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Reglurnar snerta nær öll viðskipti tengdra aðila
Fela í sér aðferðafræði við að ákvarða armslengdargrundvöll þeirra

19
Þúsund skattaðilar falla
undir skilgreininguna
„tengdir aðilar“

130
Tengdir aðilar með 1
ma. kr. í veltu og þurfa
því að skjala

%

80

Af vöruviðskiptum á
heimsvísu talin vera innan
alþjóðlegra virðiskeðja

Viðskipti með efnislegar vörur og óefnislegar vörur,
fjármálagerningar og þjónustuviðskipti milli tengdra
aðila falla undir reglurnar
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Meginmarkmið regluverksins eru þrenns konar
Samræmd nálgun ríkja er forsenda virkni þess

Undanskot

Vernda skattstofna í hverju ríki með því að koma í veg fyrir að tengdir skattaðilar í tveimur eða fleiri ríkjum
hliðri tekjum eða gjöldum milli þeirra með óeðlilegum hætti til að lágmarka skattgreiðslur

Tvísköttun

Koma í veg fyrir tvískattlagningu í viðskiptum tengdra aðila milli ríkja – en bæði þetta markmið og fyrstnefnda
eru til þess fallin að lágmarka ágreining milli skattyfirvalda og ýta undir viðskipti og fjárfestingu á alþjóðavísu

Samræming

Skapa samræmt regluverk og verklag til að gera ríkjum og fyrirtækjum kleift að fylgja reglunum eftir með
skilvirkum hætti þvert yfir landamæri

“It should also be recalled at this point that transfer pricing is not an exact science but does require
the exercise of judgment on the part of both the tax administration and taxpayer.” - OECD
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Læra má af innleiðingu milliverðlagsreglna
Tímalína innleiðingar nýju reglnanna
Ráðherra falið að
útfæra reglurnar
með reglugerð

2008
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Ráðherra
skipar
starfshóp til
að undirbúa
upptöku
milliverðlags
-reglna, en
störf hans
féllu niður

2

3

2008
maí

2012
sept.

2013
maí

1

Fjármálaráðherra
skipar annan
starfshóp til
að undirbúa
upptöku
milliverðlagsreglna

Starfshópurinn
skilar
áfangaskýrslu

Frumvarp
um nýjar
reglur lagt
fram á
Alþingi 29.
nóv. og
samþykkt
21. des.
2014

5

2013
des.

2014
jan.

4

Nýjar reglur
tóku gildi 1.
jan. 2014 og
þar með
voru
leiðbeiningar
OECD
innleiddar

Ein tillagan að
reglurnar tækju
til viðskipta milli
landa og innanlands

Drög að
reglugerð
birt sem
útfærir nýju
reglurnar –
samráð við
hagsmunaaðila

7

Reglugerð
um milliverðlagningu
birt 23. des.,
tók gildi
1.1.2015

2014
okt.

2014
nóv.

2014
jan.

6

Frumvarp til
breytingar á
reglunum
lagt fram á
Alþingi, var
ekki afgreitt

8

2015

Umsagnaraðilar lögðu til að
innlendir aðilar yrðu undanþegnir
svokallaðri milliverðlagsskjölun –
náði ekki í gegn

4

Regluverk OECD er í sífelldri þróun
Spannar um 1.400 bls. sem voru innleiddar hér á 11 dögum

242
552

BEPS – Base Erosion
and Profit Shifting
aðgerðaráætlun
OECD
524

Einkum skýrslur
fyrir útgáfu síðustu
leiðbeininga OECD

1.451

Til samanburðar
þá eru
áfangaskýrsla
starfshóps FJR,
frumvarpið um
milliverðlagsreglurnar og
reglugerðin um
20 bls.

