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Um sögn rík isskattstjóra um  frum varp til laga um  félagasam tök til alm annaheilla, 
þingskjal 1323 -  799. m ál

Ríkisskattstjóri telur setningu löggjafar um félagasamtök til almannaheilla mikilvæga en eftirfarandi 
athugasemdum við frumvarpið er komið á framfæri:

4. gr. frumvarpsins

í 4. gr. segir að „ /  stofnsamningi skulu vera drög að samþykktum félagsins. Stofnsamningur skal 
vera dagsettur og undirritaður a f  að minnsta kosti þremur lögráða þátttakendum. “ Telja verður að 
eðlilegra væri að gerð væri krafa um að stofnsamningur félags skuli vera undirritaður a f  öllum 
stofnendum félagsins í stað a.m.k. þriggja lögráða þátttakenda.

14. gr. er kveðið á um stofnsamning almannaheillafélaga án þess að tilgreint sé hvað skuli koma firam 
í stofnsamningi. Vert er að benda á að í störfum fyrirtækjaskrár hefur ekki verið gerð krafa um að 
stofnsamningi sé skilað inn með umsókn um skráningu almennra félaga og er það í samræmi við 
tilkynningar vegna stofnunar á sjálfseignarstofnunum. E f skylt verður að útbúa stofnsamning er 
æskilegt að tilgreint sé hvað skuli koma fram í stofnsamningi. I 4. gr. er einungis tekið firam að í 
stofnsamningi skuli vera að fínna drög að samþykktum félagsins. I athugsemdum með 4. gr. segir að í 
stofnsamningi skuli koma fram nöfin, kennitölur og heimilisfong stofnenda félags og tilgangur þess. 
Eðlilegra þykir að upptalning á þeim atriðum sem tilgreina þarf í stofnsamningi komi fram í ákvæðinu 
sjálfu fremur en athugasemdum með því. Að mati fyrirtækjaskrár er æskilegt að í stofnsamningi skuli 
tilgreina a.m.k. nafn, lögheimili og tilgang félagsins ásamt því að í stofnsamningi ættu að koma fram 
upptalning og upplýsingar um stofnendur félagsins og leiðir a f því að stofnsamningur skuli vera 
undirritaður af öllum stofnendum félagsins.

6. gr. frumvarpsins

I 6. gr. segir að „Þátttakendur í félagi samkvæmt lögum þessum geta verið einstaklingar, félög, 
sjóðir og sjálfseignarstofnanir. “ 1 ákvæði þessu og annars staðar í frumvarpinu er vísað til 
þátttakenda. Telja verður að hugtakið „félagsmaður“ henti betur en hugtakið „þáttakandi“ . í störfum 
fyrirtækjaskrár hefur ávallt verið notast við hugtakið félagsmaður og í fræðiritum hefur einnig verið 
notast við hugtakið „félagsmaður“. Fyrirtækjaskrá telur þannig ekki ástæðu til að víkja frá þeirri 
hugtakanotkun sem almennt tíðkast og telur að hugtakið „félagsmaður“ sé betur til þess fallið að ná 
utan um eðli þeirra er hafa aðild að almennum félögum.
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11. gr. frumvarpsins

I 2. mgr. 11. gr. vantar orðið „að“ á milli orðanna „beinist“ og „eiga“.

13. gr. frumvarpsins

I 3. mgr. segir að kveða megi á um í samþykktum að taka megi ákvarðanir í tilteknum málefnum með 
rafrænni atkvæðagreiðslu, þetta gildi þó ekki um ákvarðanir sem taka skal á aðalfundi. Hér er því 
loku skotið tyrir það að heimilt sé að kjósa stjórn félaga með rafrænum hætti. Nokkuð algengt er 
orðið í dag að stjómir félaga sem munu falla undir lög þessi séu kosnar með rafrænum hætti. Ákvæði 
þetta mun því fela í sér breytingu á framkvæmd kosninga sem nú þegar er orðin þekkt og viðhöfð. 
Fyrirtækjaskrá telur að í ljósi þess að með tímanum muni rafrænar kosningar verða enn algengari en 
nú sé ekki ástæða til að kveða á um bann við rafrænni kosningu vegna ákvarðana sem taka skal á 
aðalfundi.

