
 

 

Svar við skriflegri fyrirspurn frá Norðurlandaráði um 

skattaskjól og gagnkvæma miðlun skattaupplýsinga  
 

 

Skriflegar fyrirspurnir frá Norðurlandaráði 

Danmörk, Grænland og Færeyjar sem gegna formennsku í Norrænu ráðherranefndinni 

senda hér með svör Norðurlandanna varðandi gagnkvæma miðlun skattaupplýsinga milli 

stjórnvalda í löndunum. Norðurlandaráð beindi tveimur skriflegum fyrirspurnum nr. E 

2/2020 til ríkisstjórna Norðurlandanna. Fyrirspurnirnar voru settar fram af Norrænu 

hagvaxtar- og þróunarnefndinni með vísan til þess að nefndin undirbýr tillögu um 

undanskot frá skatti.  
 
Fyrirspurn 1 

Hvaða reglur gilda í landinu um hvernig staðið er að öflun/miðlun upplýsinga 

innanlands, svo og milli landa (innan Norðurlanda/Evrópusambandsins/EES), í 

þeim tilgangi að grafast fyrir um hugsanleg svik/lögbrot/skattundanskot, hvort 

heldur er hjá einstaklingum eða fyrirtækjum/samsteypum? 

 

Almennt 

Í fyrirspurninni frá Norrænu ráðherranefndinni kemur fram að „… Nefndinni hafa borist 

eftirfarandi upplýsingar/yfirlýsingar í viðtölum við fræðimenn í fremstu röð o.fl.: Ef hægt á að vera að 

skiptast á upplýsingum milli tveggja landa í dag, þarf fyrirspurnin að vera afdráttarlaus og varða 

tiltekinn einstakling eða fyrirtæki. Óheimilt er að senda almennar og opnar fyrirspurnir.“ 

 

Þessi lýsing telst ekki vera fyllilega viðunandi fyrir þá möguleika, sem í dag gilda um skipti 

á skattaupplýsingum. Hér að neðan er lýst ítarlega fyrirkomulagi skipta á 

skattaupplýsingum, auk þess sem greint er frá hvaða skattaupplýsingum er skipst á og um 

hverja. 

 

Fyrirkomulag upplýsingaskipta, þar á meðal á Norðurlöndum 

Norðurlöndin skiptast á skattaupplýsingum milli skattayfirvalda sinna og til ESB-ríkja og 

annarra landa fyrir tilstilli nokkurra marghliða samninga/samkomulags og tvíhliða 

samninga. Þróun og eftirlit alþjóðlegs samstarfs er á vegum OECD. Í meginatriðum felst 

það í samstarfi milli G20 og OECD, þar á meðal með stofnun hins svonefnda hnattræna 

vettvangs Efnahags- og framfarastofnunarinnar um skattamál, auk eigin aðgerðaráætlunar 

OECD um rýrnun skattstofns og tilfærslu hagnaðar (BEPS).   
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Hvað Norðurlöndin áhrærir hefur samstarfsvettvangur norrænna skattayfirvalda, 

„Nordisk Agenda“, virkt samstarf á mörgum sviðum á Norðurlöndunum til að sporna við 

óskráðu atvinnulífi og skattaflótta og til skipta á skattaupplýsingum. Samningurinn 

„Samningur milli Norðurlanda um aðstoð í skattamálum“ (héðan í frá 

„Norðurlandasamningurinn um aðstoð í skattamálum“) er oft grundvöllur allra 

upplýsingaskipta milli Norðurlandanna, sem ekki er sérlega stýrt af öðrum marghliða 

samningum. Ástæða þessa er sú að þessi samningur er víðtækari með tilliti til notkunar 

skattaupplýsinga. Alþjóðlegir samningar og staðlar eru mun hófstilltari að því er varðar 

notkun þeirra upplýsinga sem aflað hefur verið. Þetta tæki hefur um langa hríð verið 

grundvöllur upplýsingaskipta milli Norðurlanda og á þessum grunni hafa Norðurlönd 

getað skipst á skattaupplýsingum; á reglubundinn hátt, samkvæmt beiðni og tilfallandi. 

