Aðgerðir stjórnvalda og þitt fyrirtæki
COVID-19

24. júní 2020 – 4. útgáfa

FRÁ FORSTJÓRA

Uppbygging til framtíðar
Stjórnendur fyrirtækja hafa undanfarna mánuði siglt í ólgusjó óvissu þar sem hefur
verið nær ómögulegt að takast á við meira en eina báruna í einu. Árangurinn í
baráttunni til þessa gefur hins vegar vonir um að íslenskt efnahagslíf taki við sér fyrr
en síðar.
Við erum þó því miður ekki enn komin fyrir vind. Lykiláskorun fyrirtækja í landinu er
að ná fram stöðugleika í rekstri samhliða því að leggja grunninn að uppbyggingu til
framtíðar. Ákvarðanir sem teknar eru nú munu varða leiðina fram á við.
Í þessu kristallast okkar sameiginlega verkefni sem framundan er, að styrkja
grunnstoðir og innviði íslensks samfélags, og tryggja að uppbygging
efnahagskerfisins þjóni fyrirtækjum og samfélaginu í heild til lengri tíma.
Þær fjölmörgu aðgerðir sem stjórnvöld hafa hrint í framkvæmd til þessa hafa veitt
mótvægi við neikvæð efnahagsáhrif af faraldrinum, sem og skapað aðstæður fyrir
öfluga viðspyrnu. Mögulega þarf meira til samhliða opnun landamæra enda veiruváin
enn í fullum gangi í fjölda landa.

Í þessari samantekt Deloitte má finna nánari útlistun á helstu aðgerðum og skilyrðum
aðgerða stjórnvalda, sem við vonum að gagnist fyrirtækjum og öðrum í yfirstandandi
átaki.
Saman höfum við staðið okkur vel í að takast á við þetta gríðarstóra verkefni og mun
áframhaldandi samtakamáttur spila lykilhlutverk í því endurreisnarstarfi sem nú
hefst í íslensku samfélagi.
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EFNAHAGSAÐGERÐIR - YFIRLIT

Stærstu einstöku efnahagsaðgerðir sögunnar
FYRSTI HLUTI AÐGERÐA

ANNAR HLUTI AÐGERÐA

ÞRIÐJI HLUTI AÐGERÐA

1. Hlutastarfaleiðin

11. Lokunarstyrkir

21. Framlenging hlutastarfaleiðar

2. Brúarlán til atvinnulífs

12. Stuðningslán

22. Einfaldari reglur um fjárhagslega endurskipulagningu

3. Frestun skattgreiðslna

13. Jöfnun tekjuskatts

23. Stuðningur vegna greiðslu launa á uppsagnarfresti

4. Laun í sóttkví

14. Geðheilbrigði og fjarþjónusta

5. Barnabótaauki

15. Vernd fyrir börn og fjölskyldur

6. Úttekt séreignarsparnaðar

16. Sértækur stuðningur

7. Styrking ferðaþjónustu

17. Sókn í nýsköpun

8. Útvíkkun á „Allir vinna”

18. Sumarúrræði fyrir námsmenn

9. Greiðari innflutningur

19. Virkni í atvinnleit

10. Fjárfestingaátak

20. Innlend verðmætasköpun
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NÁNAR UM AÐGERÐIRNAR

Hlutastarfaleiðin
Lög um breytingu á lögum um atvinnuleysistryggingar og lögum um Ábyrgðasjóð launa (minnkað starfshlutfall)., sbr. lög frá 20. mars 2020 nr. 23/2020.

Samvinna
vinnuveitenda og
starfsmanna

20% lágmarks
skerðing starfshlutfalls

• Almenn ákvæði
vinnuréttar gilda um
uppsagnarfrest og því er
hér um frávik að ræða,
sem allt að einu byggir á
samkomulagi beggja aðila
um breytt starfshlutfall,
tímabundið.

• Til þess að réttur til
hlutabóta vegna breytts
starfshlutfalls verði virkur
verður starfshlutfallið að
skerðast um að lágmarki
20 prósentustig.
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25% lágmarks
starfshlutfall

• Starfsmaður sem
samþykkir að gera
breytingar um breytt
starfshlutfall verður að
vinna sem nemur að
lágmarki 25% starf til þess
að eiga rétt á hlutabótum
samkvæmt lögunum.

Greidd 90% af
launum að
hámarki 700
þús.kr.

• Hámarkshlutfall launa frá
vinnuveitanda og bætur frá
Atvinnuleysistryggingasjóði
getur ekki orðið hærri en
90% af launum sem voru til
staðar fyrir skerðingu
starfshlutfalls. Þá getur
mánaðarleg fjárhæð sem
starfsmaður fær aldrei orðið
hærri en 700.000 kr. Laun
undir 400.000 kr. eru tryggð
að fullu m.v. 100% starf.

Gildir líka um
sjálfstætt
starfandi

• Þeir sem eru sjálfstætt
starfandi geta strax sent
umsókn til Vinnumálastofnunar og samhliða
skulu þeir senda
tilkynningu til Skattsins
með útfylltu eyðublaði
rsk.5.02 um breytingu á
rekstri.

NÁNAR UM AÐGERÐIRNAR

Hlutastarfaleiðin, frh.
Nánar um samspil hámarkshlutfalls launa og hámarks mánaðarlegrar fjárhæðar, miðað við 100% starfshlutfall fyrir skerðingu og 25% starfshlutfall eftir
skerðingu.

Full laun fyrir
starf*

Starfshlutfall

Vinnuveitandi
greiðir

Bætur
VMST

Starfsmaður
fær alls

Leiðrétt
vegna
hámarks

Endanlegt til
starfsmanns*

Hlutfall af
upphaflegum
launum

400.000

25%

100.000

300.000

400.000

0

400.000

100,00%

500.000

25%

125.000

342.303

467.303

-17.303

450.000

90,00%

600.000

25%

150.000

342.303

492.303

0

492.303

82,05%

700.000

25%

175.000

342.303

517.303

0

517.303

73,90%

800.000

25%

200.000

342.303

542.303

0

542.303

67,79%

900.000

25%

225.000

342.303

567.303

0

567.303

63,03%

1.000.000

25%

250.000

342.303

592.303

0

592.303

59,23%
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* Upphæðir fyrir skatta og önnur gjöld.

NÁNAR UM AÐGERÐIRNAR

Hlutastarfaleiðin, frh.
Nánar um samspil hámarkshlutfalls launa og hámarks mánaðarlegrar fjárhæðar, miðað við 100% starfshlutfall fyrir skerðingu og 50% starfshlutfall eftir
skerðingu.

