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Umsögn ríkisskattstjóra um þingmál 664, frumvarp til laga um hlutafélög o.fl.

Ríkisskattstjóri hefur þann 24. ágúst 2016 m óttekið tölvupóst þar sem gefínn er kostur á að veita 
umsögn um ofangreint frumvarp.

M eð frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum um hlutafélög, lögum um einkahlutafélög og 
lögum um sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur (einföldun, búsetuskilyrði).

Ríkisskattstjóri leggur til eftirfarandi breytingar á frumvarpinu:

I.

1. gr. frumvarpsins (eða 17. gr. frumvarpsins)

I 1. og 17. gr. frumvarpsins eru sam bærilegar brcytingar á lögum um hlutafélög og einkahlutafélög en 
í 1. gr. er lögum um hlutafélög breytt og er talað um „lífeyrissjóði“ en í 17. gr. er lögum um 
einkahlutafélög breytt en þar segir „lífeyrissjóði sem starfa samkvæmt lögum um lífeyrissjóði“ . Lagt 
er til að sambærilegt orðalag verði notað í báðum greinum til að tryggja sam bærilega lagatúlkun á 
greininni. Ríkisskattstjóri gerir ekki athugasemd um hvort orðalagið er valið.

II

32. gr. frumvarpsins

Lagt er til að við 32. gr. frumvarpsins bætist við m álsliður sam bærilegur a. lið 9. gr. frumvarpsins og 
a. lið 22. gr. frumvarpsins en þar er fjallað um það e f  stjórnarmenn og/eða fram kvæm dastjórar missa 
hæfi beri þeim að upplýsa ríkisskattstjóra um það ásam t því að taka fram heimild skrárinnar til að 
afskrá vanhæfa stjómarm enn og framkvæmdastjóra. Við 1. mgr. bætast því tveir nýir m álsliðir sem 
eru svohljóðandi:

Missi stjórnarmenn eða framkvæmdastjóri hæfi skulu þeir upplýsa sjálfseignarstofnanaskrá. 
Sjálfseignarstofnanaskrá hefur heimild til að afskrá stjórnarmenn eða framkvœmdastjóra sem 
missa hæfi sem slíkir

Að fýrrgreindum athugasemdum virtum leggur ríkisskattstjóri til að frumvarpið verði samþykkt.
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