Norræni samningurinn veitir einnig einstakan möguleika á Norðurlöndum til yfirfærslu 

skatta ásamt innheimtu skatta. 

 

Skipti á skattaupplýsingum fara almennt séð fram á þrjá vegu; skipti á skattaupplýsingum 

samkvæmt beiðni, tilfallandi skipti og reglubundin skipti á skattaupplýsingum. 

 

Staðlarnir að baki hafa verið samdir á fyrrgreindum alþjóðlegum vettvangi og stöðugt mat 

fer fram á framkvæmd og eftirfylgd staðlanna í lögsagnarumdæmunum sem taka þátt. 

Staðallinn fyrir skipti á skattaupplýsingum samkvæmt beiðni kallast „Exchange of 

Information on Request“ eða EOIR. Fyrir reglubundin skipti á skattaupplýsingum 

(AEOI) eru tveir staðlar, annars vegar staðallinn um upplýsingaskipti á 

fjárhagsupplýsingum eða CRS og staðallinn um skipti á ríki-fyrir-ríki skýrslum (CbC-

reporting). Staðallinn og fyrirkomulag þess, sem nefnist ríki-fyrir-ríki skýrslur (CbC-

reporting), hefur verið þróað fyrir tilstilli BEPS-vinnu OECD gegn rýrnun skattstofns og 

tilfærslu hagnaðar (Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting) aðgerð 13. 

Í lögsagnarumdæmunum sem taka þátt eru fyrirtæki og samsteypur sem hafa meira en 750 

milljónir evra í veltu skuldbundin til að skila árlegri skýrslu með ýmsum 

skattaupplýsingum til skattayfirvalda í þeim ríkjum sem þau starfa. CbC-skýrslugjöf snýst 

um að öll stór fjölþjóðleg fyrirtæki (þ.e.a.s. með veltu yfir 750 milljónum evra) skulu gera 

ríki-fyrir-ríki skýrslu með heildargögnum um alþjóðlega skiptingu tekna, hagnaðar, 

skattgreiðslna og efnahagslegra umsvifa í skattalögsögu hvers ríkis sem þau starfa. Þessari 

CbC-skýrslu skal skila til skattayfirvalda í heimalandi móðurfélagsins og vera miðlað af 

þeim til skattayfirvalda í lögsögu þeirra ríkja sem málið varðar. BEPS-verkefnið varðar – 

auk CbC – einnig ETR (lögboðin upplýsingaskipti án beiðni í skattamálum). Undir aðgerð 

5 hefur á vegum starfsnefndar OECD, FHTP, verið komið á fót föstu eftirliti og yfirlestri 

sérfræðinga á lögboðnum tilfallandi upplýsingaskiptum landanna í skattamálum. Innan 

ESB hefur þetta form upplýsingaskipta farið fram á reglubundinn hátt fyrir tilstilli 

„DAC3“-tilskipunarinnar. 

 

Lögsagnarumdæmi sem taka þátt hafa skuldbundið sig til að halda staðlana með 

marghliða samningum eins og samningi OECD um gagnkvæma stjórnsýsluaðstoð í 

skattamálum (MAAC), hinn svonefnda samning um marghliða lögbær yfirvöld (MCAA) 

um reglubundin skipti á annars vegar CRS-upplýsingum (CRS MCAA) og hins vegar á 

ríki-fyrir-ríki skýrslum (CbC MCAA). Norðurlöndin, að Grænlandi og Færeyjum 
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undanskildum, hafa gerst aðilar að samningunum, og reglubundið mat er lagt á 

framkvæmdina. Grænland hefur gerst aðili að CRS MCAA, en enn sem komið er ekki 

CbC MCAA, en gerir ráð fyrir að gerast aðili að CbC MCAA á fyrsta ársfjórðungi 2021. 

