
RÍKISSKATTSTJÓRI
Sími 442 1000 - rsk@rsk.is - www.rsk.is

Alþingi, nefndarsvið Reykjavík, 26. október 2018
Kirkjustræti R2018100004/12.8.4

150 REYKJAYÍK

Kt. 420169-3889

Umsögn ríkisskattstjóra um frumvarp til breytinga á ýmsum lögum til að heimila 
skráningu lögheimilis barna hjá báðum forsjárforeldrum - 25. mál, þskj. 25

Ríkisskattstjóri hefur þann 28. september 2018 móttekið tölvupóst þar sem óskað er eftir 
umsögn um framangreint frumvarp.

Breytingum þeim sem lagðar eru til með frumvarpinu er ætlað að jafna aðstöðumun foreldra í 
tilvikum þar sem þeir búa ekki saman en fara sameiginlega með forsjá bams síns, m.a. með 
því að heimila lögheimilisskráningu bama hjá báðum forsjárforeldrum. Þannig yrði bömum 
heimilt að hafa sk. tvöfalt lögheimili. I 3. gr. frumvarpsins, er lýtur m.a. að 1. mgr. 32. gr. 
bamalaga nr. 76/2003, kemur fram að líta skuli svo á að bam hafi fasta búsetu þar sem það 
hefur lögheimili, hvort heldur það er hjá öðm foreldri eða báðum. Telur ríkisskattstjóri rétt að 
gera eftirfarandi athugasemdir við frumvarpið:

Með 9. gr. frumvarpsins eru lagðar til breytingar á útreikningi bamabóta. Gert er ráð fyrir að 
við 1. mgr. A-liðar 68. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt (tskl.) bætist neðangreindur 
málsliður:

„ Hafi barn tvöfalt lögheimili samkvœmt lögum um lögheimili og skipta heimilisfesti hjá 
báðum forsjárforeldrum yfir tekjuárið, þá teljast báðir forsjárforeldrar framfærendur 
barnsins og skal reikna helming barnabóta til hvors forsjárforeldris. “

Vakin er athygli á því að 2. málsl. 1. mgr. A-liðar 68. gr. tskl. hljóðar svo:

„ Framfærandi telst sá aðili sem hefur barnið hjá sér og annast framfærslu þess í lok 
tekjuársins. “

Ljóst er að orðalag framangreindrar breytingartillögu frumvarpsins fer illa saman við 
núgildandi 2. málsl. 1. mgr. A-liðar 68. gr. tskl. Eins og framkvæmdin er nú, á grundvelli 
gildandi laga, miðast réttur til barnabóta við fjölskyldustöðu í árslok. Svo virðist sem orðalag 
breytingartillögunnar geri ráð fyrir að réttur til bamabóta myndist hjá forsjárforeldri í tilvikum 
þegar bam á lögheimili hjá foreldrinu á einhverjum tímapunkti á viðkomandi tekjuári.
Standi vilji löggjafans til þess að breyta viðmiðum um rétt til bamabóta í þá veru sem orðalag 
breytingartillögunnar bendir til þá krefst það jafnframt breytinga á núgildandi 2. málsl. 1. 
mgr. A-liðar 68. gr. tskl. svo að samræmi sé þar á milli. Þá er ennfremur óljóst hvemig 
útreikningur bamabóta með svo breyttu sniði færi fram, s.s. varðandi viðmiðunartímabil og 
hlutföllun. Ríkisskattstjóri áréttar að slík umbylting á forsendum til útreiknings bamabóta 
myndi krefjast gríðarlegra kerfisbreytinga og umfangsmikillar forritunarvinnu sem 
fmmvarpið gerir ekki ráð fyrir kostnaði vegna. Verður tæpast séð að unnt yrði að ákvarða 
bamabætur fyrirfram með nokkurri vissu heldur yrði alfarið að ákvarða þær á grundvelli 
skattframtals. Jafnframt er rétt að vekja athygli á því að fyrir Alþingi liggur frumvarp, mál nr. 
2 þskj. 2, þar sem í 2. gr. er gert ráð fyrir að skerðingarhlutfall við útreikning bamabóta taki 
mið af tekjum foreldra. Virðist a.m.k. þurfa að skoða hvort slík breyting, verði hún að lögum,
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hefði áhrif á útreikning þegar um tvöfalt lögheimili bams væri að ræða.