375

Leiðbeiningar
OECD
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BEPS
útgáfa

Tengd
útgáfa

ESB
reglur

Heildarumfang
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Þrjú meginatriði sem horfa þarf til við mat á því hvort
leiðbeiningarnar eigi við íslensk fyrirtæki

2
Hvort viðskipti séu
milli umræddra
fyrirtækja

1

Ef já við 1 og 2 þá þarf að
meta hvort viðskiptin séu
á armslengdargrundvelli
m.t.t. leiðbeininga OECD

3
Hvort umrædd fyrirtæki séu
með yfir 1 ma. í veltu eða
heildareignir á einu
reikningsári

Ef já við 1, 2 og 3 þá þarf að
útbúa milliverðlagsskjölun
fyrir viðkomandi aðila í
samræmi við leiðbeiningar
OECD

Hvort viðkomandi
fyrirtæki teljast
vera tengdir aðilar

„Samkvæmt ákvæðinu er gert ráð fyrir að lögaðili skuli
staðfesta skjölunarskyldu við framtalsskil og að
fullnægjandi skjölun hafi átt sér stað.“
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Skjölun felur í sér víðtæka upplýsingasöfnun
Innlendar reglur fela að auki í sér viðbótarkvaðir
Master File
Introduction

Local File
Objective and Scope, Work Performed,
Legal Basis of Transfer Pricing

Introduction

Local
Business
Description

Business
Description

Group Structure
Description of Taxpayer’s Business
Description of Market Conditions
Relevant Intercompany Agreements
Intercompany Transactions

Transfer Pricing
Analysis
Appendices

General Description of TP
Methods
Legal & Organizational
Chart, etc.

Local Historical Developments, Local
Industry and Market Information,
Legal Structure, Organizational
Structure, Financial Results

Intercompany
Transactions
Applicability of
TP Methods
Appendices
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Executive Summary and Conclusions

Transfer Pricing Analysis
Functional and Risk Analysis
Selection of the Most
Reliable Method
Pricing structure,
competitors, vendors, etc.
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Ríki geta að auki verið með ólík viðmið
Milliverðlagsreglur má finna í yfir 60 löndum

OECD lönd og áheyrnarríki með
milliverðlagsreglur skv. upplýsingasíðu OECD
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Önnur lönd með sérstakar
milliverðlagsreglur skv. árlegum
lista Deloitte Global
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Fjöldi milliverðlagsmála hefur aukist umtalsvert
Málafjöldi í Danmörku hefur vaxið ár frá ári

17,3 maDKK

Dönsk skattyfirvöld endurákvörðuðu
skatta í 290 tilvikum á 6 árum á
grundvelli milliverðlagsreglna
og hækkaði skattstofna um rúma
1.500 ma. kr. eða skatttekjur um
tæpa 400 ma.

77
21,2 maDKK

67
6,2 maDKK

290

75 maDKK
hækkun skattstofna

82

2,3 maDKK
lækkun skattstofna

47
6,3 maDKK
15,3 maDKK
8,7 maDKK

40

32

27
2008
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2009

2010

2011

2012

2013

Samtals

Til samanburðar voru
skattar lækkaðir í 82
tilvikum á sama tímabili
sem skilaði lækkun
skattstofna um 47 ma. kr.
eða lækkun skattgreiðslna
um tæpa 12 ma. kr.
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Viðhorf stjórnenda endurspegla þessa þróun
Telja verulega áhættu tengda milliverðlagningu

46%
Af 1.700 þátttakendum
taldi tæpur helmingur
áhættu tengda
milliverðlagningu vera
miðlungs eða mikla ...
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16%
... en aðeins rúm 16%
voru sáttir við færni síns
fyrirtækis á þessu sviði til
skemmri og lengri tíma

10

Fyrirtæki ættu því að byrja að skoða málið sem fyrst
Nálgunin ætti þó að ráðast af starfsemi viðkomandi

Fyrirtæki í alþjóðlegri
starfsemi
Kortleggja alla tengda
aðila

Fjöldi tengdra aðila –
í lágskattaríkjum

Skrá öll viðskipti við
þá aðila

Veruleg viðskipti milli
aðila

Safna öllum gögnum
um viðskiptin

Viðskipti með
óefnislegar eignir

Skoða sambærileg
viðskipti við 3ju aðila
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