Full laun fyrir
starf*

Starfshlutfall

Vinnuveitandi
greiðir

Bætur
VMST

Starfsmaður
fær alls

Leiðrétt
vegna
hámarks

Endanlegt til
starfsmanns*

Hlutfall af
upphaflegum
launum

400.000

50%

200.000

200.000

400.000

0

400.000

100,00%

500.000

50%

250.000

228.202

478.202

-28.202

450.000

90,00%

600.000

50%

300.000

228.202

528.202

0

528.202

88,03%

700.000

50%

350.000

228.202

578.202

0

578.202

82,60%

800.000

50%

400.000

228.202

628.202

0

628.202

78,53%

900.000

50%

450.000

228.202

678.202

0

678.202

75,36%

1.000.000

50%

500.000

228.202

728.202

-28.202

700.000

70,00%
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* Upphæðir fyrir skatta og önnur gjöld.

NÁNAR UM AÐGERÐIRNAR

Hlutastarfaleiðin, frh.
Nánar um samspil hámarkshlutfalls launa og hámarks mánaðarlegrar fjárhæðar, miðað við 100% starfshlutfall fyrir skerðingu og 75% starfshlutfall eftir
skerðingu.

Full laun fyrir
starf*

Starfshlutfall

Vinnuveitandi
greiðir

Bætur
VMST

Starfsmaður
fær alls

Leiðrétt
vegna
hámarks

Endanlegt til
starfsmanns*

Hlutfall af
upphaflegum
launum

400.000

75%

300.000

100.000

400.000

0

400.000

100,00%

500.000

75%

375.000

114.101

489.101

-39.101

450.000

90,00%

600.000

75%

450.000

114.101

564.101

-24.101

540.000

90,00%

700.000

75%

525.000

114.101

639.101

-9.101

630.000

90,00%

800.000

75%

600.000

114.101

714.101

-14.101

700.000

87,50%

900.000

75%

675.000

114.101

789.101

-89.101

700.000

77,78%

1.000.000

75%

750.000

0

750.000

0

750.000

75,00%
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* Upphæðir fyrir skatta og önnur gjöld.

NÁNAR UM AÐGERÐIRNAR

Hlutastarfaleiðin, framlenging
Hlutastarfaleiðin mun standa til boða til 31. ágúst 2020, þar af óbreytt út 30. júní 2020. Ætli fyrirtæki að nýta sér hlutastarfaleiðina í júnímánuði skal sækja
um framlengingu fyrir 30. júní 2020.
Frá 1. júlí 2020 til 31. ágúst 2020 verður breyting á hlutastarfaleiðinni og verður lágmarks starfshlutfall þá 50%. Ætli fyrirtæki að nýta sér hlutastarfaleiðina í
þessa mánuði skal sækja um framlengingu fyrir 1. júlí 2020.
Meðaltal mánaðartekna fyrirtækis frá 1. mars 2020 og til þess dags er
starfsmaður sækir um atvinnuleysisbætur eða staðfestir áframhaldandi
nýtingu á rétti sínum til atvinnuleysisbóta, skal hafa dregist saman um
a.m.k. 25% í samanburði við eitt af eftirfarandi:
•

meðaltal mánaðartekna sama tímabils árið 2019

•

meðaltal mánaðartekna frá 1. júní 2019 til 31. ágúst 2019

•

meðaltal mánaðartekna frá 1. desember 2019 til 29. febrúar 2020

•

meðaltal mánaðartekna frá 1. mars 2019 til 29. febrúar 2020

Ef viðmiðunartímabil er tengt fæðingarorlofi er hægt að óska eftir að
viðmiðunartekjur sem ákvörðuðu færðingarorlofið verði nýttar í stað
greiðslna í fæðingarorlofi.
Fyrirtæki skal hafa skilað framtölum, skilagreinum og öðrum skýrslum, þar
með talið CFC ef við á, síðastliðinna þriggja ára fyrir umsókn, sem og skilað
ársreikningum og skráð raunverulega eigendur.
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Á tímabilinu 1. júní 2020 til 31. maí 2022 skal fyrirtæki ekki úthluta arði,
lækka hlutafé með greiðslu til hluthafa, kaupa eigin hluti, greiða til eigenda
aðrar greiðslur á grundvelli eignaraðildar, greiða óumsaminn kaupauka,
greiða af víkjandi lánum fyrir gjalddaga, veita eigendum eða nákomnum
lán eða afhenda fjármuni sem ekki tengjast öflun tekna, né greiða
stjórnendum hærri laun en þrjár milljónir á mánuði.
Fyrirtæki skal vera í skilum með launatengd gjöld og opinber gjöld á þeim
degi þegar starfsmaður sækir um atvinnuleysisbætur eða tilkynnir um
áframhaldandi nýtingu.
Sjálfstætt starfandi einstaklingar fá tekjutengdar bætur til 31. ágúst 2020
að öðrum skilyrðum uppfylltum.
Heimilt er að birta opinberlega lista yfir þau fyrirtæki sem nýta sér
hlutastarfaleiðina.
Ef fyrirtæki uppfyllir ekki lengur skilyrði á tímabilinu 1. júní 2020 til 31. maí
2022 þarf að endurgreiða með 15% álagi. Ef ásetningsbrot er til staðar er
refsing sektir eða fangelsi að allt að tveimur árum.

NÁNAR UM AÐGERÐIRNAR

Brúarlán til atvinnulífs
Fyrirtæki geta, að uppfylltum ákveðnum skilyrðum, fengið viðbótar rekstrarlán vegna áhrifa af heimsfaraldrinum. Ríkissjóður leggur fram ábyrgðir fyrir allt
að 70% slíkra rekstrarlána og er heildaráhætta ríkissjóðs vegna þeirra allt að 50 ma.kr.
Eftirfarandi gildir:

1

2

3

4

Ábyrgðir taka eingöngu til nýrra lána til fyrirtækja sem hafa
orðið fyrir verulegu tekjutapi milli ára. Jafnframt er það
forsenda að vandi fyrirtækis sé ófyrirséður og að það geti með
viðeigandi aðstoð orðið rekstrarfært þegar dregur úr áhrifum
heimsfaraldurs kórónaveiru.
Lánastofnanir skulu grípa fyrst til hefðbundinna úrræða sem
þær ráða yfir til aðstoðar fyrirtækjum og skal lán með
ábyrgðum því aðeins veitt ef hefðbundin úrræði duga ekki til.

5

Ábyrgðin er afturkölluð að 18 mánuðum liðnum.

6

Lán takmarkast við fyrirtæki þar sem launakostnaður var a.m.k.
25% af heildarútgjöldum undangengins árs.

7

Heimilt er að takmarka hagnýtingu lánsins þannig að það sé t.d.
eingöngu nýtt til greiðslu launa, rekstraraðfanga og húsaleigu.

8

Umfangi veittra ábyrgða er skipt með eftirfarandi hætti: (a)
fyrirtæki með færri en 20 starfsmenn; (b) fyrirtæki með 20–100
starfsmenn; (c) fyrirtæki með 100–250 starfsmenn; og (d)
fyrirtæki með fleiri en 250 starfsmenn.