Færeyjar hafa gerst aðili að CRS MCAA, en ekki CbC MCAA, og því eiga engin skipti 

ríki-fyrir-ríki skýrslna sér stað til eða frá Færeyjum.  
 

Skipti á skattaupplýsingum geta einnig átt sér stað fyrir tilstilli tvíhliða samninga, sem taka 

mið af stöðlum OECD á þessu sviði. Það á meðal annars við um tvíhliða samninga um 

skipti á skattaupplýsingum (TIEA og FATCA-samninga, sem eru hliðstæðir bandarískir 

samningar) og tvísköttunarsamninga, sem oft innihalda ákvæði um skipti á 

skattaupplýsingum með samkomulag OECD að fyrirmynd. 

 

Innan ESB hefur stöðlum OECD um skipti á skattaupplýsingum verið hrint í 

framkvæmd með svonefndri tilskipun um stjórnunarsamvinnu (DAC), sem varðar EOIR, 

CRS og CbC-skýrslugjöf. Samstarfinu hefur á þann hátt verið hrint í framkvæmd í öllum 

ríkjum ESB.  

 

Grundvöll eftirlitssamstarfs á sviði virðisaukaskatts milli aðildarríkja ESB hefur síðan 1. 

janúar 2004 mátt finna á einum stað í reglugerð ráðsins um stjórnunarsamvinnu og 

baráttu gegn virðisaukaskattssvikum og í tilheyrandi innleiðingarreglugerð.  

 

Reglurnar veita skattayfirvöldum í aðildarríkjum ESB tækifæri til að sinna nauðsynlegu 

samstarfi að því er varðar eftirlit með réttum útreikningi á virðisaukaskatti í aðildarríkjum 

ESB. Reglugerðin inniheldur m.a. reglur um aðstoð samkvæmt beiðni í tilteknum málum, 

reglubundin skipti á eftirlitsupplýsingum, tilfallandi upplýsingagjöf, skipti á upplýsingum 

um virðisaukaskatt við afhendingu á vörum og þjónustu (ESB-sölu án virðisaukaskatts), 

samtímaeftirlit og nærveru og þátttöku í stjórnunareftirliti af hálfu embættismanna frá 

öðrum ESB-ríkjum. 

 

Reglugerðirnar innihalda einnig grundvöll kerfisbundinna rafrænna skipta á upplýsingum 

milli aðildarríkjanna í gegnum kerfið „ESB-sala án virðisaukaskatts“. Reglugerðirnar 

innihalda auk þess lagalegan grundvöll formlegs samstarfs aðildarríkjanna, sem nefnist 

Eurofisc. 

 

Með mið af ofangreindum ESB-gerðum hefur Noregur gert samning við ESB um 

stjórnunarsamvinnu á sviði virðisaukaskatts, sem varðar baráttu gegn 

virðisaukaskattssvikum og aðstoð við innheimtu virðisaukaskatts. 

 

Einkum er stuðst við Norðurlandasamninginn um aðstoð í skattamálum þegar skipst er á 

skattaupplýsingum milli Norðurlanda. Auk CRS upplýsinga, landsskýrslna og skipta á 

svonefndum forúrskurðum, skiptast Norðurlöndin árlega á fjölda eftirlitsupplýsinga, þar á 

meðal upplýsingum um laun, lífeyri og almannatryggingabætur við hin Norðurlöndin.  

 

Með heimild í Norðurlandasamningnum um aðstoð í skattamálum hafa þar til bær 

stjórnvöld í Danmörku, Færeyjum og Grænlandi gert með sér stjórnunarsamning um 
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reglubundin skipti innan ríkjasambandsins á upplýsingum um peningalegar eignir. Með 

þessum samningi er hinn svonefndi CRS MCAA notaður á hliðstæðan hátt innan 

ríkjasambandsins.   

