
Samantekt um umsagnir

1. Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum um skatta og 
gjöld

Frumvarp tiL laga um breytingu á ýmsum [ögum um skatta og gjöld (nýsköpun, 

arður, yfirskattanefnd o.fl.). ÞingskjaL 1176 - 697. mál á 151. löggjafarþingi 2020-

2. Fjöldi umsagna

3. Umsagnaraðilar
Jóhann Óli Eiðsson, KPMG ehf. og Skatturinn.

4. Samantekt um umsagnir og viðbrögð
4.1 Umsögn Jóhanns Óla Eiðssonar
Jóhann Óli Eiðsson gerir ekki efnisiegar athugasemdir við frumvarpið en teiur rétt 

að efnahags- og viðskiptanefnd taki tiL skoðunar hvort tiiefni sé til að breyta 14. 

gr. laga um yfirskattanefnd, nr. 30/1992. Sam kvæm t ákvæðinu sé yfirskattanefnd 

skyit að birta á vefsvæði sínu „heistu úrskurði nefndarinnar áriega." Áhugafóik 

um skattarétt myndi fagna því mjög ef ákvæðinu yrði breytt á þann veg að 

nefndinni yrði skyLt að birta aLLa úrskurði sína.

Fjármála- og efnahagsráðuneytið gerir ekki athugasemdir við það að efnahags- 

og viðskiptanefnd taki til skoðunar hvort tilefni sé til að breyta 14. gr. iaga um 

yfirskattanefnd en teiur rétt að óskað verði eftir viðbrögðum yfirskattanefndar ef 

af verður. Samkvæmt fyrrnefndri 14. gr. skai vera tryggt að úrskurðir, sem 

fordæ m isgildi hafa, birtist á vefsvæði yfirskattanefndar og því e.t.v. ekki þörf á því 

að birta alia úrskurði sem sam bæ riiegir eru að efni tiL.

4.2 Umsagnir KPMG ehf. og Skattsins
KPMG ehf. gerir athugasemdir við 1.-3. gr. frum varpsins en engar athugasemdir 

eru gerðar við 4.-10. gr. þess. Skatturinn gerir athugasem dir við 1. og 2. gr.

• 1. gr. frum varpsins

í umsögn KPMG kemur fram að af frumvarpinu megi álykta að með 

nýsköpunarfyrirtæki í 1. gr. sé átt við fyrirtæki sem hlotið hefði staðfestingu 

Rannís og að skiiyrði fyrir frestun stjórnarm anns á skattiagningu kaupréttartekna 

sé að staðfesting Rannís taki til þess árs þegar stjórnarm aður nýttir kauprétt, sbr.
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orðin „vi'ðskiptin eru gerð". Sú virðist þó ekki vera ætlunin, því í greinargerð 

frum varpsins segi: „Skilyrði e rþ ó  að félagið sem um ræ ð irsé  nýsköpunarfyrirtæki 

í  skiln ingi laga um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki, nr. 152/2009, og uppfylíir 

skilgreiningu laganna um að starfa að rannsóknar og/eða þróunarverkefnum  

óháð því hvort öll s íík  verkefni hafi híotið staðfestingu Rannís". Af þeim orðum að 

dæma virðist sem ákvæðinu sé ekki ætlað að vera bundið við nýtingu kaupréttar 

í nýsköpunarfyrirtækjum sem hlotið hafa staðfestingu Rannís á verkefnum sínum. 

Miðað við þann skilning megi fastiega gera ráð fyrir að til ágreinings muni koma 

milli embættis ríkisskattstjóra og stjórnarm anna sem kaupréttnýta um það hvort 

fyrirtæki sem fjárfest e r í uppfylli skilyrði um að teljast nýsköpunarfyrirtæki.

Þá varpar KPMG fram þeirri spurningu hvort eðLiLegra væri að miða skiLyrðið 

fremur við það tímamark þegar kaupréttarsamningur er gerður en þegar 

kaupréttur er nýttur, eigi á annað borð að binda frestum skattlagningar við að 

viðkomandi féiag teijist vera nýsköpunarfyrirtæki. Það gæti verið betur tii þess 

failið að hvetja hæft fóik tii stjórnarsetu.

KPMG Leggurtil að gildissvið ákvæðisins verði ekki bundið við kaup stjórnarmanna 

á hiutum í nýsköpunarfyrirtækjum. Siík takmörkun sé ekki tii staðar varðandi 

skattiagningu kaupréttartekna starfsm anna félaga. Þá Leggur KPMG tii að í stað 

orðanna „bréfin eru seld" í 3. máisi. 9. gr. Laga nr. 90/2003 komi orðin: 

eigendaskipti verða á hiutabréfunum.