Lán til einstakra fyrirtækja geta að hámarki numið tvöföldum
árslaunakostnaði viðkomandi fyrirtækis á næstliðnu ári.
Við ákvörðun kjara lánveitingar skal lánastofnun taka tillit til
þess að hún ber aðeins hluta áhættu við veitingu lánsins.
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NÁNAR UM AÐGERÐIRNAR

Frestun skattgreiðslna
Launagreiðendur geta óskað eftir greiðslufresti á allt að þremur greiðslum staðgreiðslu og tryggingagjalds með gjalddaga á tímabilinu 1. apríl 2020 til og
með 1. desember 2020 að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Gjalddagur allra frestaðra greiðslna er 15. janúar 2021.

1

Tekjufall

Verulegir rekstrarörðugleikar vegna
ófyrirséðs tekjufalls á árinu 2020.

Ef allt framangreint á við, þá getur
launagreiðandi óskað eftir frestun
á allt að þremur greiðslum
staðgreiðslu og tryggingagjalds.

2

Enginn arður
/úttekt

Arði skal ekki úthlutað á árinu 2020 og úttekt
eigenda á árinu 2020 er innan marka reiknaðs
endurgjalds, þá má félagið ekki kaupa eigin bréf.

Launagreiðandi sé ekki í vanskilum með opinber gjöld, skatta og
skattsektir sem komnar voru á eindaga 31. desember 2019 og að
álögð gjöld og skattar byggist ekki á áætlun vegna vanskila
skattframtala og skýrslum svo sem staðgreiðslu og
virðisaukaskattsskýrslum síðastliðin þrjú ár eða frá því rekstur hófst.

Í skilum með
skatta og framtöl

3

Sveitarstjórnum er heimilt að fresta allt að þremur gjalddögum vegna fasteignagjalda gjaldenda og eru á gjalddaga 1. apríl til og með 1. desember 2020 til
15. janúar 2021. Skilyrði eru þau sömu og koma fram við frestun samkvæmt lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda.
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NÁNAR UM AÐGERÐIRNAR

Frestun skattgreiðslna, frh.
BEIÐNI UM FRESTUN
•
•
•
•
•

Skilagreinum skal skilað á réttum tíma.
Beiðni skal berast Skattinum á því formi sem hann ákveður í síðasta lagi á eindaga.
Skatturinn getur krafist rökstuðnings og gagna til að fyrirtæki færi sönnur fyrir því að um raunverulega erfiðleika sé að ræða.
Skatturinn getur hafnað beiðni, verði ekki talið að skilyrðin séu uppfyllt.
Skatturinn hefur endurskoðunarheimild til að ganga úr skugga um hvort frestunin sé réttlætanleg. Ef frestunin reynist ekki uppfylla skilyrðin, mun
fyrirtækið sæta álagi frá gjalddaga (álag 10% að viðbættum dráttarvöxtum frá eindaga) vegna hverrar greiðslu sem frestað er.

VIÐBÓTARFRESTUR

• Þurfi fyrirtæki viðbótarfrest vegna þegar frestaðra greiðslna sem eru með gjalddaga 15. janúar 2021, er möguleiki að fresta þeim
gjalddaga og dreifa þeim til 15. júní, 15. júlí og 15. ágúst 2021.
• Beiðni um frestun þarf að hafa borist Skattinum fyrir 15. janúar 2021.

SKILYRÐI FYRIR VIÐBÓTARFRESTI
• Að fyrirtæki hafi orðið fyrir verulegu tekjufalli á árinu 2020, samanborið við fyrri ár.
• Skatturinn lítur til virðisaukaskattsskila hjá viðkomandi fyrirtæki á árinu 2020 og umfangs starfseminnar að öðru leyti.
• Þetta skilyrði á ekki við um staðgreiðsluskil opinberra aðila (ríkisvald og sveitarstjórnarvald).
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NÁNAR UM AÐGERÐIRNAR

Frestun skattgreiðslna, frh.
Úrræðið tekur einnig til frestunar fleiri skatta, eins sem aðrir skattar og gjöld eru felld niður tímabundið eða þeim dreift til lengri tíma. Þá er fyrirhugaðri
þrepalækkun bankaskatts flýtt þannig að gjaldhlutfallið verður 0,145%.

1

Tollafgreiðslugjald vegna skipa og flugvéla er fellt niður til og með
31. desember 2021.

2

Gjalddagar aðflutningsgjalda vegna uppgjörstímabila frá mars
2020 og út árið er 5. dagur annars mánaðar eftir lok uppgjörstímabils.

Heimilt verður að færa allan innskatt viðkomandi tímabils þótt
einungis hluti hans hafi verið greiddur.

3

Sveitarfélög geta frestað gjalddögum fasteignagjalda til seinni
hluta ársins, án vaxta og innheimtugjalda.

Sömu skilyrði og málsmeðferðarreglur gilda og um frestun gjalddaga
staðgreiðslu og tryggingagjalds.

4

Gistináttaskattur á tímabilinu 1. apríl 2020 – 31. desember 2021
fellur niður.

Álögðum gistináttaskatti fyrir tímabilin janúar, febrúar og mars 2020
er frestað til 5. febrúar 2022.

5

Fyrirframgreiðslur tekjuskatts fyrirtækja árið 2020 upp í álagðan
tekjuskatt fyrra árs frestast fram í október.

Lögaðilum er heimilt án umsóknar að ákveða sjálfir hvort þeir greiði
fyrirframgreiðslu tekjuskatts lögaðila upp í álagningu 2020 á
gjalddögunum 1. apríl, 1. maí og 1. júní, en eindagi er mánuði eftir
gjalddaga.
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Frestun tekur ekki til þeirrar fyrirframgreiðslu sem var á gjalddaga 1.
mars og var á eindaga 31. mars, en tekur tillit til fyrirframgreiðslu
sem var á gjalddaga 1. apríl.

NÁNAR UM AÐGERÐIRNAR

Laun í sóttkví
Lögin taka bæði til greiðslna til fyrirtækja sem hafa greitt launamönnum sem sæta sóttkví, samkvæmt fyrirmælum heilbrigðisyfirvalda, þegar önnur
réttindi, s.s. veikindaréttur, eiga ekki við og til greiðslna til sjálfstætt starfandi einstaklinga – en aðeins á tímabilinu 1. febrúar til 30. september 2020.
SKILYRÐI

GREIÐSLUR

UMSÓKNIR

• Launamaður, eða barn í hans forsjá undir 13
ára aldri eða barn undir 18 ára aldri sem
þiggur þjónustu á grundvelli laga um
þjónustu við fatlað fólk með langvarandi
stuðningsþarfir, hafi sætt sóttkví,
• Launamaður hafi ekki getað sinnt vinnu að
öllu leyti eða að hluta þaðan sem hann sætti
sóttkví,
• Önnur atvik hafi ekki staðið í vegi fyrir því að
launamaður hafi getað mætt til vinnu á
vinnustað og
• Fyrirtæki hafi sannanlega greitt launamanni
laun á meðan hann eða barn í hans forsjá
sætti sóttkví.
• Launamaður nýtur ekki slysadagpeninga,
sjúkradagpeninga, endurhæfingarlífeyris eða
greiðslna úr sjúkrasjóðum.
• Sömu skilyrði eiga við um sjálfstætt starfandi
einstaklinga.

