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Umsögn ríkisskattstjóra um þingmál 370, frumvarp til laga um breytingu á lögum um 
húsnæðissamvinnufélög.

Ríkisskattstjóri hefur þann 30. nóvember 2015 móttekið tölvupóst þar sem gefinn er kostur á 
að veita umsögn um ofangreint frumvarp.

Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum um húsnæðissamvinnufélög sem hafa það 
að meginmarkmiði að auðvelda húsnæðissamvinnufélögum að starfa á íslandi.

I.

Akvæði 4. gr. frumvarpsins 
í 4. gr. fmmvarpsins kemur fram hvað koma skuli fram í samþykktum 
húsnæðissamvinnufélaga og m.a. kemur fram í 2. tölul. að samþykktir hafi að geyma ákvæði 
um „markmið og starfsemi“ félagsins. í félagarétti er almennt talað um að í samþykktum 
félags skuli koma fram hver tilgangur þess sé og er það einnig í lögum um samvinnufélög. 
Að mati ríkisskattstjóra færi betur ef orðalag í lögum um húsnæðissamvinnufélög væri 
samræmt orðalagi laga um samvinnufélög þannig að í stað orðanna markmiö og starfsemi í 2. 
tölul. kæmi tilgangur, enda er ekki að sjá að orðalag frumvarpsins hafí aðra merkingu en í 
lögum um samvinnufélög.

í 3. tölul. 4. gr. frumvarpsins er lagt til að samþykktir húsnæðissamvinnufélaga hafi að geyma 
upplýsingar um stofnendur félagsins. Almennt er ekki tekið fram í samþykktum félaga 
hverjir stofnendur eru enda eru samþykktir lög félagsins sem geta tekið breytingum. Það er 
álit ríkisskattstjóra að eðlilegra sé að stofnenda sé getið í stofnfundargerð eða að listi yfir 
stofnendur fylgi stofnfundargerð. Á stofnfundi eru drög að samþykktum lagðar fram og ekki 
endilega vitað á því tímamarki hverjir séu stofnendur. Að þessu virtu leggur ríkisskattstjóri 
til að 3. tölul. 4. gr. frumvarpsins verði felldur niður.

II.
Ákvæði 6. gr. frumvarpsins 

í 1. mgr. 6. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir að stjómartími skuli vera Ijögur ár nema annað 
sé ákveðið í samþykktum félagsins. A f þessu tilefni bendir ríkisskattstjóri á að í almennum 
félagarétti er ávallt miðað við að kjörtímabil stjómar sé eitt ár nema annað sé ákveðið í 
samþykktum félags. Frumvarpið hefur því að geyma frávik frá almennum reglum 
félagaréttarins og er það ekki rökstutt sérstaklega í athugasemdum með fmmvarpinu. Þá 
hefur það ítrekað komið fyrir að ágreiningur verði innan stjómar og vandkvæði geta orðið í 
rekstri hlutaðeigandi lögaðila ef stjóm verður óstarfhæf. Fjögurra ára skipunartími er m.a. út 
frá þessum sjónarmiðum óheppilegur. A f þessu tilefni leggur ríkisskattstjóri til að 
frumvarpinu verði breytt þannig að almenna reglan verði eitt ár og jafnframt að heimilt sé að
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frumvarpinu verði breytt þannig að almenna reglan verði eitt ár og jafnframt að heimilt sé að 
kveða á um annað stjómartímabil í samþykktum.

Ákvæði 4. mgr 6. gr. kveður á um að í stjómum húsnæðissamvinnufélaga þar sem 
félagsmenn em fleiri en 50 að jafnaði á ársgrundvelli skuli hvort kyn eiga sinn fulltrúa í stjóm 
og að tryggja skuli að hlutfall hvers kyns sé ekki lægra en 40%. Að mati ríkisskattstjóra væri 
heppilegra ef 4. mgr. 6. gr. væri orðuð á eftirfarandi hátt:

„I stjórnum húsnæðissamvinnufélaga þar sem félagsmenn eru fleiri en 50 að jafnaði á 
ársgrundvelli skal hvort kyn eiga fulltrúa í stjórn þegar stjórn er skipuð þremur mönnum 
og þegar stjórnarmenn eru fleiri en þrír skal tryggt að hlutfall hvors kyns sé ekki lægra en 
40%. “

Orðalagstillagan felur í sér að sérstakt tillit er tekið til þess þegar aðeins þrír stjómarmenn eru 
í stjóm húsnæðissamvinnufélags þá er ekki hægt að tryggja að hlutur hvors kyns sé ekki lægra 
en 40% heldur eingöngu hægt að tryggja að einn af hvom kyni er í stjóm.

Ennfremur telur ríkisskattstjóri ástæðu til að vekja athygli á framangreint skilyrði um 
kynjakvóta á við þegar félagsmenn eru fleiri en 50 að jafnaði á ársgrundvelli. í lögum um 
samvinnufélög, lögum um einkahlutafélög og lögum um hlutafélag á sambærilegt skilyrði um 
kynjakvóta við þegar starfsmenn eru fleiri en 50 að jafnaði á ársgrundvelli. í athugasemdum 
er vísað til þess að um sambærileg ákvæði sé að ræða. Að mati ríkisskattstjóra er svo ekki, 
það sé mikill munur á hvort um sé að ræða starfsmenn eða félagsmenn.

III.
Ákvæði 25. gr. frumvarpsins 

í 25. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir því að nýr kafli verði lögfestur sem fjalli um 
ársreikninga, endurskoðun, eftirlit og slit. Ríkisskattstjóri vill sérstaklega vara við því að hafa 
sérstakar ítarlegar greinar um ársreikninga í lögum um húsnæðisfélög. í lögum um 
ársreikninga kemur fram hverjir bera ábyrgð á því að semja ársreikning sem og hvað eigi að 
koma fram í ársreikningi og skýrslu stjómar. Eðlilegast er því að umræddar greinar myndu 
eingöngu fjalla um það sem er frábmgðið frá ársreikningalögunum en annars verði eingöngu 
vísað í lög um ársreikninga. Þannig er hægt að tryggja betri hugtakanotkun og samræmi og 
samanburð á ársreikningum óháð félagaformi. Að öðrum kosti er hætta á því að misræmi 
komi upp síðar meir t.d. ef lögum um ársreikninga er breytt eða ef ósamræmi er milli laganna 
með orðalag.
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