Þá kemur fram í umsögn KPMG að í framkvæmd hafi verið Litið svo á að féiagi beri 

ekki að haida skatti eftir í staðgreiðsiu af tekjum sem myndist við nýtingu 

starfsmanna á kaupréttum. Æ skilegt væri að taka a fa ila n  vafa í þeim efnum, t.d. 

með því að auka við 1. mgr. 15. gr. laga nr. 45/1987 orðunum: en frá þeim draga 

iaun sem frestað skai skattiagningu á skv. 9. gr. laga nr. 90/2003.

Skatturinn gerir athugasemdir við 1. gr. frum varpsins í þá veru að til að fyrirbyggja 

annars iíkiegan ágreining sé nauðsyniegt að binda heimiid ákvæ ðisins við að 

féiag hafi unnið við verkefni sem hiotið hafi staðfestingu Rannís á því ári sem 

viðskiptin með hlutabréfin voru gerð. Mat á því hvort að félag teijist 

nýsköpunarfyrirtæki í skilningi 3. tölui. 3. gr. Laga um stuðning við 

nýsköpunarfyrirtæki, nr. 152/2009, krefjist töiuverðrar sérþekkingar sem hingað 

tii hafi alfarið verið á verksviði Rannís.

Fjármála- og efnahagsráðuneytið viLL árétta að ákvæði 1. og 2. gr. frum varpsins 

má meðal annars rekja til nýsköpunarstefnu stjórnvaida fyrir ísland sem markar 

sýn tii ársins 2030. í henni er sett fram það markmið að árið 2030 verði ísiand 

samféiag þar sem nýsköpun verður inngróin í menningu og efnahagslíf og 

kjöriendi tii að setja á fót og starfrækja aiþjóðiega sam keppnishæ f fyrirtæki. 

Sam féiag þar sem virðing er borin fyrir frumkvöðium og skapandi einstakiingum 

í efnahagsiífi og menningu og er fyrirmynd annarra ríkja hvað varðar sjáifbæ ra 

þróun. í stefnunni kemur m.a. fram að regluverk um skattaiega hvata vegna 

fjárfestinga verði endurskoðað með það að markmiði að auka fjárfestingu 

„viðskiptaengla" í nýsköpun. Þá verði jafnframt auðveit og skattalega hagkvæmt
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að veita starfsfólki í sprota- og nýsköpunarfyrirtækjum hLutabréf og kauprétti 

sem hluta af starfskjörum. Með vísan til fram angreinds er giLdissvið ákvæðisins 

takmarkað við kaup stjórnarm anna á hiutum í nýsköpunarfyrirtækjum. Við mat á 

því hvort um nýsköpunarfyrirtæki sé að ræða er gert ráð fyrir því að horft verði 

m.a. tiL þess hvort staðfesting Rannís Liggi fyrir og/eða félagfalLi undir þau skiiyrði 

sem skilgreind eru í lögum um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki, nr. 152/2009, 

óháð því hvort rannsóknar og/eða þróunarverkefni hafi hLotið staðfestingu 

Rannís.

Ráðuneytið telur eðLiLegt að miða við það tímamark þegar kaupréttarsamningur 

er nýttur eins og gert er ráð fyrir í frumvarpinu. Er það einnig í samræmi við 

ákvæði tekjuskattslaga um kauprétti starfsmanna.

Ráðuneytið tekur undir athugasem dir KPMG sem snúa að því að í stað orðanna 

„bréfin eru seld" í 3. málsl. 9. gr. iaga nr. 90/2003 komi orðin: eigendaskipti verða

Eftirfarandi breytingar verða á 9. gr. laganna:
a. Á eftir 1. málsl. koma tveir nýir málsliðir, svohljóðandi: Sama á við um 

kaup stjórnarm anns á hlutum eða hlutabréfum samkvæmt kauprétti í 
félagi sem hann er stjórnarm aður í ef félagið feLlur undir 3. töluL. 3. gr. 
laga um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki, nr. 152/2009, á því ári sem 
viðskiptin eru gerð. Um skattlagningu fram angreindra tekna 
stjórnarmanna fer skv. 1. mgr. 66. gr.

b. í stað orðanna „bréfin eru seld" í 3. málsl. kemur: eigendaskipti verða á 
hlutabréfunum.