• Greiðsla til fyrirtækis skal taka mið af
heildarlaunum launamanns í þeim
almanaksmánuði eða almanaksmánuðum
sem hann eða barn í hans forsjá var í sóttkví.
• Greiðslur geta aldrei verið hærri en 633.000
kr. fyrir launamann miðað við heilan
almanaksmánuð. Hámarksgreiðslur fyrir
hvern dag sem launamaður sætir sóttkví eða
annast barn í sóttkví nema 21.100 kr.
• Sömu hámörk eiga við um sjálfstætt
starfandi einstaklinga, en þar skal taka mið
af meðaltali reiknaðs endurgjalds sem greitt
hefur verið tryggingagjald af árið 2019.

• Í skriflegri umsókn um greiðslu skal tilgreina
þá einstaklinga sem sótt er um greiðslu fyrir
og þá daga sem þeir gátu ekki sinnt vinnu að
öllu leyti eða að hluta sökum þess að þeim
var gert að vera í sóttkví eða þeir önnuðust
barn í sóttkví.
• Umsóknir skulu afgreiddar þegar allar
nauðsynlegar upplýsingar og gögn hafa
borist. Vinnumálastofnun er heimilt að synja
umsókn um greiðslu hafi nauðsynlegar
upplýsingar og gögn ekki borist innan 45
daga frá þeim degi þegar umsóknin barst
stofnuninni.
• Umsóknir um greiðslur samkvæmt lögum
þessum skulu berast Vinnumálastofnun í
síðasta lagi 31. desember 2020. Hafi umsókn
ekki borist fyrir það tímamark fellur réttur til
greiðslu niður.
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NÁNAR UM AÐGERÐIRNAR

Barnabótaauki
Greiddur út í júní
Sérstakur barnabótaauki greiddur út við álagningu opinberra gjalda á árinu 2020.

42 þús.kr.
Barnabótauki er 42.000 kr. með hverju barni þeirra sem fá greiddar barnabætur í dag.

30 þús.kr.
Barnabótaauki er 30.000 kr. með hverju barni þeirra sem fá ekki barnabætur vegna tekjuskerðingar.

Ekki skattskyldar tekjur
Sérstakur barnabótaauki telst ekki til skattskyldra tekna og er um einskiptisaðgerð að ræða.
Verður ekki skuldajafnað við aðrar skuldir gjaldanda við ríkið, sveitastjórnir eða
Innheimtustofnunar sveitarfélaga.
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NÁNAR UM AÐGERÐIRNAR

Úttekt séreignarsparnaðar
Allir sem eiga séreignarsparnað sem almennt er laus til útborgunar við 60 ára aldur, örorku eða fráfall rétthafa geta tekið út allt að 12 m.kr. fyrir
staðgreiðslu og útsvar á grundvelli umsóknar til vörsluaðila.

1
2
3
4
5
17 | © Deloitte ehf.

Umsóknarfrestur og gildistími
Umsóknarfrestur er til 1. janúar 2021 og því getur rétthafi sótt um að fá sparnaðinn greiddan út hvenær sem er á tímabilinu frá og
með 1. apríl 2020 til og með 31. desember 2020. Heimildin gildir frá 1. apríl 2020 til og með 31. desember 2020.

Umsókn og afturköllun lögð fram hjá vörsluaðila
Óski rétthafi eftir útgreiðslu séreignarsparnaðar er gert ráð fyrir að hann leggi fram umsókn þess efnis hjá þeim vörsluaðila sem
heldur utan um séreignarsparnað hans. Eftir að útgreiðsla séreignarsparnaðar er hafin getur rétthafi afturkallað beiðni um útgreiðslu.

12 m.kr. hámark yfir 15 mánuði
Hverjum rétthafa er heimilt að taka út allt 12 m.kr., óháð fjölda vörsluaðila, sem greiddar eru út á 15 mánaða tímabili frá því að
umsókn barst vörsluaðila. Samkvæmt ákvæðinu styttist útgreiðslutími hlutfallslega ef um lægri fjárhæð er að ræða.

Tekjuskattur en ekki áhrif á aðrar opinberar bætur
Tekjuskattur og útsvar eru greidd af lífeyrisgreiðslum en útgreiðsla hefur ekki áhrif á bætur samkvæmt lögum um almannatryggingar,
húsnæðisbætur, barnabætur, atvinnuleysisbætur eða greiðslu til foreldra vegna langveikra eða alvarlegra fatlaðra barna.
Áfram hægt að ráðstafa inn á íbúðarhúsnæði
Útgreiðslan hefur ekki áhrif á eldri ákvæði sama efnis. Rétthafi getur því ráðstafað iðgjöldum sem myndast eftir 1. apríl 2020 til öflunar
íbúðarhúsnæðis, að uppfylltum þeim skilyrðum sem um slíka ráðstöfun gilda.

NÁNAR UM AÐGERÐIRNAR

Styrking ferðaþjónustu
Þessi aðgerð felur í sér þrjá meginþætti, útgáfu gjafabréfs til allra íbúa 18 ára og eldri, niðurfellingu gistináttaskatts og undirbúning alþjóðlegs átaks.

Gjafabréf
Gefin verða út stafræn gjafabréf til allra íbúa 18 ára og eldri sem hægt verður að nota til að greiða fyrir
ferðaþjónustu hér á landi.

Niðurfelling gistináttaskatts
Gistináttaskattur á tímabilinu 1. apríl 2020 – 31. desember 2021 fellur niður. Álögðum gistináttaskatti fyrir
tímabilið janúar, febrúar og mars 2020 er frestað til 5. febrúar 2022.

Alþjóðlegt átak
Allt að 1,5 ma.kr. verða settar í undirbúning á alþjóðlegu markaðsátaki, sem beint verður að völdum
kjarnamörkuðum, einkum í Evrópu og Norður-Ameríku.
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NÁNAR UM AÐGERÐIRNAR

Útvíkkun á „Allir vinna“
Endurgreiðsluhlutfall virðisaukaskatts vegna vinnu manna á byggingarstað íbúðarhúsnæðis verður tímabundið hækkað á ný úr 60% í 100% á tímabilinu frá
1. mars 2020 til og með 31. desember 2020. Þjónustuveitandi þarf að vera skráður í fyrirtækjaskrá, ekki vera opinber aðili og ekki í vanskilum.