16. gr. frumvarpsins

I 16. gr. er kveðið á um það hverjir geti krafíst þess að boðað skuli til aukaaðalfundar eða annarra 
almennra félagsfunda. I ákvæðinu segir að minnst tíundi hluti atkvæðisbærra félagsmanna geti krafíst 
aukaaðalfundar eða félagsfundar. Heimilt er þó að ákveða hluta atkvæðisbærra félagsmanna stærri 
eða minni í samþykktum. Hér er því opnað á þann möguleika að í samþykktum sé kveðið á um að 
100% atkvæðisbærra félagsmanna þurfí til að kreljast aukaaðalfundar eða félagsfundar. E f slíkt væri 
heimilt væri um mjög óeðlilega niðurstöðu að ræða. Er því lagt til að sett verði hámark/lágmark á 
það hlutfall atkvæðisbærra félagsmanna sem þarf til að krefjast aukaaðalfundar eða félagsfundar.

I 4. mgr. 16. gr. er kveðið á um það að heimilt sé að setja það skilyrði að sá er biðji um boðun til 
fundar setji tryggingu fyrir greiðslu kostnaðar. Æskilegt væri að kveða á um upphæð tryggingar 
þessarar hvort sem það yrði í ákvæðinu sjálfu eða í reglugerð.

17. gr. frumvarpsins

I ákvæði þessu er kveðið á um fulltrúaráðsfund án þess þó að hugtak þetta sé skilgreint í lögunum eða 
greinargerð. Ennfremur er í lögunum ekki að fínna skýringu á hugtakinu „fulltrúaráð“ .

22. gr. frumvarpsins

Titill þessarar greinar er „Hæfi á félagsfundi“. I athugasemdum með 22. gr. segir að þar sé fjallað 
um hæfí félagsmanna og stjórnarmanna á aðalfundi. Mikilvægt er að samræmi sé milli ákvæða 
frumvarpsins og athugasemda þess. Oljóst er því hvort hæfísreglur 22. gr. eigi að taka til allra 
félagsfunda eða einungis til aðalfunda líkt og lesa má úr athugasemdum með 22. gr.

29. gr. frumvarpsins

I ákvæði 29. gr. er ekki tekið fram að formaður stjómar geti jafnframt ekki verið framkvæmdastjóri 
og því yrði það heimilt í almannaheillafélögum samkvæmt frumvarpinu að formaður stjórnar og 
framkvæmdastjóri væri sami aðilinn. Almennt er það svo í félagarétti að formaður stjórnar og 
framkvæmdastjóri getur ekki verið sami aðili e f stjóm er fjölskipuð.

14. mgr. er kveðið á um að hafí bú einstaklings verið tekið til gjaldþrotaskipta teljist hann ekki bær til 
setu í stjórn fyrr en hann er aftur orðinn ijár síns ráðandi. Hér vakna spurningar þess efnis hvort 
fyrirtækjaskrá eigi að hafa virkt eftirlit með því hvort stjórnarmenn teljist hafa misst hæfí til setu í 
stjórn. Athygli er vakin á því að einu hæfísskilyrði stjómarmanna og framkvæmdastjóra eru þau að 
þeir skulu hafa náð 18 ára aldri og bú þeirra mega ekki vera undir skiptum. Hér er því opnað á þann
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möguleika að framkvæmdastjóri sé ófjárráða e f óijárræði hans stafar a f  öðrum ástæðum en þeirri að 
bú hans hefur verið tekið til skipta. Oeðlilegt verður að teljast að mögulegt sé að ófjárráða aðili geti 
starfað sem framkvæmdastjóri.

32. gr. frumvarpsins

I 1. mgr. 33. gr. er kveðið á um að félögum sé skylt að færa bókhald og gera ársreikning í samræmi 
við lög um bókhald. Telja verður nauðsynlegt að einnig sé vísað til laga um ársreikninga í þessu 
samhengi.

í 2. mgr. er að fínna hugtakið „trúnaðarmenn“ án þess þó að það sé skilgreint frekar. Almennt eru 
félagasamtök að kjósa skoðunarmenn, meðal annars skoðunarmenn sem fara yfír ársreikninga sem 
endurskoðendur setja upp. Ef notast á við hugtakið „trúnaðarmenn“ er eðlilegt að því fylgi skýring 
hvað átt sé við.