Ríkisskattstjóri vill taka fram að skilja verður 1. gr. frumvarpsins á þann veg að foreldrar sem 
uppfylla skilyrði til samsköttunar geti haft sitt hvort lögheimilið. Við þær aðstæður ætti að 
reikna barnabætur á sama hátt og foreldrar væru samvistum og hefðu sameiginlegt lögheimili 
ásamt bami/bömum.

I þessu sambandi bendir ríkisskattstjóri jafnframt á að núgildandi ákvæði 5. og 6. málsl. 1. 
mgr. A-liðar 68. gr. tskl. um fyrirkomulag bamabótagreiðslna til sambúðarfólks sem uppfyllir 
skilyrði um samsköttun skv. 3. mgr. 62. gr. sömu laga, og til þeirra sem halda heimili saman 
ásamt bami án þess að uppfylla skilyrði til skráningar á sambúð, taka mið af stöðu þessara 
aðila við árslok. Eðlilegt og nauðsynlegt væri að taka þessi ákvæði til endurskoðunar yrði sú 
breyting á að réttur til barnabóta miðaðist almennt ekki við íjölskyldustöðu í árslok.

Einnig er rétt að benda á að núgildandi L mgr. 64. gr. tskl. gerir ráð fyrir því að tekjur bams 
innan 16 ára aldurs á tekjuárinu skuli teljast með tekjum þess foreldris eða manns sem nýtur 
bamabóta vegna bamsins í tilvikum þar sem foreldrar eru ekki skattlagðir sem hjón, sbr. 
A-liður 68. gr. sömu laga. Eigi báðir forsjárforeldrar sem ekki eru skattlagðir sem hjón að 
njóta bamabóta þyrfti löggjöfm að tilgreina nánar hvernig fari með tekjur bama þeirra innan 
16 ára aldurs við skattlagningu.

Sömuleiðis gerir 81. gr. tskl. ráð fyrir að eignir bams innan 16 ára aldurs á tekjuárinu skuli 
teljast með eignum foreldra eða hjá þeim manni sem nýtur barnabóta vegna bamsins, sbr. 
A-lið 68. gr. sömu laga. Eigi báðir forsjárforeldrar sem ekki eru skattlagðir sem hjón að njóta 
bamabóta er að sama skapi þörf á að skýrt komi fram vilji löggjafans varðandi meðferð eigna 
bama þeirra við skattlagningu.

Að lokum er rétt að vekja athygli á því að í fjármála- og efnahagsráðuneytinu eru í 
undirbúningi breytingar á lögum um tekjuskatt í tengslum við fyrirhugað frumvarp 
dómsmálaráðherra um breytingu á barnalögum nr. 76/2003. Hefur í þeirri vinnu verið haft 
samráð við ríkisskattstjóra, m.a. um nauðsynlegar breytingar á 68. gr. laganna, n.t.t. 1. mgr. 
A-liðar er lýtur að ákvörðun barnabóta og 10. málsl. 4. mgr. B-liðar er lýtur að ákvörðun 
vaxtabóta þegar böm hafa sk. skipta búsetu. Ekki er þar gert ráð fyrir tvöfaldri 
lögheimilisskráningu barns, heldur skiptist föst búseta barnsins á milli beggja forsjárforeldra. 
Er þar tekið á flestum þeim vandamálum sem hér að framan greinir.

Að öðru leyti telur ríkisskattstjóri ekki ástæðu til athugasemda.
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