EINSTAKLINGAR, EIGENDUR OG

MANNÚÐAR- OG

LEIGJENDUR HÚSNÆÐIS

LÍKNARFÉLÖG

• Samhliða hækkun endurgreiðsluhlutfallsins úr 60% í 100% mun
heimild til endurgreiðslu einnig ná til þess virðisaukaskatts sem
greiddur hefur verið vegna vinnu manna á byggingarstað
frístundahúsnæðis, auk hönnunar eða eftirlits vegna nýbygginga,
endurbóta eða viðhalds íbúðar- og frístundahúsnæðis.
• Í lögunum er heimilað að eigendur og leigjendur íbúðarhúsnæðis
geti óskað eftir 100% endurgreiðslu á virðisaukaskatti vegna
heimilisaðstoðar eða reglulegrar umhirðu íbúðarhúsnæðis á
tímabilinu til ársloka 2020.
• Einstaklingar geta fengið endurgreiddan 100% virðisaukaskatt af
vinnu manna vegna bílaviðgerða, bílamálningar og bílaréttingar sem
er umfram 25.000 kr.
• Endurgreiðsla virðisaukaskatts er ekki til staðar þar sem hægt er að
nota sem innskatt.
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• Starfsemi tiltekinna félaga sem starfa í þágu almannaheilla, þ.e.
mannúðar- og líknarfélög, íþróttafélög, björgunarsveitir,
landssamtök björgunarsveita og slysavarnadeilda og einstakar
félagseiningar sem starfa undir merkjum samtakanna geta fengið
endurgreiddan 100% þess virðisaukaskatts sem þau hafa greitt
vegna vinnu manna sem innt er af hendi á tímabilinu 1. mars 2020
til og með 31. desember 2020 vegna byggingar, hönnunar,
endurbóta eða viðhalds á mannvirkjum.
• Endurgreiðsla fyrir þessa aðila tekur ekki til íbúðar- eða
frístundarhúsnæðis en til allra mannvirkja sem nýttar eru undir
starfsemi aðilanna og ekki er nýtt sem innskattur.
• Umsækjandi þarf að vera skráður í virðisaukaskattsskrá og hvorki í
heild né að hluta í opinberri eigu.
• Þá getur samanlögð fjárhæð endurgreidds virðisaukaskatts og
opinberra styrkja ekki verið hærri en heildarfjárhæð vinnu við
framkvæmdir.

NÁNAR UM AÐGERÐIRNAR

Greiðari innflutningur
Gjalddagar aðflutningsgjalda vegna uppgjörstímabila frá mars 2020 og út árið verða 5. dag annars mánaðar eftir lok uppgörstímabils.

1

Tollafgreiðslugjald vegna skipa og flugvéla er fellt niður til og með
31. desember 2021.

2

Gjalddagar aðflutningsgjalda vegna uppgjörstímabila frá mars
2020 og út árið er 5. dagur annars mánaðar eftir lok uppgjörstímabils.

Heimilt verður að færa allan innskatt viðkomandi tímabils þótt
einungis hluti hans hafi verið greiddur.

3

Sveitarfélög geta frestað gjalddögum fasteignagjalda til seinni
hluta ársins, án vaxta og innheimtugjalda.

4

Gistináttaskattur á tímabilinu 1. apríl 2020 – 31. desember 2021
fellur niður.

Á gjalddaga virðisaukaskatts vegna uppgjörstímabilanna mars og
apríl, maí og júní, júlí og ágúst, september og október og nóvember
og desember á árinu 2020, er heimilt að færa til innskatts á
virðisaukaskattsskýrslu allan virðisaukaskatt vegna viðkomandi
uppgjörstímabils, þótt engum eða einungis hluta af gjaldföllnum
virðisaukaskatti hafi á þeim tíma verið skilað.

5

Fyrirframgreiðslur tekjuskatts fyrirtækja árið 2020 upp í álagðan
tekjuskatt fyrra árs frestast fram í október.
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Álag vegna skila á virðisaukaskatti sem er á gjalddaga 6. apríl 2020,
fyrir uppgjörstímabilið janúar-febrúar 2020, er fellt niður.

NÁNAR UM AÐGERÐIRNAR

Fjárfestingaátak
Fara á í sérstakt flýtifjárfestingaátak upp á 20 ma.kr. þar sem sérstaklega er horft til framkvæmda sem hægt er að flýta eða annarra arðbærra verkefna sem
skapa fjölbreytt störf með skömmum fyrirvara.

Samgöngumannvirki

6

Fjárfestingar opinberra fyrirtækja

4,6

Innviðir

2,3

Viðhald fasteigna

2

Rannsóknir, nýsköpun, menning og
íþróttir

1,8

Stafrænt Ísland og önnur
upplýsingatækniverkefni

1,4

Nýbyggingar og meiri háttar
endurbótaverkefni

Orkuskipti og grænar lausnir
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1,1
0,5

NÁNAR UM AÐGERÐIRNAR

Lokunarstyrkir
Veittur er lokunarstyrkur til fyrirtækja sem loka þurfa rekstri samkvæmt auglýsingu 243/2020 á tímabilinu 23. mars 2020 – 3. maí 2020. Gildir jafnframt um
rekstraraðila í blandaðri starfsemi sem hafa þurft að loka hluta starfseminnar. Styrkurinn skal vera jafnhár rekstrarkostnaði fyrirtækis fyrir sama tímabil.
Umsóknarfrestur er til og með 1. september 2020.

Til að hljóta lokunarstyrk skulu tekjur í apríl 2020 vera að
lágmarki 75% lægri en á sama tíma árið 2019 og tekjur á
rekstrarárinu 2019 skulu hafa verið að lágmarki 4,2 m.kr.

Til að hljóta styrk skal fyrirtæki vera enn í rekstri og ekki í
vanskilum með opinber gjöld né vera í slita- eða
gjaldþrotameðferð.

Lokunarstyrkur er að hámarki 800.000 kr. á hvern
starfsmann í starfi í febrúar 2020 en getur þó aldrei orðið
hærri en 2,4 m.kr. á hvert fyrirtæki.

Fái fyrirtæki hærri styrk en því ber, skal endurgreiða innan
mánaðar með 4,9% vöxtum. Fái fyrirtæki styrk sem það á
ekki rétt á ber því að endurgreiða styrkinn með 50% álagi.

Lokunarstyrkurinn er skattskyldur.

Viðbótarstyrkur til fyrirtækja sem loka þurftu rekstri skv.
auglýsingu 360/2020 og 445/2020 til 25. maí 2020, allt að
400.000 kr. á hvern starfsmann, þó að hámarki 1,2 m.kr.
hafi verið lokað í allt að 62 daga.
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NÁNAR UM AÐGERÐIRNAR

Stuðningslán
Stuðningslán eru með ríkisábyrgð og skulu veitt á árinu 2020 í gegnum lánastofnanir með samningi við Seðlabanka Íslands. Fyrirtæki getur fengið lán að
upphæð sem nemur allt að 10% af rekstrartekjum árið 2019 en þó aldrei hærri fjárhæð en 40 m.kr.
Stuðningslán eru til 30 mánaða, óverðtryggð með 1,75% vöxtum, afborgunarlaus fyrstu 18 mánuðina og endurgreidd með 12 jöfnum afborgunum síðustu
12 mánuði lánstímans.
1

Tekjur á 60 daga samfelldu tímabili frá 1.
mars 2020 – 30. september 2020 skulu vera
að lágmarki 40% lægri en á sama tímabili
árið 2019.

