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Umsögn um frumvarp til laga um tryggingagjald, 181 mál, breyting.

Með bréfi Efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis, dagsettu 4.nóvember sl. var óskað 
eftir umsögn ríkisskattstjóra um ofangreint mál sbr. þskj. nr. 182.

í frumvarpinu eru lagðar til nokkrar breytingar á lögum nr. 113/1990 um tryggingagjald.

Ríkisskattstjóri telur ekki ástæðu til þess að gera athugasemdir við eða fjalla ítarlegar um 
efni eða form frumvarpsins umfram það, er að neðan greinir:

Meginbreytingin samkvæmt frumvarpinu er að lagt er til að sú hækkun á tryggingagjaldi 
sem samþykkt var með lögum nr. 133/2001, í árslok 2001, og taka áttu gildi 1. janúar nk, 
gangi til baka að hluta. Mun því tryggingagjaldið ekki hækka um 0,77% um næstu áramót 
heldur um 0,5%. í stað áformaðs gjaldhlutfalls 5,11% verði það 4,84%.

í öðru lagi er í frumvarpinu lögð til breyting sem leiðir af samningi um Evrópska 
efnahagssvæðið. Með breytingunni er lagt til að menn geti haldið rétti sínum til 
almannatrygginga hér á landi, þó að þeir flytjist til starfa á erlendum vettvangi, enda verði 
fjárhæð sem svarar til þess að tryggingagjald vegna starfa þeirra erlendis sé greidd hér á 
landi.

í þriðja lagi eru lagðar til breytingar sem lúta að samræmingu innheimtuúrræða.

í fjórða er lagt til að felld verði brott úr lögunum nokkur úrelt ákvæði um gjaldflokka 
tryggingagjalds sem ekki eru lengur í gildi.

Eitt atriði telur embættið þó ástæðu til að fjalla sérstaklega um:

í 2. gr. frumvarpsins er er lögð til lögfesting réttarúrræðis til handa þeim starfsmönnum 
íslenskra fyrirtækja, er inna af hendi störf sín erlendis, að uppfylltri þar tilgreindri 
greiðsluskyldu. Hér er á ferðinni nauðsynleg og jákvæð breyting frá gildandi 
réttarástandi.Tryggingagjald er skattur á innlendar launagreiðendur og vegna þeirrar 
ákvæða sjóða almannatrygginga, fæðingarorlofssjóðs og atvinnuleysistryggingasjóðs að 
miða réttindi til greiðslna úr sjóðum þessum við það, hvort og um hve langan tíma
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launagreiðendur hafa greitt tryggingagjald af launum þeirra manna, sem leita eftir 
greiðslum og bótum, hafa þessir einstaklingar lent á milli vita. Ur þessu máli á nú að leysa 
á þann hátt að viðkomandi aðilar verði tryggðir hérlendis, þrátt fyrir að þeir starfi erlendis. 
Sjónarmiðum um þetta atriði eru gerð nánari skil í greinargerð frumvarpsins, en áhrif 
breytinganna virðist með umstangslitlum hætti mega fella að núgildandi skattframkvæmd.
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