 

Upplýsingar sem skipst er á 

Skipti á skattaupplýsingum samkvæmt beiðni er tæki, sem á að tryggja að skattayfirvöld 

geti farið fram á upplýsingar til nota við frekara eftirlit í skattamálum. Þessi skipti byggja á 

viðmiðum eins og m.a. að beiðnin sé markviss, og að sá sem óskað er skattaupplýsinga 

um sé persónugreinanlegur. Það kemur þó ekki í veg fyrir að tækifæri er til skipta á 

skattaupplýsingum um hópa, þar sem ekki er um að ræða tiltekna einstaklinga eða 

fyrirtæki, en þar sem skilgreina má þessa aðila á grundvelli annarra viðmiða, þar á meðal 

þess að ríkið sem óskar upplýsinga semji ítarlega lýsingu á hópnum, ástæðu beiðninnar, 

þeim aðstæðum sem leitt hafa til beiðninnar ásamt þeirri löggjöf sem málið varðar. 

 

Samkvæmt CRS-staðlinum fyrir reglubundin skipti á upplýsingum er þess krafist að 

viðeigandi lögsagnarumdæmi hafi komið á fót lagalegri umgjörð skipta á 

skattaupplýsingum varðandi peningalegar eignir, þar sem eigandinn hefur ekki skattalega 

heimilisfesti í viðkomandi lögsagnarumdæmi, að gerðir séu skilvirkir 

upplýsingaskiptasamningar við þau lögsagnarumdæmi sem í hlut eiga, og að kerfum í 

þeim tilgangi verði komið á fót, þar á meðal með tilheyrandi gagnaöryggi. Staðallinn segir 

til um hvaða tegundum peningalegra eigna skuli skipst á skattaupplýsingum um, hvaða 

skattaupplýsingum skuli skipst á og hvaða fjármálastofnanir skuli skila skýrslum til 

skattayfirvalda. Upplýsingarnar ná meðal annars til þeirrar fjármálastofnunar sem 

reikningurinn hefur verið stofnaður hjá, reikningsnúmersins, inneignar á reikningnum, 

vaxtatekna, nafns reikningshafa, heimilisfangs auk skattnúmers eða TIN 

(auðkennisnúmers). Auk þess inniheldur CRS-staðallinn reglur um áreiðanleikakönnun 

fjármálastofnana í þessu samhengi. 

 

Tilskipunin um stjórnunarsamvinnu (DAC) og síðari fimm viðbætur hennar sýna á 

kerfisbundinn hátt hvaða skattaupplýsingar heyra undir reglubundin skipti á upplýsingum. 

 

• Atvinnutekjur (DAC1) 

• Þóknun vegna stjórnarsetu (DAC1) 

• Líftryggingavörur (DAC1) 

• Lífeyrisgreiðslur (DAC1) 

• Eignarhald og tekjur af fasteign (DAC1) 

• Verðmæti og tekjur af peningalegum eignum (DAC2) 

• Forúrskurður um skattamál yfir landamæri og forúrskurður um verðlagningu, 

svonefndir skattaúrskurðir (DAC3) 

• Ríki-fyrir-ríki-skýrslur (DAC 4) 

• Framtalsskyldar greiðslur yfir landamæri (DAC 6) 

 

Norðurlöndin skiptast með öðrum orðum á skattaupplýsingum um peningalegar eignir 

einstaklinga og lögaðila, fjárhagslega starfsemi, skattamál m.m. sín á milli, við ESB-ríki og 

önnur ríki um heim allan innan ramma þessara tvíhliða og marghliða samninga.  
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Skattayfirvöld geta síðan notað skattaupplýsingarnar til þess m.a. að hafa eftirlit með að 

hve miklu leyti skattskyldur einstaklingur eða lögaðili hafi að fullu greitt skatta. 

 

Fyrirspurn 2: 

Hvaða ágalla eða þarfir getur ríkisstjórnin nefnt á þessu sviði, og eru uppi áform 

um að breyta gildandi reglum eða framkvæmd til þess að vinna bug á tilteknum 

vandamálum?  

