eigandi bifreiðarinnar
sem samningurinn tók til.

▪

Var niðurstaða um héraðsdóms um sýknu L hf. staðfest.
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8. Lánveitanda gert að endurgreiða lántaka
Óréttmæt viðbótarkrafa vegna vaxta í kjölfar endurútreiknings lána
Dómur Hæstaréttar nr. 544/2013
▪

Í málinu krafði H ehf. L hf. um endurgreiðslu fjár sem félagið
taldi sig hafa ofgreitt af fjórum lánssamningum sem L hf. hafði
eignast réttindi yfir.
– H ehf. greiddi afborganir og vexti af lánunum til og með
gjalddaga 20. júní 2008, en ágreiningur var um hvort með
réttu yrði litið svo á að vanefndir hefði orðið á
greiðslunum eftir þann tíma. Voru lánin að fullu greidd af
hálfu H ehf. á árinu 2010 með nýju láni frá L hf. Á
grundvelli þess að í lánssamningnum hefði verið mælt
fyrir um ólögmæta gengistryggingu þá endurreiknaði L hf.
lánin á árinu 2011 og miðaði við að þau skyldu bera vexti
samkvæmt 4. gr. laga nr. 38/2001, um vexti og
verðtryggingu.

▪

Í niðurstöðum Hæstaréttar kemur fram að almennar reglur
um skilyrði fyrir endurheimt ofgreidds fjár stæðu því ekki í vegi
að H ehf. leitaði úrlausnar um hvort L hefði beitt röngum
aðferðum við útreikning vaxta við endurútreikninginn á árinu
2011 eða ranglega dregið frá óréttmæta viðbótarkröfu um
vangreidda vexti af lánunum.

▪

Ágreiningur aðila málsins snérist því um hvort L hf. hefði verið
heimilt að krefja H ehf. um viðbótargreiðslu vegna mismunar á
umsömdum vöxtum sem félagið hafði þegar greitt af lánunum
og vöxtum samkvæmt 4. gr. laga nr. 38/2001. Í þessu
sambandi vísaði Hæstiréttur til dóms réttarins nr. 661/2013
þar sem rakin voru skilyrði sem vörðuðu mál þetta.

© 2014 Deloitte ehf.

Góð trú, aðstöðumunur og festa á framkvæmd samninga
▪

Að mati Hæstaréttar var ljóst að H ehf. hefði verið í góðri trú
um að greiðslur hans hefðu verið fullnægjandi. Þá hefði
aðstöðumunur verið með aðilum og því staðið L hf. nær að
gæta þess að lánssamningarnir hefðu verið í samræmi við
ófrávíkjanlegar reglur laga nr. 38/2011. Á því tímabili sem H
ehf. hafði staðið full skil á greiðslum samkvæmt
lánssamningunum hefði verið komin festa á framkvæmd allra
samninganna samanlagt. Hefði viðbótarkrafa L hf. verið
veruleg hvort sem tekið væri tillit til lánstímans eins og hann
varð í reynd eða ef eingöngu væri horft til þess tíma er lánin
hefðu verið í skilum.

▪

Þótt H ehf. hefði þegar greitt viðbótarkröfuna með því að
fjárhæð hennar rann inn í skuld samkvæmt nýjum
lánssamningi milli sömu aðila stæði sú skuld enn ógreidd að
talsverðu leyti. Þá taldi Hæstiréttur að þrátt fyrir að L hf. hefði
haft viðbótarkröfu sína uppi tímanlega breytti það því ekki að
skilyrði stæðu að öðru leyti til þess að L hf. væri bundinn af
fullnaðarkvittunum til H ehf. og þar með glatað rétti sínum til
að hafa uppi viðbótarkröfu um vexti. Hins vegar tækju
fullnaðarkvittanirnar aðeins til tímabilsins til og með greiðslu
20. júní 2008, en engin festa hefði verið á framkvæmd
lánssamninganna upp frá því.

▪

Niðurstaða héraðsdóms um að L hf. bæri að endurgreiða H ehf.
þá fjárhæð sem félagið hafði greitt vegna viðbótarkröfu L hf.
fyrir tímabilið fram til 20. júní 2008, var staðfest.
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9. Skattafréttir frá Lúxemborg, Hollandi og Þýskalandi
Alþjóðlegi Punkturinn
Fréttir frá Deloitte Global

▪

Breyttar reglur um notkun annarra gjaldmiðla en Evru við
skattútreikninga
– Skattyfirvöld í Lúxemborg hafa gefið út nýjar reglur um
notkun skattaðila á öðrum gjaldmiðlum en Evru við
skattútreikninga.
– Skattmat verður eftir sem áður í Evrum og skatta verður
jafnframt að greiða í Evrum.
– Meira hér

▪

Samsköttunarreglur í tekjuskattslögum Hollands ganga gegn
staðfesturéttinum
– Evrópudómstólinn úrskurðaði þann 12. júní síðastliðinn
að samsköttunarreglur í Hollandi færu gegn staðfesturétti
sambandsins.
– Reglurnar meinuðu hollenskum félögum sem voru að
hluta eða í heild í eigu annarra félaga innan ESB að njóta
samsköttunar.
– Meira hér

▪

Skattadómstóllinn í Þýskalandi (BFH) telur áhöld uppi um hvort
takmarkanir á frádrætti vegna vaxtagjalda standist stjórnarskrá
– BFH frestaði greiðsluskyldu skattaðila, í kjölfar endurákvörðunar skattyfirvalda í tengslum við frádrátt vegna
vaxtagjalda, á meðan beðið væri úrlausnar annars máls.
– BFH taldi takmarkanirnar brjóta gegn þeirri
grundvallarreglu í þýskum skattarétti um að aðilar væru
skattlagðir á grundvelli fjárhagslegrar frammistöðu og
getu.
– Meira hér

© 2014 Deloitte ehf.

Frekari upplýsingar
Vala Valtýsdóttir, sviðsstjóri Skatta- og
lögfræðisviðs, veitir frekari upplýsingar um
þessar fréttir og annað efni frá Deloitte
Global.
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10. Fréttir og viðburðir framundan
Allar frekari upplýsingar má finna í Deloitte-appinu
Gjalddagar, gagnaskil og fundir

▪

30. júní: Gjalddagi vörugjalds og skiladagur ...

▪

30. júní: Gjalddagi úrvinnslugjalds og skilagjalds ...

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

1. júlí: Gjalddagi kílómetragjalds ...

▪

15. júlí: Eindagi staðgreiðslu launamanna, útsvar ...

▪

20. júlí: Gjalddagi afdreginnar staðgreiðslu af
fjármagnstekjuskatti ...

▪

1. ágúst: Gjalddagi staðgreiðslu launamanna, útsvar ...

▪

5. ágúst: Eindagi VSK og skiladagur VSK skýrslna ...

▪

5. ágúst: Eindagi afdreginnar staðgreiðslu af
fjármagnstekjuskatti ...

▪

5. ágúst: Eindagi skatts af raforku og heitu vatni ...

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