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Efni: Umsagnir um frumvarp til laga um breytingu á almennum hegningarlögum, lögum um
hlutafélög, lögum um einkahlutafélög og lögum um sjálfseignastofnanir sem stunda 
atvinnurekstur - 796. mál á 149. löggjafarþingi 2018-2019.

Minnisblað þetta er unnið vegna innsendra umsagna við frumvarp til laga um breytingu á almennum 
hegningarlögum, lögum um hlutafélög, lögum um einkahlutafélög og lögum um sjálfseignastofnanir 
sem stunda atvinnurekstur, þingskjal 1257, 796. mál.

Alls hafa borist sex erindi og umsagnir til efnahags- og viðskiptnefndar varðandi frumvarpið. 

Umsagnaraðilar eru: Alþýðusamband Íslands og Samtök atvinnulífsins, Félag atvinnurekenda, 
Héraðssaksóknari og Skattrannsóknarstjóri.

Í minnisblaði þessu verður farið yfir helstu athugasemdir umsagnaraðila við frumvarpið og viðbrögð 
ráðuneytisins.

Umsögn Alþýðusambands Íslands (ASÍ) og Samtaka atvinnulífsins (SA)
Í umsögn ASÍ og SA kemur fram að samtökin styðji í öllum meginatriðum frumvarpið en vísa til 
umsagnar um drög að frumvarpinu sem birtist í samráðsgátt Stjórnarráðsins í marsmánuði. Í fyrri 

umsögn samtakanna kemur m.a. fram að frekari úrbóta sé þörf og vísar um það til sameiginlegra 
tillagna samtakanna frá júní 2017 um leiðir til að sporna við kennitöluflakki í atvinnurekstri.

Samtökin sendu einnig inn erindi í tilefni af umsögn Skattrannsóknarstjóra um frumvarpið en nánar er 
fjallað um það hér á eftir.

Viðbrögð ANR:
Frumvarpið er unnið í samvinnu atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis, dómsmálaráðuneytis og 
fjármála- og efnahagsráðuneytis en með því er stigið skref í að bregðast við sameiginlegum tillögum 
ASÍ og SA frá júní 2017 um leiðir til að sporna við kennitöluflakki í atvinnurekstri. Tillögurnar eru í níu 
liðum og varða nokkur málefnasvið. Líta má á það frumvarp sem hér er lagt fram sem ákveðið fyrsta 
skref en í greinargerð með frumvarpinu er m .a. boðað að lagt verði fram frumvarp á næsta 
löggjafarþingi til breytinga á lögum um gjaldþrotaskipti. Er þar um að ræða viðbót til fyllingar þeim 

breytingum sem eru lagðar til í frumvarpi þessu. Vinna við þær lagabreytingar er í höndum 
dómsmálaráðuneytis og hún er þegar hafin og verður haft samráð við ASÍ og SA við útfærslu á því 
frumvarpi í framhaldi af því samráði sem átt hefur sér stað undanfarna mánuði. Aðrar tillögur 
samtakanna frá júní 2017 eru ýmist komnar til skoðunar eða koma til skoðunar í ráðuneytunum þremur 
á næstu misserum.

Umsögn Félags atvinnurekenda (FA)



Í umsögn FA kemur fram að félagið lýsi yfir stuðningi við markmið frumvarpsins en í umsögninni eru 
gerðar tvíþættar athugasemdir.

Annars vegar er í umsögninni er gerð athugasemd við þau ákvæði frumvarpsins sem miða að því að 
skýra hvað lagabálkar teljast til laga um opinber gjöld skv. 1. mgr. 66. gr. laga um hlutafélög, 1. mgr. 
42. gr. laga um einkahlutafélög og 1. mgr. 15. gr. laga um sjálfseignastofnanir sem stunda 
atvinnurekstur, sbr. tillögur í c-lið 2. gr., c-lið 5. gr. og b-lið 8. gr. frumvarpsins. Leggur félagið til að í 

framangreindum ákvæðum verði talið upp með tæmandi hætti hvaða lagabálkar falla þar undir.

Hins vegar bendir FA á að þar sem markmiðið með frumvarpinu sé að sporna gegn kennitöluflakki að 
nauðsynlegt sé að gera breytingu á 36. gr. laga um samningsveð, nr. 75/1997 en að ákvæðið komi í veg 
fyrir að fyrirtæki geti stofnað söluveð í hlutum sem ætlaðir eru til endursölu. FA telur að hér sé um að 
ræða brýnt hagsmunamál innflytjenda og heildsala sem oft verði fyrir verulegu tjóni við gjaldþrot 
fyrirtækja vegna þess að eignarhald þeirra á vörum, sem hafa verið afhentar en ekki greiddar, er ekki 
tryggt. Bendir FA á að tjón fyrirtækjanna sé iðulega hlutfallslega mikið samanborið við tjón stærri 

kröfuhafa og kann að hafa áhrif á fjöldann allan af smærri fyrirtækjum með tilheyrandi samfélagslegu 
tjóni. FA telur brýnt að taka á þessu í máli í baráttunni við kennitöluflakk.

FA sendi einnig inn erindi í tilefni af umsögn Skattrannsóknarstjóra um frumvarpið en nánar er fjallað
um það hér á eftir.

Viðbrögð ANR:
Hvað varðar fyrri athugasemd FA þá telur ráðuneytið að hér sé um góða tillögu að ræða og gerir ekki
athugasemd við að breytingartillaga FA verði tekin til greina.