 

Almennt 

Öll skipti á skattaupplýsingum milli þar til bærra stjórnvalda á Norðurlöndunum og í 

öðrum löndum, þar á meðal hinum Norðurlöndunum, fara fram með fyrirfram 

ákveðnum öruggum samskiptaleiðum. Kerfin hafa verið notuð samfellt í mörg ár og allir 

notendur þekkja þau.  

 

Almennt er gott stöðugt samráð milli Norðurlandanna að því er varðar skipti á 

skattaupplýsingum. Nordisk Agenda, sem komið var á fót árið 2010, er samstarf milli 

skattayfirvalda í Noregi, Danmörku, Finnlandi, Íslandi og Svíþjóð. Tilgangurinn með 

samstarfinu er að hluta til að stuðla að bættri framkvæmd með aukinni skilvirkni, bættri 

þjónustu og einföldun á sviði skattamála, að hluta til að efla norræna þátttöku í alþjóðlegu 

samstarfi. 

 

Samstarfið innan Nordisk Agenda fer fram í hópum og tengslanetum, og nær fyrst og 

fremst til miðlunar reynslu og miðlunar aðgerða til þróunar, auk sameiginlegra aðgerða 

gegn skattundanskotum með miðlun reynslu og aðferða. Í dag starfa 22 virkir hópar og 

tengslanet á vegum Nordisk Agenda. Af þessum hópum má meðal annars nefna 

tengslanetið um miðlun reynslu af skilvirkri notkun ríki-fyrir-ríki skýrslna sem borist hafa 

erlendis frá. Til viðbótar er tengslanet um reglubundin skipti á upplýsingum, þar sem 

reynslu er miðlað um bæði framkvæmd staðla OECD og um tæknileg málefni. 

Ennfremur eru rædd lögfræðileg álitamál sem varða notkun upplýsinga, sem skipst er á 

reglubundið. Einnig hefur verið komið á fót hópi á fjármálasviði. Tilgangur þessa hóps er 

meðal annars að skiptast á upplýsingum um fjármálaviðskipti – þar á meðal upplýsingar 

um dulkóðun. Loks má nefna að á vegum Nordisk Agenda hefur verið komið á fót 

svonefndum NAIS-hóp, sem vinnur að miðlun reynslu er varðar skattundanskot, þar á 

meðal miðlun aðferða til að finna skattundanskot. Tengslanetið miðlar einnig reynslu sem 

varðar vinnu við að sporna gegn alþjóðlegum gagnaleka. 

 

Einnig eru haldnir reglubundnir fundir norrænna skattayfirvalda, þar á meðal á 

sameiginlegum norrænum samstarfsfundum, málstofum, málþingum fyrir þjónustufulltrúa 

o.fl.  

 

Að grunni til gengur samstarfið um skipti á skattaupplýsingum því vel og skilmerkilega 

fyrir sig.  

 

Frá almennum alþjóðlegum sjónarhóli getur venjulegt viðfangsefni falist í að um er að 

ræða mörg lönd sem beita ólíkum tæknilegum aðferðum og að ólíkar reglur gilda í 
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löndunum m.m. (Sem dæmi má nefna að Danmörk hefur 143 samningsaðila á þessu sviði 

sem hver hefur sínar aðferðir.).   

 

Hins vegar hefur verið innleitt sameiginlegt öruggt kerfi fyrir yfirfærslu gagna, CTS 

(Common Transmission System). Fram til þessa hefur kerfið eingöngu verið notað til 

reglubundinna skipta, en vinna að stækkun kerfisins er hafin. Þess er vænst að CTS-kerfið 

muni geta leyst úr hluta þeirra áskorana, sem við er að glíma við skipti á 

skattaupplýsingum. 

