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Reykjavík, 31. ágúst2020.

Umsögn KPMG ehf. um „frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum til að mæta 
efnahagslegum áhrifum heimsfaraldurs kórónuveiru (frekari aðgerðir vegna vinnumarkaðar), á 
þingskjali 2036 -  972. mál.

KPMG hefur kynnt sér framangreint frumvarp og sér ástæðu til að koma eftirfarandi ábendingum á 
framfæri.

Með lögum nr. 23/2020 voru breytingar gerðar á lögum nr. 54/2006, um atvinnuleysistryggingar, sem 
m.a. fólu í sér rétt launþega til atvinnuleysisbóta samhliða lækkuðu starfshlutfalli vegna tímabundins 
samdráttar í starfsemi vinnuveitenda. Réttur þessi hefur verið nefndur hlutabótaleið og er það orð notað 
í umsögn þessari. Með lögum nr. 44/2020 var bráðabirgðaákvæði XV aukið við lög 54/2006, sem fól í 
sér breytingar á hlutabótaleiðinni og framlengingu gildistíma hennar til loka ágústmánaðar 2020.

í 8. gr. lagafrumvarps þess sem hér er til umfjöllunar er lögð til framlenging á gildistíma 
hlutabótaleiðarinnar til loka októbermánaðar n.k. með því að í stað dagsetningarinnar 31. ágúst 2020 
komi 31. október 2020 í 2. málsl. 1. mgr. nefnds ákvæðis XV til bráðabirgða.

KPMG saknar þess að í frumvarpinu er ekki vikið að samþættingu hlutabótaleiðarinnar og stuðnings úr 
ríkissjóði vegna greiðslu hluta launakostnaðar í uppsagnarfresti, skv. ákvæðum laga nr. 50/2020. 
Álitaefni þar að lútandi verða best dregin fram með eftirfarandi dæmum.

Vegna samdráttar í starfsemi fýrirtækis á sviði ferðaþjónustu var um miðjan marsmánuð 2020 
starfshlutfal! hóps launþega þess lækkað úr 100% í 25%. Launþegarnir nýttu sér hlutabótaleiðina á 
tímabilinu frá 15. mars til 30. apríl 2020. Vegna fyrirsjáanlegs aukins samdráttar í starfseminni sagði 
fyrirtækið þessum hópi starfsmanna upp störfum frá og með 1. maí 2020 með þriggja mánaða 
uppsagnarfresti. Á uppsagnarfrestinum naut fyrirtækið stuðnings úr ríkissjóði, skv. ákvæðum laga nr. 
50/2020, þ.e. vegna launagreiðslna fýrir mánuðina maí, júní og júlí 2020. Þegar vel var liðið á júlímánuð 
sá fýrirtækið fram á aukin umsvif í starfseminni og réð afturtil starfa í 100% starfshlutfall frá og með 1. 
ágúst 2020, nokkra þeirra launaþega sem áður hafði verið sagt upp störfum. í kjölfar birtingar, þann 18. 
ágúst 2020, á reglugerð nr. 800/2020, um sóttkví og einangrun og sýnatöku við landamæri íslands vegna 
COVID-19, sá fýrirtækið að brotnarvoru forsendurfýrri væntinga um aukin umsvif starfseminnar. Hyggur 
það á lækkun starfshlutfalls þeirra launþega, sem endurráðnir voru frá 1. ágúst2020, úr 100% í 50% frá 
og með 1. september 2020. Álitaefni sem hér er varpað fram er hvort umræddum launþegum standi 
hlutabótaleiðin til boða mánuðina september og október2020.
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Dæmi 2
Vegna samdráttar í starfsemi þjónustufyrirtækis var um miðjan marsmánuð 2020 starfshlutfall hóps 
launþega þess lækkað úr 100% í 25%. Launþegarnir nýttu sér hlutabótaleiðina á tímabilinu frá 15. mars 
til 31. maí 2020. Vegna fyrirsjáanlegs aukins samdráttar í starfseminni sagði fyrirtækið þessum hópi 
starfsmanna upp störfum frá og með 1. júní 2020 með þriggja mánaða uppsagnarfresti. Á 
uppsagnarfrestinum naut fyrirtækíð stuðnings úr ríkissjóði, skv. ákvæðum laga nr. 50/2020, þ.e. vegna 
launagreiðslna fyrir mánuðina júní, júlí og ágúst 2020. Vel hefur tekist til við endurskipulagningu á 
starfsemi fyrirtækisins og vill það nú endurráða nokkra launþegana í 50% starfshlutfall. Álitaefni sem hér 
er varpað fram er hvort endurráðnu launþegunum muni standa hlutabótaleiðin til boða mánuðina 
september og október 2020.

KPMG telur að fjölmörg séu tilvik af þeim toga sem í dæmunum er lýst. Jafnframt telur KPMG ástæðu 
vera til að tryggja launþegum, sem eru í slíkri stöðu, rétt til nýtingar hlutabótaleiðarinnar í september og 
október 2020. Sökum hins afar knappa tíma sem gafst til umsagnar um frumvarpið hefur KPMG ekki 
séð sér fært að móta tillögu að frumvarpstexta sem að því miðar.

Virðingarfyllst,