Eins og KPMG bendir á í umsögn sinni hefur í framkvæmd verið Litið svo á að félagi 

beri ekki að halda eftir skatti í staðgreiðslu af tekjum sem myndast við nýtingu 

starfsm anna á kaupréttum. Ráðuneytið hefur því ekki talið þörf á breytingu á 

lögum um staðgreiðslu opinberra gjaida, nr. 45/1987, vegna þess en gerir ekki 

athugasemdir við það ef efnahags- og viðskiptanefnd kýs að gera slíka breytingu.

• 2. gr. frum varpsins

KPMG teLur orðaiag 2. gr. frum varpsins gefa tiLefni tiL að ætla að í skilyrðinu felist 

að féLag hafi hLotið staðfestingu Rannís, en orðalag greinargerðar bendi til 

annars. KPMG telur nauðsynlegt að alLur vafi verði tekin af um efni skilyrðisins, 

eða það að öðrum kosti felLt brott.

Þá teLur KPMG að efnislega ætti tiLlaga 2. gr. frum varpsins betur heima í 16. gr. 

laga um tekjuskatt, nr. 90/2003, en ekki 18. gr. laganna. Jafnframt telur KPMG ríka 

ástæðu til að kveða á um flokkun fjárm áiagerninga í skuidir annars vegar og eigið 

fé hins vegar með nýju ákvæði í lögum nr. 90/2003.

Með vísan tiL um fjöllunar um 1. gr. leggur KPMG til að í stað orðanna „hlutabréfin 

eru seLd" komi orðin: eigendaskipti verða á hlutabréfunum önnur en við skipti á 

hlutabréfum.
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Að lokum vekur KPMG athygLi á ákvæði 1. mgr. 24. gr. laga nr. 90/2003. Þar sé 

kveðið á um að tap af söiu eigna utan atvinnurekstrar sé ekki heimilt að draga 

frá tekjum, en þó megi jafna saman tapi og hagnaði af „söiu sams konar eigna á 

sama ári". Til álita komi að heimiLa siíka samjöfnun taps og hagnaðar við 

skattiagningu sem Lögð sé tiL í síðari máislið 2. gr. frumvarpsins, þ.e. að heimiia 

frádráttfrá frestuðum hagnaði ef tap verður af síðari sölunni og jafnvel einnig að 

heimiLa frádrátt taps af skiptunum frá hagnaði af síðari sölunni. Standi viiji tii 

þess mætti auka nýjum máLsLið við 2. gr. frumvarpsins, svohLjóðandi: Heimilt er 

að jafna saman tapi eða hagnaði af skiptunum og hagnaði eða tapi af síðari 

söiunni.

Skatturinn gerir athugasem dir við 2. gr. frum varpsins í þá veru að tiL að fyrirbyggja 

annars LíkLegan ágreining sé nauðsynLegt að binda heimiLd ákvæ ðisins við að 

féLag hafi unnið við verkefni sem hlotið hafi staðfestingu Rannís á því ári sem 

viðskiptin með hLutabréfin voru gerð. Mat á því hvort að féLag teLjist 

nýsköpunarfyrirtæki í skilningi 3. töluL. 3. gr. Laga um stuðning við 

nýsköpunarfyrirtæki, nr. 152/2009, krefjist töLuverðrar sérþekkingar sem hingað 

tiL hafi aLfarið verið á verksviði Rannís.

Fjármála- og efnahagsráðuneytið viLl taka fram að gildissvið ákvæ ðisins er 

takmarkað við viðskipti LögaðiLa við nýsköpunarfyrirtæki. Við mat á því hvort um 

nýsköpunarfyrirtæki sé að ræða er gert ráð fyrir því að horft verði m.a. tiL þess 

hvort staðfesting Rannís Liggi fyrir og/eða féLag falLi undir þau skilyrði sem 

skiLgreind eru í Lögum um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki, nr. 152/2009, óháð 

því hvort rannsóknar og/eða þróunarverkefni hafi hlotið staðfestingu Rannís. Að 

öðru Leyti vísar ráðuneytið tiL svara sinna við athugasemdum við 1. gr. 

frumvarpsins.

Við vinnslu frum varpsins var skoðað hvar best færi á því að koma ákvæðinu fyrir 

í Lögum um tekjuskatt. Niðurstaðan var sú að feLLa það undir 18. gr. Laganna. 