Samkvæmt orðalagi 4. mgr. er hlutverk ársreikningaskrár einungis það að veita ársreikningum félaga 
móttöku. Arsreikningaskrá virðist því ekki ætlað neitt eftirlit með skilum á ársreikningum eða 
innihaldi þeirra. E f ársreikningaskrá á að hafa eftirlit með skilum og innihaldi ársreikninga þyrfti að 
kveða skýrt á um slíkt í lögum þessum. Athygli er vakin á því að virkt eftirlit ársreikningaskrár mun 
hafa í för með sér aukinn kostnað fyrir skrána.

Mjög óljóst er því hvert hlutverk ásreikningaskrár er gagnvart þessum félögum. Ber ársreikningaskrá 
að yfirfara þessa ársreikninga líkt og gert er varðandi aðra reikninga sem berast ársreikningaskrá? Ber 
að ítreka skil á ársreikningum berist þeir ekki. Einnig þætti eðlilegt að taka fram hvort 
ásreikningaskrá beri að innheimta gjald fyrir aðgang að þessum ársreikningum líkt og á við um aðra 
ársreikninga er ársreikningaskrá geymir.

33. gr. frumvarpsins

I 1. mgr. 33. gr. er kveðið á um að ekki er þörf á formlegri slitameðferð hafí félagsmenn við ákvörðun 
um slit á félaginu samtímis samþykkt endanleg reikningsskil, efnahags- og rekstrarreikning, sbr. 32. 
gr., sem lögð er fram af stjóm félagsins og fram kemur að engar skuldir eða skuldbindingar hvíli á 
félaginu. Fyrirtækjaskrá telur æskilegt að í ákvæði þessu verði kveðið á um hvernig fara skuli með 
skuldir í félaginu ef þær reynast vera til staðar þrátt fyrir yfirlýsingu stjómar um að engar skuldir 
hvíli á félaginu. Ekki er unnt að útiloka að einhverjar skuldir séu til staðar sem stjóm félags og 
félagsmönnum er ekki kunnugt um og telur fyrirtækjaskrá því æskilegt að kveða á um hvernig 
bregðast skuli við slíkum tilvikum.

34. gr. frumvarpsins

I 1. mgr. er fyrirtækjaskrá veitt heimild til þess að afskrá félög að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. 
Sambærileg ákvæði er að fínna í lögum um einkahlutafélög nr. 138/1994 og lögum um hlutafélög nr. 
2/1995. Fyrirtækjaskrá hefur ekki talið fært að beita ákvæðum þeirra laga sökum þess að ekki er 
kveðið á um hvernig farið skuli með eignir og skuldir félaga sem fyrirtækjaskrá hefur afskráð. Upp 
hafa komið tilvik í kjölfar þess að félög hafa verið afskráð á grundvelli þessara heimilda, þar sem 
eignum þeirra hafí verið stungið undan en skuldir látnar standa eftir í félögunum. I kjölfar þessara 
tilvika taldi fyrirtækjaskrá sér ekki fært að beita heimildum þessum og undanfarið hafa því engin 
félög verið afskráð á grundvelli þessara heimilda. Vert er þó að hafa í huga að almennt verður að gera 
greinamun þess, hvort félagsmenn bera ótakmarkaða ábyrgð eða takmarkaða ábyrgð s.s. á við um 
hlutafélög og einkahlutafélög. Þannig væri æskilegt að kveðið væri á um hvemig skuli háttað 
almennri ábyrgð á skuldbindingum og/eða rekstri félagasamtaka samkvæmt frumvarpi þessu.

E f fyrirtækjaskrá verður veitt heimild sem þessi er nauðsynlegt að kveða skýrt á um hvemig fara skuli
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með eignir og skuldir þeirra félaga sem afskráð hafa verið. Að óbreyttu mun fyrirtækjaskrá ekki telja 
sér fært að beita heimild þessari.

I 2. mgr. segir að fyrirtækjaskrá sé heimilt að skrá félag að nýju e f  beiðni um slíkt berist innan árs frá 
afskráningu og sérstakar ástæður mæli með endurskráningu. Hvorki í ákvæðinu eða athugasemdum 
með því er að finna vísbendingar um það hvers eðlis þessar ástæður geti verið. E f ákvæðið verður 
orðað með þessum hætti yrði fyrirtækjaskrá því falið frjálst mat á hugsanlegum ástæðum 
endurskráningar.