Hvað síðari athugasemd FA varðar þá barst ráðuneytinu sama athugasemd við frumvarpsdrögin í 
samráðsgátt Stjórnarráðsins. Ráðuneytið telur að tillagan þarfnist skoðunar og ekki sé rétt að tefja 
framgang málsins vegna þessa. Ráðuneytið tekur fram að þar sem lög um samningsveð falla skv. 

forsetaúrskurði undir málefnasvið dómsmálaráðuneytis mun ráðuneytið framsenda umsögn FA til þess 
ráðuneytis.

Umsögn Skattrannsóknarstjóra ríkisins (SRS)
Athugasemdir í umsögn SRS um frumvarpið eru tvíþættar. Annars vegar eru gerðar athugasemdir við 

a-lið 1. gr. frumvarpsins en í ákvæðinu er lagt til að við upptalningu í 1. mgr. 262. gr. almennra 
hegningarlaga verði bætt tilvísun til 3. mgr. 7. gr. laga um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi 
lífeyrissjóða. Athugasemdir SRS lúta m.a. að því að ákvæði 262. gr. almennra hegningarlaga taki til 
alvarlegri skattsvika- og bókhaldsbrota og að rétt sé í því sambandi að skoða eðli lífeyrissjóðsiðgjalda 
samanborið við skatta. Telur SRS að rétt sé að skoða hvort gera þurfi greinarmun á þeim hluta 
lífeyrissjóðsiðgjalda sem atvinnurekanda ber að halda eftir fyrir launþega annars vegar og mótframlagi 
atvinnurekanda hins vegar. Telur SRS rétt að skoða hvort sú skylda launagreiðanda til að standa 
lífeyrissjóði skil á eigin framlagi vegna launþega síns verði talin svo sérstaks eðlis að tilefni sé til að 

vanskil slíkra krafna varði refsingu og að þeim sé þannig gert hærra undir höfði en öðrum skuldum. 
Þannig sé vangreiðsla launa ekki refsiverð sem slík. Í umsögninni kemur fram að SRS telji að tillaga 
ákvæðisins væri ekki í samræmi við ákvæði 112. gr. laga um gjaldþrotaskipti, nr. 21/1991, um rétthæð 
krafna við gjaldþrot. SRS bendir einnig á að það kunni að varða refsingu skv. fjárdráttarákvæði 247. gr. 
almennra hegningarlaga ef launagreiðandi heldur eftir iðgjöldum við útborgun launa og vanrækir að 

skila fénu til lífeyrissjóða. Að lokum bendir SRS á að embættið fari með rannsóknir að því er varðar



efnissvið núgildandi 262. gr. almennra hegningarlaga en hafi ekki samkvæmt lögum heimild til 
rannsóknar á vanskilum lífeyrissjóðsiðgjalda.

Í erindi FA og sameiginlegu erindi ASÍ og SA til efnahags og viðskiptanefndar er tekið undir þau 
sjónarmið sem fram koma í umsögn SRS að gera þurfi greinarmun annars vegar á þeim hluta 
lífeyrissjóðsiðgjalda sem atvinnurekenda ber að halda eftir fyrir launþega og skila til viðkomandi 
lífeyrissjóðs og hins vegar mótframlagi atvinnurekenda.

Hins vegar gerir SRS athugasemd við c-lið 1. gr. frumvarpsins en embættið telur að breytingin sem þar 
er lögð til komi í ljósi reynslunnar af áþekkum ákvæðum í hlutafélagalöggjöfinni ekki til með að hafa 
veruleg áhrif.

Viðbrögð ANR:
Hvað athugasemd SRS við a-lið 1. gr. frumvarpsins varðar þá hefur ráðuneytið verið í sambandi við 
fulltrúa SRS og farið yfir þau sjónarmið sem fram koma í umsögninni. Ráðuneytið hefur einnig farið yfir 
málið með fulltrúum dómsmálaráðuneytis og fjármála- og efnahagsráðuneytis. Í ljósi þeirra sjónarmiða 

sem fram koma í umsögn SRS telja ráðuneytin þrjú að málið þarfnist frekari skoðunar af þeirra hálfu 
áður en hægt er að bregðast við umsögninni. Ráðuneytið telur því rétt að leggja til að ákvæði a-liðar 1. 
gr. frumvarpsins verði fellt brott og að málið verði tekið til nánari skoðunar hjá dómsmálaráðuneyti og 
fjármála- og efnahagsráðuneyti með það að markmiði að bregðast við tillögu ASÍ og SA um að veita 
lífeyrissjóðsiðgjöldum aukna vernd. Til samræmis leggur ráðuneytið einnig til að ákvæði b-liðar 2. gr., 

b-liðar 5. gr. og a-liðar 8. gr. verði felld brott.

Hvað varðar athugasemd SRS við c-lið 1. gr. frumvarpsins þá kemur fram í frumvarpinu að breytingin 
sem lögð er til með c-lið 1. gr. nái ekki að fullu því markmiði að vernda kröfuhafa og samfélagið í heild 
fyrir hættu á tapi sem líklega hlytist af misnotkun á hlutafélagaforminu. Unnið sé að frekari 
lagabreytingum og stefnt að framlagningu frumvarps til breytinga á lögum um gjaldþrotaskipti o.fl., á 
150. löggjafarþingi.

Umsögn Héraðssaksóknara
Í umsögn sinni tekur Héraðssaksóknari undir þau sjónarmið sem koma fram í umsögn SRS.

Viðbrögð ANR:
Vísað er til viðbragða ráðuneytisins við umsögn SRS.