2

Rekstrartekjur árið 2019 skulu hafa verið að
lágmarki 9 m.kr. og að hámarki 1.200 m.kr.

3

Fyrirtæki skal vera rekstrarhæft þegar bein
áhrif COVID-19 eru liðin hjá.

4

Launakostnaður (laun og önnur launatengd
gjöld) á rekstrarárinu 2019 skal hafa numið
að lágmarki 10% af rekstrarkostnaði
fyrirtækis.

5

6

Ekki í vanskilum við lánastofnanir umfram 90
daga, ekki í vanskilum með opinber gjöld né í
slita- eða gjaldþrotameðferð.

7

Öllum gögnum síðastliðin þrjú ár skal hafa
verið skilað til Skattsins.

9

10

11

12
8
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Frá 1. mars 2020 skal fyrirtæki ekki hafa greitt
út arð, greitt óumsaminn kaupauka, keypt
eigin bréf, greitt af víkjandi láni fyrir
gjalddaga, ekki veitt nákomnum eða
eigendum lán eða greitt aðrar greiðslur sem
ekki voru nauðsynlegar til að viðhalda rekstri.
Fyrirtæki skuldbindur sig til að gera fyrrnefnt
ekki á meðan ábyrgð ríkis er til staðar.

Stuðningslán má einungis nýta til að standa
undir rekstrarkostnaði fyrirtækis.

Heimilt er að greiða inn á stuðningslánið
eða greiða það upp fyrir gjalddaga án
uppgreiðsluþóknunar.

Lán að 10 m.kr. eru með 100% ríkisábyrgð
og lán umfram 10 m.kr., allt að 40 m.kr,
eru með 85% ríkisábyrgð.

Fái fyrirtæki hærra lán en því ber, skal
endurgreiða innan mánaðar. Hafi
fyrirtæki veitt rangar eða ófullnægjandi
upplýsingar sem höfðu áhrif á veitingu
láns skal málið kært til lögreglu.

Skuldabréf vegna stuðningslána verða
rafræn.

NÁNAR UM AÐGERÐIRNAR

Jöfnun tekjuskatts
Lögaðilar með takmarkaða ábyrgð (hlutafélög, einkahlutafélög, samlagsfélög og fl.) og bera tekjuskatt vegna álagningu 2020 vegna hagnaðar á árinu 2019
er heimilt að fresta, að hluta til eða að öllu leyti, um eitt ár greiðslu tekjuskatts allt að 20 m.kr., enda sé fyrirsjáanlegur taprekstur á yfirstandandi rekstrarári.

Fyrirtæki skal ekki greiða út
arð né kaupa eigin bréf á
meðan krafan er enn
óuppgerð.

Tilkynna skal Skattinum þá
fjárhæð sem á að fresta fyrir
10. nóvember 2020.

Álagðir skattar skulu ekki byggjast á áætlunum
vegna vanskila á skattframtölum eða skýrslum, svo
sem staðgreiðslu eða virðisaukaskatt, síðastliðin
þrjú ár.

Ef allt framangreint á við getur fyrirtæki
nýtt þetta úrræði.
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Fyrirtæki skal ekki vera í
vanskilum með opinber
gjöld eða sektir.

NÁNAR UM AÐGERÐIRNAR

Jöfnun tekjuskatts, frh.
Nánar um jöfnun tekjuskatts.

Dæmi 2

Dæmi 1
Skattstofn gjaldárið 2020

150.000.000

Skattstofn gjaldárið 2020

150.000.000

Álagður skattur

30.000.000

Álagður skattur

30.000.000

Frestaður skattur

20.000.000

Frestaður skattur

20.000.000

Skattur til greiðslu

10.000.000

Skattur til greiðslu

10.000.000

Rekstrartap gjaldárið 2021

150.000.000

Rekstrartap gjaldárið 2021

50.000.000

Rekstrartap til jöfnunar

100.000.000

Rekstrartap til jöfnunar

50.000.000

Skatteign til jöfnunar

20.000.000

Skatteign til jöfnunar

10.000.000

Yfirfæranlegt tap

50.000.000

Vangoldinn skattur

10.000.000
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Sókn í nýsköpun
Stóraukinn stuðningur við rannsóknir, þróun og nýsköpun.

Endurgreiðsluhlutfall fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki,
vegna staðfestra rannsóknar- og þróunarverkefna hækkar
úr 20% í 35% frá álögðum tekjuskatti árin 2021 og 2022.
Endurgreiðsluhlutfall fyrir stór fyrirtæki vegna staðfestra
rannsóknar- og þróunarverkefna hækkar úr 20% í 25% frá
álögðum tekjuskatti árin 2021 og 2022.
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Hámark kostnaðar til útreiknings á frádrætti frá álögðum
tekjuskatti árin 2021 og 2022 hækkar úr 600 m.kr. í 1.100
m.kr. Þar af skal heimilt að telja til þeirrar fjárhæðar allt að
200 milljónum vegna aðkeyptrar rannsóknar- eða
þróunarvinnu.

NÁNAR UM AÐGERÐIRNAR

Eftirgjöf skulda
Heimilt verður að færa á milli tekjuáranna 2020 til og með 2022 þann hluta eftirgjafar sem er umfram yfirfæranlegt rekstrartap og rekstrartap ársins og
getur skattaðili hagað frádrætti miðað við rekstrarniðurstöðu þessara ára.

Fyrirtæki má ekki greiða arð. Almennt verður litið til þess að ekki sé um samsköttun
að ræða eða að fyrirtæki fari ekki í samruna eða skiptingu á sama tímabili. Þó
verður heimilt að gera það með heimild Skattsins og að uppfylltum skilyrðum.

Heimild til að færa á milli
tekjuáranna 2020-2022

Sú eftirgjöf sem eftir stendur, þó að hámarki 500 m.kr. verður ekki færð til
tekna. Það sem er umfram þessa fjárhæð verður heimilt að færa til tekna á
árunum 2023-2027.

27 | © Deloitte ehf.

NÁNAR UM AÐGERÐIRNAR

Einföldun reglna um fjárhagslega endurskipulagningu
Lög um einföldun regnla um fjárhagslega endurskipulagningu nær til fyrirsækja sem eiga undir lögsögu dómstóla hér á landi og hafa verið með starfsemi
fyrir 1. desember 2019.
Eftirfarandi gildir:

1

Fyrirtæki skal hafa greitt fleiri en einum starfsmanni laun í desember 2019 og janúar og febrúar 2020 sem svari hið minnsta til lágmarkslauna fyrir
fullt starf í hverjum þessara mánaða.

