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Efni: Umsögn um mál 461 og mál 462 um breytingar á lögum um hlutafélög og 
einkahlutafélög (upplýsingaákvæði).

Með bréfi háttvirtrar efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis, dags. 10. febrúar 2006, er 
óskað eftir umsögn ríkisskattstjóra og hlutafélagaskrár um frumvarp til laga um breyting á 
lögum um hlutafélög og lögum um einkahlutafélög er varðar tiltekin ákvæði um birtingu 
rafrænna upplýsinga um félögin.

Ríkisskattstjóri hefur kynnt sér frumvörpin sem eru samhljóða og byggjast á 
upplýsingaákvæðum tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2003/58/EB og 
gefureftirfarandi umsögn.

Samkvæmt 1. gr. frumvarpanna skulu upplýsingar þær sem birta skal á bréfsefni, 
pöntunareyðublöðum og svipuðum skjölum félaganna, skv. 8. mgr. 1. gr. laganna, svo sem 
heiti, kennitölu og heimilisfang félags o.fl., birtast einnig „á heimasíðu hlutafélags og 
útibúa þeirra“.

í tilvitnaðri tilskipun EB sem ákvæðið byggist segir svo í 3. mgr. 5. tölulið 1. gr. 
„Aðildarríkin skulu mæla fyrir um að á vefsetri félaga skuli vera a.m.k. upplýsingar sem 
getið er í fyrstu málsgrein og, ef við á, tilvísun til skráðs hlutafjár sem greitt hefur verið að 
fullu“. Ekki liggur ljóst fyrir hvort verið sé að skylda hlutafélög og einkahlutafélög, stór 
sem smá, til að halda úti vefsetri eða hvort skilja megi orðalagið þannig að ef félagið 
heldur úti vefsetri þá skulu samsvarandi upplýsingar birtast þar sem ber að birta á 
pappírsskjölum samkvæmt lagagreininni. í þessu sambandi er bent á að samræma þarf 
hugtakanotkun í 1. gr. þessara frumvarpa og 4. og 9. gr. frumvarps um breytingu á 
hlutafélögum mál 404 (opinber hlutafélög), sbr. sérstaka umsögn embættisins um það 
mál, varðandi „heimasíðu“ og „vefsíðu“ eða „vefsetur“ sem notað er í þýðingu 
tilskipunarinnar.
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