
Nd. 295. Frumvarp til laga [125. mál]
um breyting á lögum nr. 45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjald=

(Eftir 2. umr. í Nd., 15. des.)

1. gr.
Við 2. mgr. 8. gr. bætist svohljóðandi málsliður:
Enn fremur getur fjármálaráðherra ákveðið að laun, þar með talin reiknuð laun, undir

ákveðinni fjárhæð skuli ekki falla undir staðgreiðslu.

2. gr.
2. málsl. 1. mgr. 9. gr. falli niður.

3. gr.
2. málsl. 1. mgr. 11. gr. orðist svo:
Skattkort þessi skulu gerð samkvæmt þeim upplýsingum sem fyrir hendi eru við

frumgerð þjóðskrár hinn 1. nóvember þess árs sem næst fer á undan staðgreiðsluári.

4. gr.
3. mgr. 11. gr. orðist svo:
Á skattkorti skal, auk upplýsinga sem um getur í 1. og 2. mgr., koma fram staðgreiðslu-

hlutfall, sbr. 1. mgr. 9. gr., og upplýsingar um persónuafslátt viðkomandi launamanns sé um
hann að ræða, sbr. 68. gr. laga um tekjuskatt og eignarskatt. Ráðherra getur í reglugerð sett
ákvæði um hlutfallslega skiptingu persónuafsláttar sem draga skal frá staðgreiðslu á hverju
greiðslutímabili.
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5. gr.
Við ll. gr. bætist ný málsgrein svohljóðandi:
Ef launamaður sem er móttakandi greiðslna frá eða á vegum Tryggingastofnunar

ríkisins óskar ekki sérstaklega eftir öðru getur ríkisskattstjóri fyrir upphaf staðgreiðsluárs
afhent Tryggingastofnun ríkisins skattkort hans. Telst hún þá aðallaunagreiðandi viðkom-
andi launamanns. Í slíkum tilvikum er ríkisskattstjóra enn fremur heimilt að gefa út
aukaskattkort til launamanns vegna þess hluta persónuafsláttar sem fyrirsjáanlegt er að ekki
nýtist á móti þeim greiðslum sem viðkomandi launamaður fær frá Tryggingastofnun ríkisins.
Fjármálaráðherra getur sett nánari reglur um framkvæmd þessarar málsgreinar.

6. gr.
1. málsl. 1. mgr. 12. gr. orðist svo:
Fyrir upphaf staðgreiðsluárs ber launamanni að afhenda launagreiðanda sínum skatt-

kort sitt til vörslu og telst hann þá aðallaunagreiðandi hans.

7. gr.
Við 12. gr. bætast þrjár málsgreinar, sem verða 4.,5. og 6. mgr., svohljóðandi:
Nýti launamaður, sem er annað hjóna eða aðili í sambúð, sbr. 1. mgr. 13. gr., að jafnaði

ekki persónuafslátt sinn að fullu hefur hann rétt til þess að krefjast útgáfu aukaskattkorts frá
skattstjóra. Reynist krafa launamanns réttmæt ber skattstjóra að gefa út til hans
aukaskattkort þar sem tilgreina skal þann persónuafslátt sem fyrirsjáanlegt er að launa-
maður nýtir ekki.

Ríkisskattstjóra er heimilt að gefa út skattkort til námsmanna sem stundað hafa nám á
vormissiri og lítt eða ekkert hafa nýtt persónuafslátt sinn eða flutt yfir til maka, sbr. 1. mgr.
13. gr., til nota samhliða aðalskattkorti skv. 1. mgr. ll. gr. Námsmannaskattkort skal gilda í
þrjá mánuði.

Ef launamaður hefur eigi nýtt meira en 20% af persónuafslætti sínum þegar komið er
fram yfir mitt staðgreiðsluár eða flutt hann yfir til maka, sbr. 1. mgr. 13. gr., er honum
heimilt að sækja um útgáfu skattkorts sem hefur uppsafnaðan persónuafslátt frá ársbyrjun
staðgreiðsluárs til næsta mánaðar á undan útgáfudegi. Ríkisskattstjóri annast útgáfu
skattkorts með uppsöfnuðum persónuafslætti.

8. gr.
Við 1. mgr. 13. gr. bætist nýr málsliður er orðist svo:
Ákvæði þessarar greinar taka einnig til aukaskattkorta maka sem gefin verða út skv. 4.,

5. og 6. mgr. 12. gr.

9. gr.
1. málsl. 2. mgr. 14. gr. orðist svo:
Greiðslutímabil reiknaðs endurgjalds, sbr. 2. tölul. 5. gr., til launamanns, sbr. ákvæði

2. tölul. 4. gr., telst hver einstakur almanaksmánuður staðgreiðsluársins, sbr. þó heimild
skattstjóra samkvæmt lokamálslið 2. mgr. 20. gr.