2

Mánaðarlegar heildartekjur af starfseminni skulu hafa dregist saman frá 1. apríl 2020 um 75% miðað við meðaltal mánaðartekna 1. desember
2019 – 29. febrúar 2020 eða mánaðarlegar heildartekjur síðustu þriggja mánaða áður en sótt er um úrræðið skulu hafa dregist saman um a.m.k.
75% í samanburði við sömu mánuði árið 2019 eða fyrirsjáanlegt er að heildartekjur af starfseminni á næstu þremur mánuðum frá því að sótt er
um úrræðið verði a.m.k. 75% minni í samanburði við sama tíma á árinu 2019.

3

Samanlagður áætlaður rekstrarkostnaður og skuldir hans sem falla í gjalddaga á næstu tveimur árum séu meiri en heildarfjárhæð andvirðis
peningaeignar hans, innstæðna, verðbréfa og krafna á hendur öðrum.

4

Fyrirtæki má skulda opinber gjöld.

5

Ef félagsmenn bera ótakmarkaða ábyrgð á félagi sem óskar eftir endurskipulagningu, er það ekki skilyrði að þeir sem bera ábyrgð óski eftir
endurskipulagningu samhliða.

6

Fyrirtæki sem óskar eftir endurskipulagningu ræður lögmann eða löggiltan endurskoðanda sem verður aðstoðarmaður í ferlinu.
Fyrirtækið ber kostnað af aðstoðarmanni.
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NÁNAR UM AÐGERÐIRNAR

Einföldun reglna um fjárhagslega endurskipulagningu, frh.
Fyrirtæki sem óskar eftir fjárhagslegri endurskipulagningu skal senda beiðni þess efnis til viðkomandi héraðsdóms fyrir 1. janúar 20201. Ef fyrirtæki
uppfyllir ekki öll viðeigandi skilyrði er beiðni synjað og ekki áfrýjað til annars dóms. Telji héraðsdómari skilyrði uppfyllt fær skuldari heimild til tilgreindrar
dagsetningar innan þriggja mánaða frá úrskurði.
Í BEIÐNI SKAL GERA GREIN FYRIR
•
•
•
•
•

•
•

•

Eignum og skuldum
Veðum með rökstuðningi
Greinagerð sem rökstyður á öllum skilyrðum fyrir beiðninni
Hver verður aðstoðamaður (lögmaður / endurskoðandi)
Staðfesting aðstoðarmanns um að taka að sér starfann og að hann
uppfylli skilyrði 3.mgr. 10.gr. gjaldþrotalaga
Síðustu tveimur ársreikningum félagsins
Árshlutauppgjöri félagsins, ef við á

FRÁ ÞVÍ BEIÐNI BERST ER ÓHEIMILT AÐ
•
•
•
•
•

Taka bú til skipta
Kyrrsetja eignir
Taka löggeymslu
Gera fjárnám
Fara fram á nauðungarsölu

Aðstoðamaður skal innan sex vikna halda fund með kröfuhöfum þar sem hann kynnir stöðuna og ráðagerðir og leggur fram upplýsingar um tæmandi
eignir og skuldir.

•

Fyrirtæki getur óskað eftir framlengingu frests vegna endurskipulagningar allt að 12 mánuðum.

•

Fyrirtæki getur farið fram á að fá heimild til nauðasamninga.

•

•

Meðan á fjárhagslegri endurskipulagningu stendur getur fyrirtæki ekki ráðastafað eignum sínum eða stofnað til skuldbindinga nema með samþykki
aðstoðarmanns. Ráðstöfun eigna verða að vera nauðsynlegur þáttur í daglegum rekstri fyrirtækisins.
Renni heimildin til fjárhagslegrar endurskipulagningar út án árangurs geta kröfuhafar inann mánaðar krafist gjaldþrotaskipta hjá fyrirtæki.

29 | © Deloitte ehf.

NÁNAR UM AÐGERÐIRNAR

Stuðningur vegna greiðslu launa á uppsagnarfresti
Gildir um fyrirtæki sem hófu starfsemi fyrir 1. desember 2019 og hafa ótakmarkaða skattskyldu á Íslandi.
Gildir um uppsögn starfsmanna sem voru í vinnu fyrir 1. maí 2020 og þarf uppsögn að hafa verið vegna
verulegrar fjárhagslegrar röskunar vegna COVID-19 faraldursins, það er frá byrjun febrúar 2020.
Meðaltal tekna fyrirtækis skal hafa dregist saman um a.m.k. 75% frá 1. apríl 2020 fram að uppsagnartíma
í samanburði við eitt af eftirfarandi:
• meðaltal mánaðartekna sama tímabils árið 2019

• meðaltal mánaðartekna júní, júlí og ágúst árið 2019
• meðaltal mánaðartekna á tímabilinu 1. desember 2019 til 29. febrúar 2020
• meðaltal mánaðartekna á tímabilinu 1. apríl 2019 til 31. mars 2020
Eftir 15. mars skal fyrirtæki ekki úthluta arði, lækka hlutafjár með greiðslu til hluthafa, kaupa eigin hluti,
greiða til eigenda eða afhenda aðrar greiðslur á grundvelli eignaraðildar, greiða óumsaminn kaupauka,
greiða af víkjandi lánum fyrir gjalddaga og veita eiganda eða nákomnum lán eða afhenda fjármuni sem
ekki tengjast öflun tekna fyrirtækisins. Fyrirtæki skuldbindur sig að gera ekkert af framangreindu á meðan
það er ekki að fullu tekjufært.
Fyrirtæki skal ekki vera í vanskilum með opinber gjöld 31. desember 2019 og skal ekki vera í slita- eða
gjaldþrotameðferð.
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NÁNAR UM AÐGERÐIRNAR

Stuðningur vegna greiðslu launa á uppsagnarfresti, frh.
Álagning skatta byggist ekki á áætlunum og fyrirtæki skal hafa skilað framtölum, skilagreinum og öðrum
skýrslum síðastliðinna þriggja ára, skilað ársreikningnum og skráð raunverulega eigendur.

Stuðningur er allt að 85% af launakostnaði starfsmanns á uppsagnarfresti miðað við laun 1. maí 2020, þó
aldrei hærri fjárhæð en 633.000 kr. og 85.455 kr. vegna lífeyrisréttinda fyrirtækis. Fyrir starfsmenn í
hlutastarfi tekur það hlutfall mið af framangreindum fjárhæðum.

Tekur til uppsagna á tímabilinu 1. maí 2020 til 1. október 2020. Hafi uppsögn komið til fyrir 1. maí 2020
getur fyrirtæki sótt um sérstakan stuðning vegna maí og júní.

Fjárstuðningur tekur til greiðslu á uppsagnarfresti starfsmanns en þó aldrei lengur en þrjá mánuði.

Hafi starfsmaður verið í skertu hlutfalli (hlutastarfaleið) hefur það ekki áhrif á greiðslur í uppsagnarfresti.