 

Auk þess er í meirihluta upplýsingaskiptasamninganna takmörkun að því er varðar notkun 

móttekinna upplýsinga, þar sem eingöngu má nota þær í skattalegum tilgangi, og ekki má 

deila þeim með öðrum yfirvöldum án samþykkis. Breytilegt er frá einum samningi til 

annars hvort, að ákveðnum skilyrðum uppfylltum, megi t.d. sækja um leyfi frá 

sendilandinu, en það skal ávallt gert. Undantekning frá þessu er þó 

Norðurlandasamningurinn um aðstoð í skattamálum, sem takmarkar ekki notkun 

upplýsinganna í móttökulandinu, en gefur möguleika á slíkum skiptum í samræmi við lög 

og reglur í landinu um notkun og miðlun skattaupplýsinganna til annarra yfirvalda.  

 

Norræna samstarfið er talið vera sérlega mikilvægt. Það á ekki síst við um þá vinnu sem 

fer fram á vegum samstarfs norrænna skattayfirvalda, Nordisk Agenda, og þar á meðal 

vinnuhóparnir tveir á vegum Nordisk Agenda um háþróaða sjálfvirknivæðingu greiningar 

og róbótatækni. Hið nána samband norrænna skattayfirvalda, sem komið hefur verið á fót 

í kringum þessa hópa og eftir öðrum leiðum, hefur auk þess opnað fyrir tækifæri til 

miðlunar reynslu (t.d. í formi heimsókna), þar sem norrænir kollegar geta fylgst með og 

lært beint hver af öðrum.  

 

Í þessu samhengi má einnig nefna JITSIC-samstarfið. JITSIC er tengslanet skipað 36 

löndum – þ.e.a.s. ekki eingöngu Norðurlöndunum – þar sem meðal annars er miðlað 

uppsöfnuðum upplýsingum um ný eða þekkt vandamál. Tengslanetið hefur einnig mörg 

verkefni í gangi sem tengjast vandamálum eins og gagnaleka, miðlun upplýsinga, ríki-fyrir-

ríki skýrslum og sniðgöngu CRS/FATCA-tilkynningakerfa. Í fáeinum þessara verkefna 

hefur einnig verið komið á fót eigin norrænum hópum, þar sem mál eða verkefni eru 

rædd í aðdraganda alþjóðlegra funda.  

 

Norræn skattayfirvöld benda þannig á að málið snúist ekki svo mikið um skort á aðgangi 

að upplýsingum heima eða erlendis, heldur venjulega mun fremur um áskoranir tengdar 

þróun og nýtingu háþróaðra leiða til að nota uppsöfnuð gögn, sem svo aftur getur leitt til 

skilvirkari skipta á upplýsingum milli skattayfirvalda (án tillits til hvort það eru skipti 

samkvæmt beiðni, reglubundin skipti eða tilfallandi skipti). 

 

Þess er getið að mjög gott og skilvirkt samstarf Norðurlanda fari fram á sviði skattamála 

og að almennt séð sé skipst á ýmsum skattaupplýsingum milli Norðurlandanna bæði 

samkvæmt beiðni, tilfallandi og reglubundið. Almennt er því ekki hægt að tala um 

takmarkanir á þessu sviði milli Norðurlandanna. 
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Að grunni til eru Norðurlöndin þó jákvæð gagnvart því ef kostur er að samræma reglur 

og leggja fram skattaupplýsingar í auknum mæli, einkum þegar samdir eru alþjóðlegir 

staðlar um söfnun og skipti á upplýsingum. Á sumum sviðum má finna sérlausnir í 

löndunum varðandi tilkynningar til þriðjuaðila og varðandi aðrar skuldbindingar á sviði 

upplýsinga sem eru mikilvægar til að tryggja að tilkynningakröfur í löndunum samsvari 

skattareglum landanna. Því er mikilvægt að þörfin á samræmingu reglna til að einfalda 

alþjóðlegt samstarf verði ekki á kostnað þarfarinnar á að tryggja rétta skattlagningu og 

tilheyrandi upplýsingagjöf til nota í hverju landi fyrir sig.   

