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Umsögn ríkisskattstjóra um stuðning úr ríkissjóði vegna greiðslu hluta launakostnaðar á 
uppsagnarfresti -  811. mál, þskj. 1424

Rfkisskattstjóri hefur þann 25. maí sl. móttekið tölvupóst þar sem óskað er eftir umsögn um 
framangreint þingmál. Embættið telur tileflii til eftirfarandi athugasemda:

Akvæði 2. tölul. 5. gr. frumvarpsins eru svohljóðandi:

„ Stuóningurinn nær til þeirra uppsagna sem hafa uppsagnardag frá og með 1. maí 
2020 og til og með 1. október 2020. Hafi atvinnurekandi sagt upp launamanni með 
uppsagnardag fyrir 1. maí, en uppjyllir að öðru leyti skilyröi laganna, getur 
atvinnurekandi sótt um stuðning vegna launa á uppsagnarfresii sem koma til greiðslu 
vegna vinnu í maí ogjúní 2020. Hámarkstímabil stuðnings vegna hvers launamanns er 
þrír mánuðir en þó aldrei lengra en samnings- eða lögbundinn uppsagnarfrestur 
kveður á um. “

í almennum athugasemdum við 5. gr. er sett fram dæmi til að útskýra hvemig tímamörk 
samkvæmt ákvæðinu eiga að virka. Þar segir m.a,:

„ Um 2. tölulið. Tímalengd stuðningsins ræðst a f því hvenœr uppsögn launamanns 
kemur til framkvæmda. Fyrirtæki sem segir upp launamanni sem á þriggja mánaða 
uppsagnarfrest í apríl 2020, þannig að uppsögnin kemur til framkvæmda 1. maí 2020, 
fær stuðning vegna launagreiðslna í maí, júní og júlí. E f fyrirtækið hefði sagt 
starfsmanninum upp í mars, þannig að uppsögnin hefði komið til framkvæmda 1. apríl 
2020, fengi hann stuðning vegna launagreiðslna í maí og júní en ekki apríl. E f 
starfsmaður ætti aftur á móti á sex mánaða uppsagnarfrest og væri sagt upp á sömu 
dagsetningum fengi fyrirtækið sama stuðning og í fyrra dæmi nema e f uppsögn hafi 
tekið gildi 1. apríl 2020 fengi jyrirtækið stuðning jyrir maí, júní ogjúlí þar sem þrír 
mánuðir a f uppsagnartímabilinu eru innan viðmiðunartímabilsins. Gert er ráð fyrir að 
ekki sé veittur stuðningur til lengri tíma en þriggja mánaða vegna hvers launamanns. 
E f uppsagnarfrestur launamanns er skemmri styltist stuðningstímabilið samsvarandi en 
í þeim lilvikum sem uppsagnarfrestur er lengri en þrír mánuðir þá ber alvinnurekandi 
einn koslnaöinn a f því sem er umfram þrjá mánuði. “

Þarna virðist vera ákveðið misræmi á milli frumvarpstextans og athugasemdanna, Að óbreyttu 
myndi ríkisskattstjóri túlka þetta þannig að stuðningur yrði greiddur vegna þeirra sem sagt var 
upp 1. apríl og hafa 3ja mánaða uppsagnarfrest í maí og júní, en vegna þeirra sem hafa flóra 
eða fleiri mánaða uppsagnarfrest yrði greitt vegna maí, júní og júlí. E f starfsmönnum var sagt
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iipp fyrir 1. apríl þá félli það utan þessa úmeöis. enda verða uppsagnir fyrir þann tíma varla 
taldar stafa „beint eða óbeint“ a f  kórónuveirunni.

Vert er að benda á að ákvæði þessa ffumvarps um bann við arðgreiðsfum eru ekki sambærileg 
við ákvæði í lögum nr. 25/2020 að því er tekur til stuðningslána, en þar er m.a. gert ráð fyrir 
því að arður verði ekki greiddur að lágmarki í 30 mánuði, þ.e. á lánstímanum. í því úrræði sem 
hér er til umfjöllunar getur komið íil arðgreiðslu strax á næsta ári.

Að lokum er rétt að benda á að umtalsverður kostnaður mun fylgja framkvæmd þessari sem 
áformað er að fela ríkisskattstjóra. Smíða þarf umsóknarkerfi, taka við umsóknum, halda utan 
um þær, sinna þjónustu í kringum verkefnið o.fl. Sjóðsmyndun eins og kveðið er á um í 8. gr. 
kallar t.d. ám ikið utanumhald, nýja reiti í skattframtölum með tilheyrandi kostnaði og flækjum.
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