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Umsögn um Félög til almannaheilla, 181. mál -  uppfærð útgáfa

SÍBS leggur eindregið að Alþingi að draga frumvarp til laga um félög til almannaheilla til baka og nota núverandi 
lagaumgjörð til að ná markmiðum um eftirlit með starfsemi frjálsra félagasamtaka sem fara með almannafé.

Flestir eða allir innan raða frjálsra félagasamtaka geta verið sammála um að stefna beri að því að létta 
skattaumhverfi góðgerðarfélaga, svo sem vegna fasteignagjalda, stimpilgjalda, erfðafjárskatts, virðisaukaskatts, 
eða afsláttar tekjuskatts gefanda af gjafafé.

Afstaða SÍBS allt frá 2015 hefur hins vegar verið sú, að sérstök lög um félög til almannaheilla séu óþörf, 
íþyngjandi og yfirstýrandi og gangi inn á svið annarra laga, auk þess að vera til þess fallin að bregða fæti fyrir 
starfsemi félaga sem ekki ráða við að uppfylla strangar formkröfur frumvarpsins, þurrka upp styrkjaumhverfi 
þeirra, koma í veg fyrir einstaklings- og grasrótarframtak og vega að jafnræði.

Einnig má nefna að félög með hlýðni- eða leyndarskyldu munu aldrei geta hlítt skyldum laganna og notið 
hugsanlegra skattfríðinda, en hér er um að ræða einhver stærstu góðgerðarfélög landsins. Það má ganga svo 
langt að segja að frumvarpið setji jafnvel skorður við félagafrelsi í reynd og sé andstætt anda stjórnarskrárinnar.

SÍBS telur að öllum framangreindum markmiðum megi ná án nýrrar lagasetningar, til dæmis með einfaldri 
aðgreiningu félaga án arðsemiskröfu með skráningu hjá fyrirtækjaskrá með sama hætti og RSK getur nú þegar 
veitt hlutafélögum skattalegar ívilnanir hafi þau ákvæði um arðgreiðslubann í samþykktum sínum.

Það skýtur skökku við að til standi að setja frjálsum félagasamtökum íþyngjandi relgur meðan hægt er að semja 
við almenn einkahlutafélög um háar fjárhæðir gegn veitingu þjónustu á borð við heilsugæslu.

Reglur um ársreikninga og bókhald og almennur félagaréttur gilda nú þegar um frjáls félagasamtök líkt og aðra. 
Ríkisendurskoðun hefur víðtækar heimildir til að skoða starfsemi þeirra sem fara með almannafé og þar eru 
meðtalin frjáls félagasamtök. Loks er að finna í flestum styrkjasamningum eftirlitsheimildir, ákvæði um skýrsluskil 
og endurgreiðslukvöð, fari félög ekki að skilmálum styrkjanna.

Fullyrðingar í umræðu og greinargerð um að lög um almannaheillafélög einfaldi, skýri eða auki traust eru 
umdeilanlegar eða rangar. Traust ávinnst en fæst ekki með lagasetningu. Afar erfitt mun einnig reynast að velja 
og hafna hvaða skilgreining á „almannaheillafélagi“ sé ásættanleg fyrir skráningu sem slíkt.

Loks er áréttað að félagið Almannaheill talar ekki fyrir þann yfirgnæfandi meirihluta frjálsra félagasamtaka sem 
ekki eru aðilar að Almannaheillum og óheppilegt ef félagið upplifist sem einhvers konar sameiginlegur málsvari í 
almennri umræðu.

SÍBS hefur því lagt fram til umræðu tvær meginhugmyndir um hvernig áfram mætti vinna að markmiðum um 
óhagnaðardrifin félög og auknar skattalegar ívilnanir þeim til handa án sérstakrar lagasetningar og fylgja þær í 
lok þessa álits.
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Vöntun á skilgreindri og rökstuddri þörf

■ Hið opinbera hefur nú þegar að núgildandi lögum víðtækar heimildir til eftirlits með öllu sem styrkt er 
með opinberu fé eða tryggt er af hinu opinbera.

■ Enn frekari eftirlitsheimildir, skýrsluskil og endurgreiðslukvöð er hægt að binda í samninga, svo sem 
reyndin er í styrkjasamningum velferðarráðuneytisins og fleiri aðila við frjáls félagasamtök.

■ Skil milli félagagerða og skráning í fyrirtækjaskrá RSK er skýr og einföld eins og hún er. Hægt væri að 
bæta við flokki félaga án arðsemiskröfu án þess að lagasetningu þurfi til, líkt og gert er þegar 
hlutafélögum með arðgreiðslubanni er veitt undanþága frá tekjuskatti.