 

Sértækar áskoranir og aðgerðasvið 

Hér fyrir neðan er bent á nokkrar sértækar áskoranir og tækifæri fyrir aðgerðir til 

framtíðar að því er varðar skipti á skattaupplýsingum, sem eitt eða fleiri Norðurlandanna 

hafa gert athugasemdir við.  

 

Aukin gæði upplýsinga 

Bent hefur verið á að þrátt fyrir að fjölda verkefna hafi verið hrint af stað til að tryggja 

skilvirka nýtingu upplýsinga, þá séu enn nokkrar áskoranir tengdar alþjóðlegu samstarfi. 

Aukin gæði upplýsinga sem berast erlendis frá eru mikilvægur liður í þessu. 

 

Bætt nýting gagna með áhættugreiningu og tækniþróun 

Einnig getur verið þörf fyrir betri nýtingu uppsafnaðra gagna og áframhaldandi þróun 

áhættugreiningar, sem gerir markvissari eftirlitsaðgerðir mögulegar og dregur þar með 

einnig úr óþörfu skrifræði. Í þessu samhengi eru þeir möguleikar, sem háþróuð stafræn 

gagnagreining, gervigreind (AI), sjálfvirknivæðing greiningar og róbótatækni bjóða upp á, 

mikilvægir fyrir skilvirkari miðun gegn skattundanskotum og skattsvikum í tengslum við 

skattaskjól, þar á meðal að því er varðar samstarf á alþjóðavettvangi. 

 

Endurgjöf 

Sem stendur er einungis veitt endurgjöf að því er varðar reglubundin skipti á 

skattaupplýsingum ef þess er óskað af sendanda upplýsinganna. Í því skyni að 

reglubundin skipti á upplýsingum nýtist sem best og séu vönduð, er hins vegar talið að 

skilvirkni og áreiðanleika kerfisins megi bæta verulega, ef stöðug endurgjöf er veitt eins og 

kostur er til sendilandanna, t.d. ef rangar eða ófullnægjandi upplýsingar greinast í 

upplýsingaskiptunum. Það á við um auðkenningu skattgreiðenda og skattskyldu þeirra, en 

einnig að því er varðar innihald og nákvæmni þeirra skattaupplýsinga sem eiga í hlut. 

Einnig að því er varðar tilfallandi skipti á skattaupplýsingum má gera ráð fyrir að 

endurgjöf geti stuðlað að markvissari og skilvirkari skiptum þegar fram í sækir.  

 

Tafir, nýjar upplýsingar og skipti á rauntíma 

Veruleg takmörkun við greiningu skattundanskota er að oft er um að ræða starfsemi yfir 

landamæri. Til að geta greint betur skattundanskot er þörf á nýrri skattaupplýsingum 

erlendis frá. Því skipta skattaupplýsingar frá erlendum skattayfirvöldum sköpum. Þessar 

upplýsingar berast þó seint. Samstaða hefur náðst milli norrænna skattayfirvalda um að 

árleg skipti á upplýsingum fari fyrr fram varðandi tilteknar upplýsingar, og að samstarfið 

þegar fram í sækir nái til fleiri tegunda tekna í norrænum skiptum á upplýsingum. 
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Finnland greindi frá að skattayfirvöld í Finnlandi og Eistlandi eigi í augnablikinu í 

samstarfi um að að koma á samskiptaleið fyrir skipti á skattaupplýsingum milli landanna á 

rauntíma sem viðbrögð við sífellt hraðari og alþjóðlegri skattundanskotum. 

