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Efni: Umsögn Landspítala um frumvarp til laga um skattaívilnanir í þágu tilgreindra
félagasamtaka -107. mál.

Landspítali er A-hluta ríkisstofnun. Það má því segja að það leikist á tvenn misvísandi sjónarmið þegar 
rætt eru um skattaívilnanir. Annars vegar þar sem slíkar ívilnanir eru til þess fallnar að minnka 
ráðstöfunarfé ríkissjóðs og þar með það fé sem er til ráðstöfunar fyrir ríkisstofnanir almennt. Það 
sjónarmið mælir því gegn því að spítalinn sé hlynntur slíkum skattaívilnunum. Hins vegar má búast 
við að slíkar ívilnanir auki vilja einstaklinga og félaga til að láta fé af hendi rakna til líknarmála, 
rannsókna og heilbrigðsstofnana, auk þess sem gjafafé eykst sem nemur núverandi skattgreiðslum. Það 
sjónarmið mælir með breytingu þessari og er ótvírætt til hagsbóta fyrir Landspítala.

Að virtum þessum tveimur sjónarmiðum er ljóst að Landspítali hefur ríkari hagsmuni af því að 
skattaívilnanir sem frumvarpið gerir ráð fyrir nái að fram að ganga. Þar hefur mest að segja að 
ívilnanimar koma tiltölulega fáum aðilum að gagni á meðan ijánnagnið sem ella hefði runnið til 
ríkissjóðs dreifíst á alla starfsemi ríkisins og allar ríkisstofnanir.

Landspítali hefur í gegnum tíðina notið góðs af gjöfum einstaklinga og félaga, m.a. með dánargjöfum, 
arfleiðslu eða söfnunum. Ymsir þættir í starfseminni reiða sig á slíka ijármögnun.

Landspítali telur einsýnt að höfundar frumvarpsins hafi haft slíkar gjafir til spítalans í huga við 
samningu frumvarpsins, t.d. gjaflr til Bamaspítala Hringsins, krabbameinsdeildar LSH, 
Grensásdeildar, líknardeildar o.fl. Af því tilefni má velta því fyrir sér hvort orðalag frumvarpsins sé 
nægilega skýrt hvað þetta varðar. Þær tilvísanir í frumvarpinu sem einna helst varða Landspítala eru 
annars vegar „viðurkennd líknarstarfsemi“ og hins vegar „vísindaleg rannsóknarstörf‘. Þó svo að 
frumvarpið geri ráð fyrir að nánar verði kveðið á um málaflokka og stofnanir í reglugerð telur 
Landspítali að orðalag frumvarpsins mætti kveða skýrar á um þá starfsemi sem hér um ræðir til að taka 
af allan vafa. í 7. mgr. 42. gr. laga um virðisaukaskatt, nr. 50/1988, er kveðið á um endurgreiðslu 
virðisaukaskatts af tækjum og búnaði sem mannúðar- og líknarstofnanir fá að gjöf eða kaupa. Þetta 
orðalag hefur náð til sjúkrastofnana, en mætti þó vera skýrara. Telja verður að orðið „líknarstarfsemi“ 
sé ekki nógu skýrt. Því er lagt til að fyrstu þrjár greinar frumvarpsins hljóði svo (breytingatillögur 
Landspítala eru undirstrikaðar og feitletraðar):

„I. KAFLI
Breyting á lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt, með síðari breytingum.

1. gr.

Við 28. gr. laganna bætist nýr töluliður, svohljóðandi: Eignaauki vegna arftöku, fyrirframgreiðslu 
arfs og dánargjafa til kirkjufélaga, viðurkenndrar mannúðar-. heilbrigðis- og líknarstarfsemi, 
menningarmála og vísindalegra rannsóknarstarfa. Ráðherra ákveður með reglugerð hvaða málaflokkar 
og stofnanir falla undir þennan tölulið.
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2. gr.

Við A-lið 30. gr. laganna bætist nýr töluliður, svohljóðandi: Einstakar gjafír til kirkjufélaga, 
viðurkenndrar mannúðar-, heilbrigðis- og líknarstarfsemi, menningarmála og visindalegra 
rannsóknarstarfa enda sé gjöfin ekki undir 50.000 kr. Ráðherra ákveður með reglugerð hvaða 
málaflokkar og stofnanir falla undir þennan tölulið.

H. KAFLI
Breyting á lögum nr. 14/2004, um erfðafjárskatt, með síðari breytingum.

3. gr.

Við 1. gr. laganna bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
Ekki skal greiða erfðafjárskatt af arfí, gjafaarfi, dánargjöfum, fyrirframgreiddum arfi og gjöfúm til 

kirkjufélaga, viðurkenndrar mannúðar-, heilbrigðis- og líknarstarfsemi, menningarmála og 
vísindalegra rannsóknarstarfa. Ráðherra ákveður með reglugerð hvaða málaflokkar og stofnanir falla 
undir þessa málsgrein.“

Virðingarfyllst, 

fh. Landspítala

Ólafur Baldursson, starfandi forstjóri