Ráðuneytið tekur ekki undir tilLögu KPMG um að rík ástæða sé tiL að kveða á um 

fLokkun fjármáLagerninga í skuLdir annars vegar og eigið fé hins vegar með nýju 

ákvæði í lögum um tekjuskatt. TiLlaga sama efnis var Lögð fram við vinnsLu 

frumvarps sem varð að Lögum um breytingu á ýmsum Lögum um skatta og gjöLd, 

nr. 33/2020. í svari ráðuneytisins við umsögn KPMG við frumvarpið kom fram að 

ráðuneytið tæki ekki undir tiLLöguna þar sem á vinnsLustigi frum varpsins hafi 

gagngert verið ákveðið að kveða ekki á um að farið yrði með skuldir á sama hátt 

og í reikningsskiLum heLdur einvörðungu Litið tiL greiddra vaxta. Komið hafi í Ljós 

að vandasam t sé að tengja þetta tvennt saman, eins og einnig hafi komið fram í 

umsögn KPMG á samráðsgátt stjórnvaLda.

Með vísan tiL umfjöLLunar um 1. gr. tekur ráðuneytið undir þá tiLLögu KPMG að í 

stað orðanna „hLutabréfin eru seld" í 2. gr. frum varpsins komi orðin: eigendaskipti 

verða á hLutabréfunum önnur en við skipti á hlutabréfum.
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Ráðuneytið gerir ekki athugasem dir við þá tiilögu KPMG að aukið verði nýjum 

málslið við 2. gr. frumvarpsins, með breytingum, svohljóðandi: Heimilt er að jafna 

saman hagnaði af skiptunum ogtap i a fs íð ari eigendaskiptunum.

Ráðuneytið Leggur jafnframt tiL breytingar á 2. gr. frum varpsins í þá veru að 2. 

máLsliður verði sér máLsgrein og að við bætist tilvísun til 3. töluL. 3. gr. laga um 

stuðning við nýsköpunarfyrirtæki, nr. 152/2009, enda Ljóst af samhengi við ákvæði 

1. gr. og 1. málsL. 2. gr. að gildissvið ákvæ ðisins eigi að takm arkast við hagnað 

einstakLings utan atvinnurekstrar af hLutabréfum eða hLutum í 

nýsköpunarfyrirtæki þegar þau eru Látin í skiptum fyrir hLutabréf eða hLuti í öðru 

féLagi. Óbreyttvæ ri ákvæðið mun víðtækara en efni stóðu tiL ogsLík breyting þyrfti 

mun ítarlegri skoðun áður en hægt væri að leggja hana fram. Jafnframt er lögð tiL 

heimiLd fyrir ráðherra tiL að kveða á um framkvæmd ákvæ ðisins í regLugerð.

Eftirfarandi breytingar verða á 18. gr. Laganna:
a. Við 1. mgr. bætist nýr máLsLiður, svohljóðandi: Lögaðila er heimiLt að 

fresta yfir tvenn áramót skattLagningu hagnaðar sem myndast hefur við 
umbreytingu skuldabréfs með breytirétti í hluti í félagi sem feLlur undir 
3. töLuL. 3. gr. Laga um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki, nr. 152/2009, á 
því ári sem viðskiptin eru gerð.

b. Á eftir 1. mgr. kemur ný máLsgrein, svohLjóðandi: Hagnaður einstakLings 
utan atvinnurekstrar af hlutabréfum eða hLutum í féLagi sem felLur undir 
3. töLuL. 3. gr. Laga um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki, nr. 152/2009, á 
því ári þegar viðskiptin eru gerð, þegar þau eru látin í skiptum fyrir 
hLutabréf eða hLuti í öðru h LutaféLagi, ei n kah LutaféLagi eða 
samLagshLutaféLagi skv. 1. töluL. 2. gr. að ölLu Leyti teLst til skattskyLdra 
fjármagnstekna þegar eigendaskipti verða á hLutabréfunum önnur en við 
skipti á hlutabréfum. Heimilt er að jafna saman hagnaði af skiptunum og 
tapi af síðari eigendaskiptunum. Ráðherra er heimiLt að kveða á um 
framkvæmd ákvæ ð isin sí regLugerð.

• 3. gr. frum varpsins

KPMG gerir ekki athugasemd við tiLlögu 3. gr. frum varpsins en gerir þá tiLlögu að 

orðin „eðLiLegt var að" verði feLLd brott úr 2. mgr. 8. gr. Laga um yfirskattanefnd, nr. 