 

Reglubundin skipti á upplýsingum milli Norðurlanda samkvæmt 

Norðurlandasamningnum um aðstoð í skattamálum  

Íhuga má – með heimild í Norðurlandasamningnum um aðstoð í skattamálum – að 

hrinda af stað vinnu í átt að ítarlegum samningi um hverju skuli skiptast á og í hvaða 

formi, svo nýta megi skattaupplýsingarnar beint í hverju landi. T.d. eru gæði gagna á 

Norðurlöndum varðandi lífeyrisupplýsingar mikil. Að því er varðar upplýsingar um 

launatekjur sem löndunum berast erlendis frá, reynist oft nauðsynlegt að þekkja það 

atvinnumynstur sem við á og varpa ljósi á hvar viðkomandi einstaklingur nýtur 

almannatrygginga, því aðferðin við lækkun erlends skatts getur oltið á hvar launþeginn 

nýtur almannatrygginga. Vandamálið með launaupplýsingar er því ekki gæði upplýsinga 

sem skipst er á, heldur fremur að löndin safna upplýsingum sem byggjast á eigin 

skattalöggjöf, þessar upplýsingar eru ekki nauðsynlega þær sömu og þær sem safnað er í 

öðru norrænu ríki (t.d. mismunandi skattskylda og munur á mati á hlunnindum), og því 

reynist erfitt að nýta upplýsingarnar. 

 

Samskiptaleiðir og dulkóðunartæki 

Auk þess eru nefndar áskoranir tengdar samskiptaleiðum fyrir sjálf skiptin (einkum 

varðandi skipti á skattaupplýsingum samkvæmt beiðni) og skort á skilvirkum 

dulkóðunartækjum (utan Norðurlanda). Það gæti til lengri tíma litið stuðlað að nánara 

samstarfi, ef Norðurlöndin stefndu að nýtingu einsleitari tölvukerfa og leitarverkfæra. 

Einnig geta komið upp vandamál í tengslum við einhliða, sameiginlega auðkenningu á 

þeim skattgreiðendum, sem skipst er á skattaupplýsingum um.  

 

Aðlögun verkferla að alþjóðlegu samstarfi 

Þörf getur verið á að innleiða nýja skilvirkari verkferla fyrir alþjóðlegt samstarf við skipti á 

upplýsingum. T.d. setja reglur um trúnað og kröfur varðandi áframsendingu 

skattaupplýsinga til annarra landa og takmörk fyrir því sem skattayfirvöld geta gert við 

upplýsingar sem þeim berast frá öðru ríki. 

 

Eftirlit þriðja aðila 

Bent hefur verið á þörf á að geta tekið þátt í eftirliti með þriðju aðilum (svonefnt þriðja 

aðila eftirlit, þ.e.a.s. þegar yfirvöld hafa ekki beint eftirlit með skattgreiðandanum, en t.d. 

með upplýsingum frá banka o.s.frv.), þar sem tilkynningaskyldur aðili eða aðrir þriðju 

aðilar, sem eru erlendis, sæta eftirliti. Það getur t.d. verið eftirlit með framfylgd erlendra 

fjármálastofnana á tilkynningaskyldu í tengslum við CRS. 

 

Lagareglur og sameiginlegur vettvangur 

Til nota við aðstæður þar sem ekki er um að ræða persónurekjanlegar upplýsingar, ætti að 

vinna að auðveldum og skjótum aðgangi að almennum upplýsingum um skattareglur 

annars lands, starfsvenjum og ferlum, t.d. varðandi staðgreiðslu skatta og innheimtu m.m. 
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Slíkar upplýsingar eru viðeigandi í málum um blönduð fyrirtæki og fjármögnunarleiðir. 

Það mætti hugsanlega gera að hluta til með tengilið (ekki nauðsynlega hæfum starfsmanni 

stjórnvalda) og að hluta til með sameiginlegum vettvangi með skjótum aðgangi að birtum 

skattaúrskurðum og dómum hinna landanna m.m.  Slíkur vettvangur gæti hugsanlega 

einnig lagt sitt af mörkum til aukins réttaröryggis og auðveldað líf skattborgaranna á 

Norðurlöndum.  

 

 

 

 

Með góðri kveðju, 

 

 

Morten Bødskov 

 


