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Efni: Umsögn skattrannsóknarstjóra ríkisins vegna Frumvarps til laga um 
hlutafélög, 444. mál og einkahlutafélög, 445. mál, stjórnhættir og starfskjör 
stjórnenda hjá hlutafélögum.

Skattrannsóknarstjóra ríkisins hefur borist bréf Efiiahags- og viðskiptanefhdar Alþingis, 
dags 10. febrúar 2006, þar sem óskað er umsagnar skattrannsóknarstjóra ríkisins um 
frumvarp til laga um breytingu á lögum um hlutafélög og einkahlutafélög, stjómhættir og 
starfskjör stjómenda, mál 444 og 445, þingskjöl 666 og 667. Af því tilefni er Efhahags- 
og viðskiptanefhd Alþingis látin í té svohljóðandi:

u m s ö g n :

Aðalefiii fiumvarpsins er um breytingar sem gerðar eru í kjölfar nefiidar sem fjallaði um 
íslenskt viðskiptaumhverfi fyrir nokkrum misserum síðan. Tillögur nefiidarinnar um 
breytta stjómhætti í félögum eru flestar framfaraspor, að svo miklu leyti sem unnt er að 
koma þeim í framkvæmd. Almennt má segja að allt sem stuðlað getur að gegnsæi er til 
bóta og til þess líklegt að bæta almennt siðferði í viðskiptum. Það er einnig líklegra að 
umgengni og virðing fyrir starfsreglum verði betri.

Ákvæði um rafræn skjöl og þýðingu þeirra eru athyglisverð. í því samhengi er rétt að 
hafa hugfast að við rannsóknir á ætluðum brotum gætir þess að ætlaðir sendendur 
tölvupósta kannist ekki við sendingar á síðari stigum málsmeðferðar. Skiptir því miklu að 
unnt sé að færa sönnur á að sendandi sé sá sem hann segist vera. Verður ekki annað ráðið 
af frumvarpinu en höfundar þess séu þeirrar skoðvmar að þau mál hafi verið leyst með því 
að sönnunarkrafan sé lögð á viðeigandi lögaðila

í frumvörpunum eru önnur athyglisverð nýmæli. Þar má nefiia ákvæði um rafrænar 
kosningar á hluthafafundum. Mun þetta örugglega horfa til framfara þótt óneitanlega 
kunna það að verða sérstakir fundir þar sem allir eru í rafrænu sambandi.
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S k a t t r a n n s ó k n a r s t j ó r i

r I k i s i n s

Frá sjónarhóli skattyfirvalda skiptir auðvitað mestu að allar reglur séu skýrar og 
óumdeildar og imnt sé að rekja allar ákvarðanir og forsendur þeirra. Það er í þessu tilviki 
sérstaklega brýnt þar sem rafrænar aðferðir eru sagðar eiga í hlut. Eins og frumvarpið 
liggur fyrir verður að telja að þeim kröfum sé fullnægt.

í 2. gr. frumvarps til laga um hlutafélög er ákvæði er heimilar félagsstjómum að halda 
stjómarfundi án þess að framkvæmdastjóri eigi rétt til setu á þeim. Segir í athugasemdum 
við frumvarpið að þar sé tekinn af allur vafi um heimildir félagsstjómar til að funda án 
framkvæmdastjóra. í því sambandi er rétt að hafa í huga að þáttur framkvæmdastjóra í 
rekstri og daglegri stjómun félaga er mikilvægur séð frá sjónarhóli hugsanlegrar 
refsiábyrgðar vegna brota framin í rekstri félaga, þ. á m. vegtia skattalagabrota. Eru 
fjölmörg dæmi um það að framkvæmdastj órum hafi verið gerð refsing vegna slíkra brota. 
Er af þeim sökum mikilvægt að framkvæmdastjórar hafi alla þá yfirsýn yfir rekstur 
félagsins sem nauðsynlegur verður að teljast. Hlýtur þar að fylgja réttur þeirra til setu 
stjómarfunda félaga. Skattrannsóknarstjóri rikisins teliir því ákvæði núgildandi laga 
heppilegra, þar sem sú meginregla gildir að stjómarfundir verði ekki haldnir án þátttöku 
framkvæmdastjóra. Eins og frumvörpin liggja nú fyrir er þó eingöngu gert ráð fyrir að 
þessi breyting nái til hlutafélaga en ekki einkahlutafélaga.

Skattrannsóknarstjóri ríkisins telur ekki ástæðu til að fara nánar ofan í einstök efriisatriði 
frumvarpsins enda verður að telja að það falli utan aðalverksviðs embættisins.
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