10. gr.
15. gr. orðist svo:
Þegar ákvörðun launa launamanns fyrir hvert greiðslutímabil, að meðtöldu orlofsfé, er

lokið skal bætt við þau skattskyldum hlunnindum samkvæmt mati ríkisskattstjóra, sbr. 116.
gr. laga um tekjuskatt og eignarskatt.
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Af þannig ákvörðuðum launum greiðslutímabilsins ber launagreiðanda að reikna
staðgreiðslu launamanns vegna greiðslutímabilsins að teknu tilliti til persónuafsláttar skv. A-
lið 68. gr. laga um tekjuskatt og eignarskatt og sjómannaafsláttar skv. 2. mgr. B-liðs sömu
greinar þar sem hann á við. Staðgreiðsla skal dregin af launum launamanns og skilað til
innheimtuaðila, sbr. 2. mgr. 20. gr.

Afdráttur af launum vegna staðgreiðslu skal ganga fyrir afdrætti af launum vegna eldri
skattskulda og gjalda sem innheimt eru skv. 35. gr.

Afhendi launamaður ekki launagreiðanda skattkort sitt skal ekki tekið tillit til
persónuafsláttar við ákvörðun staðgreiðslu, sbr. 68. gr. laga um tekjuskatt og eignarskatt.

ll. gr.
f stað 1. mgr. 16. gr. komi tvær málsgreinar svohljóðandi:

Afdráttur opinberra gjalda af launum skal fara fram þegar laun eru borguð út eða færð
launamanni til tekna vegna ákveðins greiðslutímabils, sbr. 14. gr.

Þegar laun eða hluti launa, svo sem greiðslur fyrir yfirvinnu, ákvæðisvinnu, aflahlut og
aflaverðlaun, koma ekki til uppgjörs fyrr en að loknu því greiðslutímabili sem krafa til
þessara launa myndast að fullu eða hluta skulu þau talin til launa þess greiðslutímabils, enda
fari uppgjör þeirra fram innan 14 daga frá lokum þess. Fari uppgjörið fram síðar teljast
greiðslur þessar til þess greiðslutímabils er uppgjörið fer fram í og miðast afdráttur þá við
það tímabil.

12. gr.
2. mgr. 20. gr. orðist svo:
Greiðslur skv. 1. mgr. skal inna af hendi til gjaldheimtu eða annars innheimtuaðila, sbr.

109. gr. laga um tekjuskatt og eignarskatt, í því umdæmi þar sem launagreiðandi á
lögheimili. Með greiðslum skal fylgja sundurliðuð skilagrein frá launagreiðanda á þar til
gerðu eyðublaði. Launagreiðandi skal skila skilagrein mánaðarlega enda þótt engin greiðsla
fylgi. Skattstjóri getur heimilað aðilum, sem reikna sér, maka sínum og börnum endurgjald,
sbr. 2. tölul. 4. gr., að gera skil einu sinni á ári enda séu reiknuð laun undir tilteknu lágmarki
samkvæmt sérstökum reglum er ríkisskattstjóri setur.

13. gr.
Við 28. gr. bætist ný málsgrein svohljóðandi:
Sé skilafé vanreiknað eða laun dregin undan má gera launagreiðanda að greiða

vanskilafé sex ár aftur í tímann, talið frá byrjun þess árs þegar endurreikningur fer fram. Fari
fram rannsókn við embætti ríkisskattstjóra eða hjá Rannsóknarlögreglu ríkisins á skilum
launagreiðanda nær heimild til endurreiknings til sex ára aftur í tímann, talið frá byrjun þess
árs þegar rannsókn hófst.

14. gr.
29. gr. orðist svo:
Vanskilafé, álag og sektir samkvæmt þessum kafla skal innheimt af innheimtuaðila, sbr.

20. gr., í því umdæmi þar sem skuldari á lögheimili.
Vanskilafé, álag og sektir njóta lögtaksréttar í eignum skuldara. Vanskilafé og álag skv.

28. gr. skal við skipti á þrotabúum og skuldafrágöngubúum skipað í skuldaröð skv. 82. gr.
laga nr. 3/1878.

Innheimtuaðili getur látið lögreglu stöðva atvinnurekstur launagreiðanda sem ekki
gerir fullnægjandi skil á skilafé eða álagi skv. 28. gr. innan 15 daga talið frá eindaga eða frá
úrskurði skattyfirvalda um vanskil og álag, með því m.a. að setja starfsstöðvar, skrifstofur,
útibú, tæki og vörur undir innsigli þar til full skil eru gerð.
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Innheimtuaðili skal senda skilagrein til skattstjóra yfir fé er hann hefur móttekið
samkvæmt ákvæðum þessa kafla. Innheimtu vanskilafé og álagi skal haldið aðgreindu á
sérstökum reikningi þar til sundurliðuð skilagrein berst frá launagreiðanda.