30/1992. Á grundveLli þeirra orða hafi yfirskattanefnd, í starfsreglum sínum um 

ákvörðun máLskostnaðar, tekið sér vaLd tiL að ákveða hámarksþóknun 

sérfræ ðings út frá regLum ríkisskattstjóra um Lágmarks reiknað endurgjaLd. Með 

því hafi yfirskattanefnd girt fyrir að kærendur fengju raunveruLegan útlagðan 

máLskostnað sinn greiddan úr ríkissjóði þótt efnisLegur grundvöLLur stæði tiL þess.

Fjármála- og efnahagsráðuneytið teLur ekki tilefni tiL að feLla brott orðin „eðLiLegt 

var að" í Lögum um yfirskattanefnd en að mati ráðuneytisins er mikilvægt að þessi 

mæLikvarði á útLögðum kostnaði máLsaðiLa í kjöLfar meðferðar máLsins verði 

óbreyttur m.t.t. sanngirnis- og meðaLhófssjónarmiða.

5. Tillögur að breytingum:
Fjármála- og efnahagsráðuneytið leggur til eftirfarandi breytingartiLlögur við 

frumvarpið:
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5.1 Frádráttarbærni vaxtagjalda vegna blandaðra fjármálagerninga
Við I. KAFLA frum varpsins bætist ný grein, er verður 3. gr., um breytingu á

Ákvæði 3. mgr. 49. gr. laganna orðast svo:
Til frádráttarbærra vaxta skv. 1. mgr. 1. tölul. 31. gr. teljast vextir af 

fjárm álagerningum  sem fara skal með sem fjárskuld í reikningsskilum  og 
jafnframt uppfylLa kröfur til myndunar eiginfjárgrunns fjármálafyrirtækis, skv. 84. 
gr. b. laga um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002. Skilyrtir vextir eru fyrst 
gjaidfæ ranlegir þegar skilyrði til greiðslu þeirra eru uppfyllt. Vextir sem skuidari 
hefur val um að greiða eða greiða ekki eru gjaldfæ raniegir við greiðsiu.

Með lögum um breytingu á ýmsum iögum um skatta og gjöLd (staðgreiðsla, 
álagning o.fi.), nr. 33/2020, var þriðju málsgrein bætt við 49. gr. laga um tekjuskatt, 
nr. 90/2003. Líkt og fram kemur í athugasemdum frum varpsins var markmiðið 
m.a. að bregðast við úrskurði yfirskattanefndar nr. 95/2019 um skattalega 
meðferð svokailaðra biandaða fjárm áiagerninga (e. hybrid financiai instruments) 
sem fjárm álastofnunum  stendur tii boða að gefa út til að styrkja eiginfjárgrunn 
sinn, sbr. Lög um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002. SLÍkir gerningar hafa einkenni 
bæði skuldar og eiginfjár. í nýiegu bindandi áliti Skattsins var talið að breytingin 
hafi ekki verið nægjanlega skýr þannig að vextir af siíkum gerningi, sem var til 
skoðunar í málinu, gætu talist frádráttarbær vaxtakostnaður. Þykir rétt að 
bregðast við þeirri niðurstöðu með Lagabreytingu þannig að ekki Leiki vafi á um

Lagt er til að 3. mgr. 49. gr. tekjuskattsiaga verði endurorðuð. í fyrsta málsiið 
yrði skýrt tekið fram að vextir af fjármáiagerningum, sem fara skai með sem 
fjárskuld í reikningsskilum  en sem uppfyila á sama tíma kröfur sem gerðar eru tii 
viðbótar eiginfjár þáttar 1 skv. 84. gr. b. laga um fjármálafyrirtæki, teljist 
frádráttarbærir sem vextir skv. 1. mgr. 1. tölul. 31. gr. Breytingunni er ekki ætlað að 
skera úr um hvort gerningurinn teljist tii skuldar eða eiginfjár í skattalegu tiiliti 
heldur aðeins að vaxtagreiðslurnar (í reikningshaldslegu tiiliti) teljist tii 
frádráttarbærra vaxta í skattskilum. í öðrum og þriðja máislið er að finna sama 
orðalag og í núgildandi 3. mgr. 49. gr. og felur það í sér tímamark gjaldfæ rsiu líkt 
og niðurstaðan var í bindandi áliti Skattsins.

Gert er ráð fyrir því að ákvæðið öðlist þegar gildi.

5.2 Framlagning álagningarskráa
Við I. KAFLA frum varpsins bætast tvær nýjar greinar, er verða 4. og 5. gr., um

Eftirfarandi breytingar verða á ákvæði tii bráðabirgða LXVI í Lögunum:

b. í stað orðanna „árinu 2020" kemur: árunum 2020 og 2021.
c. í stað orðanna „vegna tekna ársins 2019" kemur: vegna tekjuáranna 

2019 og 2020.