Síðasti málsliður 2. mgr. er svohljóðandi: „Þótt félag  hafi verið tekið a f  skrá um almannaheillafélög 
samkvæmt þessari grein breytir það í engu persónulegri ábyrgð sem stjórnarmenn eða þátttakendur 
kunna að vera í vegna skuldbindinga félagsins. “ Líklegt er að hér sé átt við skuldbindingar á borð 
við sjálfskuldaraábyrgð sem félagamenn hafa gengist við, eða ábyrgðir sem stafað geta a f  því að 
félagsmaður hafi farið út fyrir umboð sitt. E f það er raunin telur fyrirtækjaskrá að kveða þurfí skýrt á 
um það í ákvæðinu sjálfu eða í athugasemdum með ákvæðinu.

35. gr. frumvarpsins

I 35. gr. er kveðið á um að sá ráðherra sem fer með málefni ákæruvalds og dómstóla, 
innanríkisráðherra, geti gert kröfu um að héraðsdómur slíti félagi. Telja verður heppilegra að heimild 
þessi ætti undir atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið þar sem það ráðuneyti fer með málefni 
hlutafélaga og ársreikningalaga og býr yfir sérfræðiþekkingu á málaflokki sem þessum. Ennfremur 
telur ríkisskattstjóri það óheppilegt og ekki til einföldunar í stjórnsýslunni að þriðja ráðuneytið hafi 
beina eða óbeina aðkomu að málefnum og framkvæmd félaga sem fyrirtækjaskrá er ætlað að halda 
skrá um en nú þegar heyra málefni fyrirtækjaskrár undir tvö ráðuneyti, annars vegar atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytið og hins vegar ijármála- og efnahagsráðuneytið.

36. gr. frumvarpsins

I 2. mgr. er innanríkisráðherra veitt heimild til þess að banna starfsemi félags til bráðabirgða. Vegna 
athugasemdar við ákvæði þetta vísast til áður gerðrar athugasemdar við 35. gr.

38. gr. frumvarpsins

Samkvæmt 2. mgr. er skrá um almannaheillafélög með fylgiskjölum opin almenningi til skoðunar án 
endurgjalds. Þetta er ekki í samræmi við almenna framkvæmd fyrirtækjaskrár. Aðeins 
lágmarksupplýsingar eru aðgengilegar til skoðunar án gjalds (nafn, heimilisfang, kennitala) en greiða 
þarf fyrir allar aðrar upplýsingar. E f hægt á að vera að skoða skrána og fylgiskjöl án gjalds kallar það 
á breytingar á tölvukerfi fyrirtækjaskrár sem og frávik frá almennri upplýsingagjöf og gjaldtöku 
vegna annarra félagaforma.

39. gr. frumvarpsins

I 2. mgr. er kveðið á um það hvað skuli koma fram í tilkynningu til fyrirtækjaskrár. Þar er kveðið á 
um að tilgreina þurfi stjórnarformann og aðra þá sem skuldbundið geta félagið. Fyrirtækjaskrá telur 
æskilegt að í tilkynningu skuli greina alla stjómarmenn og þá er skuldbundið geta félagið. 
Fyrirtækjaskrá hefur hingað til skráð stjórnir félaga í heild sinni og hefur það gagnast atvinnulífinu 
vel og er t.d. vitað að bankar óska efltir því að stjórnir félaga séu skráðar í heild sinni.

I 3. mgr. segir að meiri hluti stjórnar skuli undirrita tilkynninguna til fyrirtækjaskrár. Telja verður 
æskilegt eins og fram hefur komið að allir stjómarmenn undirriti tilkynninguna. Að öðrum kosti er 
opnað á þann möguleika að einstaklingur verði skráður í stjóm án þess að undirskrift hans til
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samþykkis fyrir stjómarsetu liggi fyrir í gögnum félagsins.

40. gr. frumvarpsins.

I 3. tölul. er kveðið á um að gæta skuli þess hvort nokkuð í 1. kafla laganna mæli gegn því að félagið 
sé skráð. Hér vaknar sú spurning af hverju einungis sé vísað til 1. kafla. Telja verður æskilegra að 
athugun þessi nái til laganna í heild sinni en sé ekki einungis bundin við 1. kafla þeirra.