15. gr.
31. gr. orðist svo:
Sektir skv. 30. gr. skulu úrskurðaðar af sektarnefnd sem skipuð skal einum fulltrúa frá

ríkisskattstjóra og tveimur fulltrúum sem fjármálaráðuneytið tilnefnir, nema málinu sé vísað
til opinberrar rannsóknar og dómsmeðferðar skv. 2. mgr. Ríkisskattstjóri sendir sektarnefnd
mál til úrskurðar. Við meðferð mála hjá sektarnefnd skal veita sakborningi færi á að halda
uppi vörnum. Úrskurðir sektarnefnda eru fullnaðarúrskurðir og fylgir þeim ekki vara-
refsing.

Rannsóknarlögregla ríkisins fer með frumrannsókn opinberra mála vegna brota á
lögum þessum. Ríkisskattstjóri getur vísað máli til opinberrar rannsóknar af sjálfsdáðum svo
og eftir ósk sakbornings ef hann vill eigi hlíta því að mál hans verði afgreitt af sektarnefnd
skv. 1. mgr.

Mál vegna brota á lögum þessum sæta meðferð opinberra mála og skulu rekin fyrir
sakadómi. Greiðslukröfu má hafa uppi, rannsaka og dæma í slíkum málum, sbr. XVII. kafla
laga um meðferð opinberra mála, eftir því sem við á.

Sektir fyrir brot gegn lögum þessum renna í ríkissjóð. Um innheimtu sekta, er sektar-
nefnd úrskurðar, gilda sömu reglur og um innheimtu vanskilafjár og álags eftir lögum
þessum. Einnig má beita ákvæðum 3. mgr. 29. gr. eftir því sem við á.

Sök skv. 30. gr. fyrnist á sex árum miðað við upphaf rannsóknar á vegum skattrann-
sóknarstjóra eða Rannsóknarlögreglu ríkisins enda verði ekki óeðlilegar tafir á rannsókn
máls eða ákvörðun refsingar.

16. gr.
Við 34. gr. bætist ný málsgrein er orðist svo:
Skilafé vegna staðgreiðslu launamanns á tekjuári gengur einungis á móti álagningu

tekjuskatts og útsvars á þær tekjur er staðgreiðslan nær til, sbr. 1. gr., óháð annarri
greiðslustöðu launamanns hjá ríki, sveitarfélögum eða öðrum gjaldkrefjendum, sbr. þó 2.
mgr. 36. gr.

17. gr.
35. gr. orðist svo:
Ríkisskattstjóri gerir innheimtuskrá yfir þá gjaldendur sem reynast skulda opinber gjöld

að lokinni álagningu skattstjóra. Skráin sýni skatta þeirra og gjöld eftir að tekið hefur verið
tillit til skuldajöfnunar milli hjóna samkvæmt ákvæðum 114. gr. laga um tekjuskatt og
eignarskatt, sbr. enn fremur 32. gr. laga um tekjustofna sveitarfélaga. Innheimtuskrá skal
senda viðkomandi innheimtuaðila.

Skattar er renna til ríkissjóðs nefnast þinggjöld en skattar til sveitarsjóða sveitarsjóðs-
gjöld. Á innheimtuskrá skal taka þinggjöld og sveitarsjóðsgjöld sem skattstjórum ber að
leggja á.

]8. gr.
36. gr. orðist svo:
Ríkisskattstjóri gerir endurgreiðsluskrá yfir þá gjaldendur sem reynast eiga inni

eftirstöðvar af staðgreiðslu að lokinni álagningu og skuldajöfnun milli hjóna samkvæmt
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ákvæðum 114. gr. laga um tekjuskatt og eignarskatt, sbr. enn fremur 32. gr. laga um
tekjustofna sveitarfélaga.

Endurgreiðsluskrá skal send fjármálaráðuneyti sem sér um endurgreiðslu fyrir hönd
ríkissjóðs og sveitarfélaga eftir að skuldajöfnun á móti gjaldföllnum þinggjöldum og
sveitarsjóðsgjöldum hefur farið fram.

19. gr.
Í 2. mgr. 37. gr. komi í stað ,,3. mgr. 35. gr.": 2. mgr. 35. gr.

20. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi, sbr. 1. gr. laga nr. 46/1987. Þau ákvæði þeirra, er snerta

framkvæmd eða undirbúning framkvæmdar á árinu 1987, koma til framkvæmdar á því ári,
eftir því sem við á.
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