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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um hlutafélög og lögum um 
einkahlutafélög (rafræn fyrirtækjaskrá o.fl.) (410. mál).

Þann 5. apríl óskaði efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis eftir umsögn Félags atvinnurekenda 
(FA) um frumvarp til laga um breytingu á lögum um hlutafélög og lögum um einkahlutafélög 
(rafræn fyrirtækjaskrá o.fl.).

Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar til undirbúnings rafrænnar fyrirtækjaskrár sem gera 
mun einstaklingum og lögaðilum fært að skrá einkahlutafélag með rafrænum hætti. Þá eru 
einnig gerðar breytingar vegna nýrra ákvæða laga um ársreikninga um svokölluð örfélög.

Félag atvinnurekenda fagnar allri einföldun á regluverki atvinnulífsins og telur því frumvarpið 
til mikilla bóta. Einfalt, skilvirkt og hagkvæmt regluverk er bæði almenningi og atvinnulífi til 
hagsbóta. Þrátt fyrir fögur fyrirheit hefur ekki náðst sú einföldun regluverks atvinnulífsins sem 
stefnt hefur verið að síðustu árin eins og kom berlega í Ijós með skýrslu ráðgjafarnefndar um 
opinberar eftirlitsreglur sem birt var á vef forsætisráðuneytisins í október síðastliðnum. Á 
143.- 145. löggjafarþingi urðu að lögum 35 frumvörp sem snertu regluverk atvinnulífsins. Af 
þeim voru sex til einföldunar regluverks, tólf fólu bæði í sér einföldun og íþyngjandi reglur og 
17 fólu eingöngu í sér íþyngjandi regluverk.1 Ljóst er því að betur má ef duga skal.

FA telur innleiðingu rafrænnar hlutafélagaskrár tvímælalaust fagnaðarefni. Það horfir til 
mikillar einföldunar að einstaklingar og fyrirtæki geti skráð einkahlutafélög með rafrænum 
hætti auk þess sem það mun stuðla að hraðari vinnslu tilkynninga um stofnun félaga og/eða 
breytingar, atvinnulífinu til góða. Með hliðsjón af þeirri hagkvæmni og skilvirkni sem talið er 
að muni nást með hinni rafrænu fyrirtækjaskrá er það von FA að önnur félagaform bætist 
fljótt við hina rafrænu skráningu.

Virðingarfyllst,

\mc\ 5wrphe0i/i%icrtíiC
Inga Skarphéðinsdóttir, lögfræðingur FA

1 Skýrsla um þróun reglubyrði atvinnulífsins á 143. til 145. löggjafarþingi. Reykjavík, október 2016.
https://www.forsaetisradunevti.is/media/Skyrslur/radgiafarnefnd-um-opinberar-eftirlitsreglur.pdf
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