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Umsðgn um frumvarp til laga um réttindi og skyldur erlendra fyrirtækja sem 
senda starfsmenn tímabundið til Islands og starfskjör starfsmanna þeirra. 541. 
mál.

Ríkisskattstjóri hefur þann 14.febrúar sl móttekið bréf yðar dagsett 12. febrúar s.á. með 
beiðni um umsögn varðandi ofangreint þingmál.

Ríkisskattstjóri er sammála því meginefni frumvarpsins að samráð skuli vera milli stjómvalda 
og telur það jákvætt að stjómvöld hafi sem besta yfirsýn yfír stöðu á vinnumarkaði að því er 
varðar starfsemi erlendra þjónustufyrirtækja sem og fjölda erlendra starfsmanna er starfa hjá 
slíkum fyrirtækjum. Það er mikilvægt að áreiðanlegar upplýsingar um aðila séu til staðar 
innan stjómsýslunnar.
Ljóst er að í öllum tilvikum skapast skattskylda með einum eða öðrum hætti hérlendis þegar 
erlent félag eða einstaklingur hefur með höndum rekstur á íslandi. Einnig er næsta víst að 
skattyfirvöld eru e.t.v. sá aðili sem í mörgum tilvikum eiga hvað mest samskipti við bæði 
fyrirtækin og starfsmenn þeirra og hafa undir höndum áreiðanlegar upplýsingar um störf og 
starfskjör.
Samráð og samskipti embættisins við aðra aðila stjómsýslunnar hafa og verið töluverð og 
eðlilega leitast ríkisskattstjóri við að samræma skattframkvæmd og að leiðbeina skattaðilum á 
þessum vettvangi. Skráning fyrirtækja á grunnskrár skattkerfisins, fyrirtækjaskrá, 
staðgreiðsluskrá og virðisaukaskattsskrá sem og útgáfa og meðferð skattkorta hefur og að því 
er best er vitað gengið næsta snurðulítið fyrir sig fram að þessu. Ákvæði frumvarpsins ættu 
enn að skerpa á framkvæmdinni ef lögleidd verða.

í frumvarpinu er Vinnumálastofnun falið viðamikið hlutverk. Einnig em lagðar ýmsar skyldur 
á önnur stjómvöld. Gerir frumvarpið ráð fyrir töluvert umfangsmiklu aðhalds- og eftirlitskerfi 
sem snertir hin erlendu fyrirtæki og starfsmenn þeirra með viðeigandi umsóknarferli og 
skjalagerð ýmiss konar.

AÐSETUR PÓSTFANC KENNITALA SÍMI SÍMBRÉF NETFANG VEFFANG
LAUGAVEGUR 166 150 REYKJAVÍK 540269-6029 563-1100 562-4440 rsk@rsk.is www.rsk.is

mailto:rsk@rsk.is
http://www.rsk.is


Fram kemur að Vinnumálastofiiun skuli afhenda skattyfirvöldum upplýsingar er varða nafn 
fyrirtœkis ásamt upplýsingum um staðfestu þess í heimaríki þar sem fram kemur nafn 
fyrirsvarsmanns fyrirtækis, heimilisfang í heimaríki, tegund þjónustunnar sem veita skal og 
virðisaukaskatts, eða önnur sambærileg heimild um starfsemi í heimaríki sem sýnir fram á 
að fyrirtækið starfi löglega í heimaríki í viðkomandi starfsgrein samkvæmt lögum þess ríkis, 
ásamt nafni hins íslenska notendafyrirtækis og kennitölu, eða öðru sambærilegu auðkenni 
þess. Einnig skal sent yfirlit yfir starfsmenn sem starfa munu á vegum fyrirtækisins hér á 
landi þar sem fram kemur nafn, fæðingardagur, heimilisfang í heimaríki, ríkisfang, 
upplýsingar um að viðkomandi starfsmenn njóti almannatryggingavemdar í heimaríki 
(E-101), dvalarstaður og áætlaður dvalartími hér á landi og starfsréttindi eftir því sem við á, 
og loks um gildi atvinnuleyfa starfsmanna í heimaríki þegar um er að ræða starfsmenn sem 
ekki eru ríkisborgarar ríkja á Evrópska efhahagssvæðinu, EFTA-ríkja og Færeyja.
Sum þessara ofangreindu atriða eru í dag framkvæmd innan stjómsýslunnar en önnur eru 
nýmæli.
Sem framkvæmdaraðila skattsýslunnar er ríkisskattstjóri í stakk búinn til að fara með 
umræddar upplýsingar og gögn og miðla slíku eftir því sem við á til þeirra er málið varðar.

Gerir ríkisskattstjóri ekki efnislegar athugasemdir við þau ákvæði frumvarpsins er varða þátt 
skattkerfisins í að aðlaga erlenda aðila íslensku starfs- og skattaumhverfi.
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