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Umsögn ríkisskattstjóra um frumvarp til laga um breytingu á lögum um gjaldþrotaskipti 
o.fL, nr. 21/1991 (aðgerðir gegn kennitöluflakki), 815. mál, þskj. 1429.

Ríkisskattstjóri hefur þann 19. maí sl. móttekið tölvupóst þar sem embættinu er gefinn kostur 
á að veita umsögn um framangreint þingmál. Tilefni er til eftirfarandi athugasemda við efni 
ífumvarpsins eins og það liggur fyrir:

Um a-lið 1. gr. frumvarpsins
Ríkisskattstjóri vekur athygli á því að með frumvarpinu er ekki komið í veg fyrir að 
einstaklingur sem úrskurðaður hefur verið í atvinnurekstrarbann geti stjómað samlagsfélagi og 
borið takmarkaða ábyrgð við atvinnurekstur þess.

Um b-lið 1. gr. frumvarpsins
í b-lið 1. gr. frumvarpsins er mælt fyrir um það skilyrði atvinnurekstrarbanns að viðkomandi 
einstaklingur teljist ekki hæfur til að stýra hlutafélagi vegna skaðlegra eða óverjandi 
viðskiptahátta við stjómun félags.
Ríkisskattstjóri telur þörf á að fram komi í ákvæðinu eða lögskýringargögnum að viðvarandi 
vanskil á vörslusköttum, þ.e. vanskil á virðisaukaskatti og staðgreiðslu opinberra gjalda, falli 
undir þetta skilyrði.
Því er lagt til að 1. mgr. b-liðar 1. gr. frumvarpsins verði svohljóðandi:

„ Það er skilyrði ah’innurekstrarbanns að viðkomandi einstaklingur teljist ekki hœfur 
til að stýra hlutafélagi vegna skaðlegra eða óverjandi viðskiptahátta við stjórnun 
félags, m.a. vegna viðvarandi vanskila á virðisaukaskatti og staðgreiðslu opinberra 
gjalda. ”

Um j-lið 1. gr. frumvarpsins
Ríkisskattstjóri gerir athugasemd við 2. málsl. 2. mgr. j-liðar 1. gr. frumvarpsins þar sem bætt 
er við nýrri grein í lög um gjaldþrotaskipti o.fl., þ.e. 189. gr. Þar er gert ráð fyrir að ráðherra 
fjármála og efnahagsmála setji nánari reglur um þær upplýsingar sem færðar skulu í skrá um 
þá einstaklinga sem úrskurðaðir hafa verið í atvinnurekstrarbann og hvemig upplýsingar verði 
veittar úr henni.

Ríkisskattstjóri bendir á að lögbundinni þagnarskyldu skattyfirvalda verður ekki aflétt með 
stjómvaldsfyrirmælum. Slíkt verður eingöngu gert með skýrri lagaskyldu og jafnframt sé mælt 
fyrir um að þagnarskylduákvæði standi því ekki í vegi. Þá gera lög nr. 90/2018, um 
persónuvemd og vinnslu persónuupplýsinga, þá kröfu að vinnsluheimild, s.s. til miðlunar
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persónuupplýsinga sé skýr í lögum. Jafnframt bendir ríkisskattstjóri á að huga þarf að samspili 
mögulegrar birtingar úrskurða dómstóla um atvinnurekstrarbann og birtingu upplýsinga úr skrá 
þeirri sem Skatturinn heldur yfir einstaklinga sem úrskurðaðir eru í bann.

Þá er lagt til að ráðherra skuli setja í reglugerð en ekki reglur nánari ákvæði um hvaða 
upplýsingar skuli færðar í skrána.

Loks bendir ríkisskattstjóri á að 2. mgr. j-liðar 1. gr. frumvarpsins gerir ráð fyrir því að 
„Skatturinn haldi“ skrá um einstaklinga sem sæta atvinnurekstrarbanni. Ákjósanlegt væri að 
lagatextinn tilgreini nánar fyrirkomulag skráarhaldsins sem slíks og þar með boðleiðir gagnvart 
ytri aðilum.

Því er lagt til að orðalaginu verði breytt á þessa leið:

„Fyrirtœkjaskrá ríldsskattstjóra heldur skrá umþá einstaklinga... “

Virðingarfyllst, 
f. h. ríkisskattstjóra
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