I athugasemdum við 40. gr. segir m.a. „...Þar eru talin upp þau grunnatriði sem starfsmenn 
fyrirtœkjaskrár verða að fa ra  yfir... “ Þetta er eina tilvísunin þar sem beinlínis er kveðið á um 
starfsmenn fyrirtækjaskrár. Heppilegra væri að tilvísun tæki til fyrirtækjaskrár fremur en starfsmanna 
hennar.

42. gr. frumvarpsins

I 3. málsl. 1. mgr. segir að sömu reglur gildi um meðferð tilkynninga um breytingu á því sem áður er 
skráð og um upphafstilkynningu til skrár um almannaheillafélög. Samkvæmt gerðum athugasemdum 
við 39. gr. er lagt til að tilkynning um stofnun félags sé undirrituð af öllum stjómarmönnum. Á hinn 
bóginn sé fullnægjandi vegna tilkynninga um breytinga að þær séu undirritaðar af meiri hluta 
stjómar. Verklag þetta væri þá í samræmi við verklag vegna tilkynninga hjá öðrum félagaformum.

43. gr. frumvarpsins

Ákvæði 43. gr. kveður á um slit félags. Æskilegt er að í ákvæði þessu skuli tilgreina hvaða aðili það 
er sem tilkynna skuli um slit, t.d. formaður stjómar, meiri hluti stjómar eða skiptastjóri. Óljóst er a f 
ákvæðinu hvað fyrirtækjaskrá eigi að gera við slíkar tilkynningar, s.s. hvort auglýsa eigi tilkynningar 
um slit í lögbirtingarblaði.

Tillaga að bráðabirgðaákvæðum

Æskilegt væri að bæta ákvæði eða ákvæðum við lög þessi þar sem kveðið yrði á um hvernig fara 
skuli með óskir um breytingar á skráningu almenns félags sem sækir um að verða skráð sem 
almannaheillafélag. I þessu ákvæði þyrfti að taka fram hvaða gögnum þyrfti að skila inn, s.s. nýjum 
samþykktum, tilkynningu um breytingu á nafn og hverjir þyrftu að undirrita þessi gögn o.s.frv.

Athugasemdir við mat á áhrifum laganna

Verði frumvarp þetta að lögum mun það leiða til þess að ráðast þarf í breytingar á tölvukerfum 
fyrirtækjaskrár og ársreikningaskrár. I kaflanum „VI. Mat á áhrifum. “ í greinargerð með lögunum er 
gert ráð fyrir að einsskiptiskostnaður þessi muni rúmast innan gildandi útgjaldaramma embættis 
ríkisskattstjóra í fjárlögum. I ljósi niðurskurðar á íjárheimildum til embættisins undanfarin ár og 
stöðu á yfirstandandi ári er það mat þess að ekki sé svigrúm fyrir hendi til þess að einskiptiskostnaður 
þessi nái að rúmast innan útgjaldaramma embættisins. Má í þessu samabandi m.a. benda á sérstaka 
fjárveitingu í tilefni a f  flutningi firmaskrár til fyrirtækjaskrár ríkisskattstjóra. Fullyrðingar í umsögn 
um íjárhagslegar afleiðingar hafa að engu leyti verið bomar undir embættið og þeim mótmælt.

I sama kafla greinargerðar segir : „Þá ber að nefna að fyrirtækjaskrá hefur í dag tekjur a f  útgáfu 
vottorða eða aðgangs að fylgigögnum fyrir  almenn fé lög  og í frumvarpinu er gert ráð fy r ir  að 
sambærileg heimild verði áfram vegna félagasamtaka til almannaheilla.“ I 2. mgr. 38. gr.



RÍKISSKATTSTJÓRI

frumvarpsins er kveðið á um að skrá um almannaheillafélög með fylgiskjölum verði opinber 
almenningi til skoðunar og án endurgjalds. Ekki er hér samræmi milli greinargerðar og ákvæðis 
frumvarpsins. I greinargerð er gert ráð fyrir að fyrirtækjaskrá hafi tekjur a f  útgáfu vottorða eða 
aðgangs að fylgigögnum en í frumvarpinu er gert ráð fyrir að skráin verði opinber almenningi án 
endurgjalds. Ljóst er að þessu ber ekki saman og verður því að telja að æskilegast væri að tekin væri 
a f allur vafi.


