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Efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis
Fjármála- og efnahagsráðuneytið; skrifstofa skattamála

Efni: Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna fjárlaga fyrir árið 2020 
(þingskjal 2 - 2 .  mál.)

Minnisblaði þcssu er ætlað að koma á framfæri breytingatillögum annars vegar fjármála- og 
efnahagsráðuneytisins og hins vegar dómsmálaráðuneytisins í kjölfar framlagningar á frumvarpi til 
laga um breytingu á ýmsum lögum vegna fjárlaga fyrir árið 2020.

1. Breytingatillögur fjármála og efnahagsráðuneytisins.
Fjármála- og efnahagsráðuneytið leggur til að gerð verði breyting á lögum um sóknargjöld o.fl., 

nr. 91/1987, sbr. XI. kafli frumvarpsins. Lagt er til að í stað fjárhæðarinnar „930 kr.“ í 19. gr. 
frumvarpsins komi fjárhæðin „975 kr. “. Við 2. umræðu frumvarps til ljárlaga fyrir árið 2020 er gert 
ráð fyrir í nefndaráliti meirihlutans að 315,5 millj. kr. fjárveiting kirkjumálasjóðs verði millifærð af 
fjárlagaliðnum 06-705 Kirkjumálasjóður yfir á fjárlagalið 06-701 Þjóðkirkjan og að lög um 
kirkjumálasjóð verði felld úr gildi og þar með sérframlög til hans. Það sama á við um 403,6 millj. kr. 
fjárveitingu til Jöfnunarsjóðs sókna. Fjárveitingin er millifærð af fjárlagaliðnum 06-736 
Jöfnunarsjóður sókna yfír á fjárlagalið 06-701 Þjóðkirkjan og að lög um jöfnunarsjóð sókna verði 
felld úr gildi. Báðar þessar fjárveitingar hafa tekið breytingum í samræmi við þróun sóknargjalda. 
Með þessu viðbótarsamkomulagi er þessi tenging rofm og munu fjárxeitingarnar hækka í samræmi 
við launa- og verðlagsforsendur fjárlaga hverju sinni.

Þá leggur fjármála- og cfnahagsráðuneytið til að gerð verði breyting á lögum um tryggingagjald, 
nr. 113/1990, sbr. XIV. kafli frumvarpsins. Lagt er til að við XIV. kafla frumvarpsins bætist ný grein, 
sem verður 21. gr., svohljóðandi: „ /stað „0,65%“ í 5. tölul. 2. mgr. 3. gr. laganna kemur: 1,1%“. 
Gert er ráð fyrir að útgjöld Fæðingarorlofssjóðs verði 1.400 millj. kr. umfram forsendur fjárlaga 
ársins 2019. Tekjur sjóðsins af almenna tryggingagjaldinu munu ekki duga fyrir útgjöldum hans á 
árinu og þrátt fyrir að tekið sé tillit til ríflega 2,5 milljarða kr. jákvæðrar stöðu sjóðsins í árslok 2018 
stefnir í að hann verði rekinn með halla í árslok 2019. Hækka þarf hlutdeild Fæðingarorlofssjóðs f 
gjaldinu um 0,45 prósentustig ef það á að standa undir fullri fjármögnun sjóðsins á árinu 2020 að 
teknu tilliti til halla ársins 2019. Lagt er til að hlutfall Fæðingarorlofssjóðs í almenna 
tryggingagjaldinu verði hækkað úr 0,65% í 1,1% og lækkar því hlutfall lífeyris- og slysatrygginga á 
móti, sbr. 6. tölul. 2. mgr. 3. gr. laga um tryggingagjald, nr. 113/1990.

2. Breytingatillögur dómsmálaráðuneytisins.
Dómsmálaráðuneytið leggur til eftirfarandi breytingar á lögum um aukatekjur ríkissjóðs, nr. 

88/1991, í nýjum kafla í frumvarpinu. Breytingatillögunum var komið á framfæri til fjármála- og 
efnahagsráðuneytisins þann 15. nóvember sl.

Lagðar eru til tvær breytingar á lögunum varðandi vegabréfsáritanir. Fyrri tillagan lýtur að 
breytingu á 5. tölul. 14. gr. laganna um vegabréfsáritun fyrir 6-12 ára og er lagt til að gjaldið hækki úr 
„4.200 kr.“ í „5.500 kr. “. Seinni tillagan lýtur að breytingu á 6. tölul. 14. gr. laganna um



vegabréfsáritun fyrir 13 ára og eldri og er lagt til að gjaldið hækki úr „7.800 kr.“ í „11.000 kr. “ . 
Astæðu breytingatillagnanna má rekja til breytingar á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins nr. 
2019/1155/ESB sem breytir reglugerð nr. 810/2009 um vegabréfsáritanir (Visa Code) og kveður sú 
breyting á um hækkun á sambærilegum gjöldum frá og með 2. febrúar 2020. Verði ekki af þessum 
breytingatillögum má gera ráð fyrir að ríkið verði af tekjum að lágmarki 70 millj. kr. á árinu 2020.

Þá eru lagðar til þrjár breytingatillögur á lögunum varðandi gjald við dvalarleyfa. Fyrsta tillagan 
lýtur að breytingu á 33. tölul. 14. gr. laganna og lagt er til að töluliðurinn orðist svohljóðandi: „Fyrir 
afgreiðslu umsóknar um endurnýjun dvalarleyfis 15.000 kr. “. Onnur tillagan lýtur að breytingu á 
34. tölul. 14. gr. laganna og lagt er til að töluliðurinn orðist svohljóðandi: „Fyrir afgreiðslu umsóknar 
á bráðabirgðadvalarleyfi 15.000 kr. “ . Þriðja tillagan lýtur að breytingu á 35. tölul. 14. gr. laganna 
og lagt er til að töluliðurinn orðist svohljóðandi: „Fyrir flýtiafgreiðslu umsóknar á dvalar- og 
atvinnuleyfi 45.000 kr. “. Astæðan fyrir breytingunum er sú að núgildandi orðalag ákvæðanna er ekki 
skýrt um að gjald það sem Utlendingastofnun tekur vegna dvalarleyfa sé fyrir afgreiðslu umsókna en 
ekki fyrir útgefin leyfi.

Að lokum eru lagðar til breytingar á lögunum varðandi dvalarskírteini fyrir aðstandendur 
EES-borgara sem eru ekki EES- eða EFTA borgarar. Lagt er til að 37. tölul. 14. gr. laganna orðist 
svohljóðandi: „Fyrir endurútgáfu dvalarskírteinis fýrir aðstandendur EES-borgara sem eru ekki 
EES- eða EFTA-borgarar 4.500 kr. “ . Breytingatillögu þessa má rekja til tilskipunar Evrópuþingsins 
og ráðsins 2004/3 8/EB sem kveður á um að dvalarskírteinin skuli gefin út án endurgjalds eða gegn 
endurgjaldi sem er ekki hærra en það sem ríkisborgurunum er gert að greiða. Samkvæmt gjaldská 
Þjóðskrá Islands er útgáfa umsækjanda um fyrsta nafnskírteini honum að kostnaðarlausu en gjald er 
tekið fyrir endurútgáfu og er það sama gjald og lagt er til að verði í 37. tölul. 14. gr. laganna.