Við lögin bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða, svohljóðandi:
Skattskrár vegna tekjuáranna 2018, 2019 og 2020 skal ríkisskattstjóri leggja 

fram eigi síðar en 31. maí 2022, þrátt fyrir ákvæði 2. mgr. 98. gr.

Á eftir VII. KAFLA frum varpsins bætist nýr kafli, er verður VIII. KAFLI,

VIII. KAFLI
Breyting á lögum um virðisaukaskatt, nr. 50/1988.
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Virðisaukaskattsskrár vegna tekjuáranna 2018, 2019 og 2020 skal 
ríkisskattstjóri leggjafram  eigi síðaren  31. maí 2022, þrátt fyrir ákvæði 46.gr.

Ákvæði til bráðabirgða LXVI við lög um breytingu á ýmsum lögum til að mæta 
efnahagslegum áhrifum í kjölfar heim sfaraidurs kórónuveiru, nr. 37/2020, kom 
inn í lögin við vinnslu frum varpsins fyrir efnahags- og viðskiptanefnd Aiþingis, 
sbr. þingskjal 1323 -  726. mál. Forsendur eru nú að mörgu leyti þær sömu og urðu 
hvatinn að því að ekki var talið æ skilegt að Skattinum væri skyit að leggja fram 
álagningarskrá við þær aðstæður sem uppi voru á þeim tíma. Jafnframt var 
ítrekað í nefndaráliti, sbr. þskj. 1322, að „nefndin [teidi] ekki ástæðu tiL þess að 
vikið verði frá þeirri skyLdu ríkisskattstjóra að Leggja fram skattskrá fyrir hvert 
sveitarféLag skv. 2. mgr. 98. gr. Laga um tekjuskatt." SambæriLegt ástand í 
sóttvarnarráðstöfunum nú hefur haft í för með sér sama ómöguleika varðandi 
framlagningu skattskrár á því tímabiLi sem um ræðir og er því óhjákvæmiLegt að 
heimiLað verði með lögum að fresta um nokkurt skeið þeirri skyLdubundnu 
framlagningu. Af því tilefni er Lagt tiL að skyLda til fram lagningar áLagningarskráa 
vegna tekjuársins 2020 faLli niður með þeim sömu rökum og Lögð voru tiL 
grundvalLar sLíkri ákvörðun varðandi álagningarskrá vegna tekjuársins 2019. í því 
skyni að skjóta með ótvíræðum hætti lagastoðum undir þá framkvæmd varðandi 
skattskrár og framLagningarskrár virðisaukaskatts, sem nú er nauðsynLegt að 
viðhafa vegna sóttvarnarsjónarmiða, er jafnframt Lagt tiL að Lögfest verði að 
fram lagning þeirra skuLi eiga sér stað eigi síðar en 31. maí 2022.

Gert er ráð fyrir því að ákvæðið öðlist þegar gildi.

5.3 Sameining Skattsins og skattrannsóknarstjóra ríkisins

IX. KAFLI
Breyting á lögum um réttindi og skyldur starfsm anna ríkisins, nr. 70/1996.

Á eftir orðinu „toLLgæsLustjóra" í 2. máLsi. 1. mgr. 39. gr. Laganna kemur: 
skattrannsóknarstjóra.

Komið hefur í Ljós að við samþykkt Laga um breytingu á Lögum er varða 
rannsókn og saksókn skattaLagabrota (tvöföLd refsing, máLsmeðferð), þingskjai 
1239 — 373. máL, hefur farist fyrir að gera nauðsynLega breytingu á 39. gr. Laga 
um réttindi og skyidur starfsm anna ríkisins, nr. 70/1996. Samkvæmt ákvæðinu 
skuLu Laun og önnur Launakjör skattrannsóknarstjóra fara eftir kjarasamningum 
sem stéttarféLög eða samtök þeirra gera við ríkið, sbr. 47. gr. sömu Laga. Sama 
giLdir nú um Laun og önnur Launakjör LögregLumanna, toLLgæsLustjóra, toLLvarða, 
fangavarða og skrifstofustjóra í Stjórnarráði ísLands sem ekki eru ákvörðuð af 
fjármáLa- og efnahagsráðherra, sbr. 39. gr. a Laganna.

Gert er ráð fyrir því að ákvæðið öðList þegar giLdi.