Eigi starfsmaður orlof inni í uppsagnarfresti kemur til sérstakur stuðningur til fyrirtækis allt að 1.014.000
kr. eða 85% orlofslauna.
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NÁNAR UM AÐGERÐIRNAR

Stuðningur vegna greiðslu launa á uppsagnarfresti, frh.
Fyrirtæki sendir umsókn rafrænt til Skattsins eigi síðar en 20. dag mánaðar fyrir mánuðinn á undan.
Skatturinn ákvarðar fjárstuðning innan 30 daga frá umsókn og verður greitt út þremur virkum dögum eftir
ákvörðun.

Fyrirtæki skal hafa staðið skil á sköttum fyrir tímabilið sem sótt er um.

Ákvörðun Skattsins er endanleg á stjórnsýslustigi og ekki kæranleg.

Fjárstuðning skal tekjufæra á allt að fimm árum. Það sem ekki nýtist á tekjuárinu 2020 vegna taps ársins
2020 og yfirfæranlegu tapi fyrri ára verður fjárstuðningur fluttur í sérstakan sjóð sem færður er sem
eiginfjárreikningur og tekjufærist á næstu fjórum árum (25%+25%+25%+25%) (2021+2022+2023+2024).

Með endurgreiðslu fjárstuðnings getur fyrirtæki losnað undan skilyrðum um úthlutun úr félaginu ef það
endurgreiðir með vöxtum og vísitöluálagi miðað við útgreiðsludag fjárstuðnings, það sem eftir stendur í
sérstökum sjóði, þegar tap hefur verið nýtt.

Fyrirtæki sem fær fjárstuðning þarf að upplýsa starfsmann um hvernig hann hyggst ráða í störf aftur og að
starfsmaður eigi forgang til þeirra starfa. Forgangur er í 12 mánuði frá uppsögn en þó ekki lengur en til 30.
júní 2021.
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NÁNAR UM AÐGERÐIRNAR

Stuðningur vegna greiðslu launa á uppsagnarfresti, frh.
Taki starfsmaður við öðru launuðu starfi á uppsagnarfresti hjá ótengdu fyrirtæki fellur réttur niður.
Ef fyrirtæki hefur fengið ofgreitt vegna starfsmanns ber því að endurgreiða fjárstuðninginn með vöxtum.
Mánuði eftir ákvörðunardag ber krafan dráttarvexti.

Ef fyrirtæki hefur veitt rangar eða villandi upplýsingar ber því að endurgreiða fjárstuðninginn með 50%
álagi, nema sýnt sé fram á með rökstuðningi að það hafi verið óviðráðanleg atvik sem komu í veg fyrir
réttar upplýsingar.

Brot gegn þessum lögum varða sekt eða fangelsi allt að sex árum.
Skatturinn má birta upplýsingar um þau fyrirtæki sem fá fjárstuðning.
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GAGNLEGAR UPPLÝSINGAR

Fjölbreytt efni á vef
Á vefsíðu Deloitte á Íslandi og Deloitte á alþjóðavísu má finna fjölmargt gagnlegt efni sem nýtist fyrirtækjum í núverandi aðstæðum. Efnið snýr meðal
annars að netvörnum og persónuvernd, lausafjármálum, skatta- og lögfræðilegum álitamálum og mannauðnum.
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GAGNLEGAR UPPLÝSINGAR

Reiknilíkan fyrir hlutastarfaleiðina
Þá hefur Deloitte tekið saman ítarlegt líkan sem fyrirtæki geta nýtt til að reikna áhrif hlutastarfaleiðarinnar á sig. Þar er hægt að setja inn forsendur fjölda
starfsmanna og breytt starfshlutfall til að sjá áhrif mögulegra breytinga á heildarlaunakostnað. Líkanið gerir að auki ráð fyrir að mótframlög í lífeyrissjóði og
stéttarfélög geti verið mismunandi milli starfsmanna. Vinsamlegast hafið samband við Hildi Grétarsdóttir til að fá líkanið sent í tölvupósti.
Þá hefur Deloitte útbúið mælaborð sem bæði launþegar og vinnuveitendur geta nýtt við útreikning á áhrifum hlutastarfaleiðarinnar. Smelltu á myndina til
að skoða mælaborðið.
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GAGNLEGAR UPPLÝSINGAR

Gagnabanki um aðgerðir stjórnvalda víða um heim
Deloitte á alþjóðavísu hefur sett upp viðamikinn gagnabanka með upplýsingum um aðgerðir fjölmargra stjórnvalda. Hægt er að skrá sig hér til að fá
aðgang að þessum gagnabanka en einnig er hægt að fá daglegt fréttabréf með öllum nýjustu upplýsingum.
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HVERNIG GETUR DELOITTE STUTT ÞIG?

Stærsta ráðgjafa- og endurskoðunarfyrirtæki heims
Deloitte er með starfsemi í yfir 150 löndum og hefur yfir að ráða um 320 þús. sérfræðingum um allan heim. Á Íslandi er Deloitte með skrifstofur á 11
stöðum um land allt og býður upp á víðtæka þjónustu á öllum sviðum fyrirtækjarekstrar.

Viðskiptalausnir
Endurskoðun og
reikningsskil

Ísafjörður/Bolungarvík

Húsavík

Skatta- og
lögfræðiráðgjöf

Akureyri

Egilsstaðir

Grundarfjörður

Neskaupstaður
Snæfellsbær

Kópavogur/
Reykjavík

Stjórnenda- og
tækniráðgjöf
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Áhætturáðgjöf
Fjármálaráðgjöf

Reykjanesbær

Hveragerði

Vestmannaeyjar

Höfn

HVERNIG GETUR DELOITTE STUTT ÞIG?

Víðtækt þjónustuframboð sem styður ykkur á þessum tímum
Greiningar og endurskipulagning
Rekstrargreiningar
m.t.t. lausafjár

Endurskipulagning
eininga

Yfirtökur, sameiningar og
uppskiptingar félaga

Samningsaðstoð og skjalagerð
Semja við lánastofnanir
og aðra lánveitendur

Samningar við birgja og aðra
haghafa

Samningar við starfsfólk t.d.
hlutastarfaleið

Ívilnanir og úrræði
Skattafrádráttur vegna
rannsókna og þróunar

Endurgreiðslur virðisaukaskatts

Önnur úrræði hins opinbera,
mat á skilyrðum og áhrifum

Útvistun og yfirsýn
Aðstoð við laun og
bókhald

Tímabundnar ráðningar s.s. í
fjárhagsdeildir

Mannauður og ferlar
Þjálfa og efla stjórnendur
og starfsmenn
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Styrkja ferla, áhættustýringu
og netöryggi

Endurskipuleggja
upplýsingatækniumhverfið

Sjálfvirknivæðing ferla og
aukin yfirsýn yfir lykilgögn

HVERNIG GETUR DELOITTE STUTT ÞIG?

Hafðu samband og við hefjumst handa um leið
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