■ Enginn fótur er fyrir fullyrðinum um að sérstök löggjöf muni skjóta sterkari stoðum undir starfsemi félaga 
eða gera félagsmönnum kleift að skilja félögin betur eða reka þau betur.

■ Traust til félagasamtaka byggir þvert á móti á orðspori en verður ekki fengið með lagasetningu. Fyrsta 
hneykslismálið sem tengist skráðu félagi til almannaheilla gæti orðið til að sverta orðspor þeirra allra.

■ Gildandi löggjöf dugir vel til að halda utan um allt umhverfi félagasamtaka, þar á meðal lög um bókhald 
og ársreikninga og almennur félagaréttur.

■ Stjórnarskráin gerir ráð fyrir félagafrelsi. Sérstök löggjöf mun skerða þennan rétt í reynd og mismuna 
frjálsum félagasamtökm eftir því hvort þau geta eða vilja undirgangast lögin.

Íþyngjandi og yfirstýrandi

■ Þar sem fastlega má gera ráð fyrir því að opinberir aðilar setji þau skilyrði um fjárstuðning, skattívilnanir, 
heimildir eða samninga við félagasamtök, að þau uppfylli lögin, er líklegt að smærri félög sem ekki hafa 
burði til að framfylgja lögunum hljóti þar með ekki styrki og leggi upp laupana.

■ Sama á við um félög með hlýðniskyldu eða leyndarskyldu, sem mörg stærstu góðgerðarfélög landins 
hafa, s.s. Oddfellow og sambærileg félög, sem enga möguleika ættu á að fylgja almannaheillalögum og 
njóta hugsanlegra skattfríðinda sem þeim tengdust.

■ Frumvarpsdrögin innihalda nákvæmar reglur og forskriftir m.a. um fundahöld og kosningar sem hefta 
starfsemi aðalfunda og stjórna félaganna að því er virðist algerlega að ástæðulausu.

■ Til dæmis mun þurfa %-hluta atkvæða aðalfundar til að breyta samþykktum og sé félag aðili að öðru 
félagi skv. samþykktum sínum (félag sé t.d. aðili að ÖBÍ eða Almannaheillum), hefur „móðurfélagið“ 
neitunarvald gegn breytingum samþykkta aðildarfélaga sinna sem er alveg fráleit ráðstöfun og varla 
hægt að kalla slíkt annað en valdarán.

■ Flest félög myndu þurfa að breyta stjórnskipan sinni og lögum frá grunni. Gríðarlega erfitt yrði fyrir mörg 
félög að ná innri samstöðu um svo veigamiklar breytingar.

■ Verði frumvarpið að lögum verður ekki annað séð en að einstaklingsframtak og jafnvel grasrótarstarf 
muni með tímanum leggjast af því lögin passa ekki utan um slíkt. Dæmi má nefna um mikinn árangur af 
slíku starfi: Bláa naglann, Á allra vörum, Útmeða og ótalmargt fleira.



Aðrar leiðir að sama marki

1. Skráning hjá fyrirtækjaskrá

Fyrirtækjaskrá RSK skráir nú þegar fjölbreytta flóru félaga án arðsemiskröfu og veitir þeim skattalegar ívilnanir 
skv. gildandi lögum sem góðgerðarfélög njóta nú þegar. RSK gæti skerpt á þessari skráningu eða aðgreint félög 
með og án arðsemiskröfu, t.d. með því að áskilja að slík félög hefðu staðlaða klausu í samþykktum sínum um að 
ekki sé gerð arðsemiskrafa til félagsins og/eða að fé þess skuli varið til góðgerðarstarfsemi.

Svona verkferli er þegar fyrir hendi hjá fyrirtækaskrá og má framkvæma án lagabreytinga. Í framhaldinu gætu 
svo slík félög sótt um sérstakar skattaívilnanir til RSK eftir því sem lög leyfa, líkt og t.d. einkahlutafélög geta gert 
ef samþykktir þeirra innihalda klausu um að ekki sé gerð til þeirra arðsemiskrafa.

2. Kynna betur núverandi lagaumhverfi

•  Skattamál: Vinna áfram með núverandi lagaramma, enda eru félagasamtök nú þegar undanþegin 
skattskyldu ef hagnaði þeirra er einungis varið til góðgerðarmála. Þetta mætti útvíkka í skattalögum með 
frekari fríðindum til félaga án arðsemiskröfu (N3-félög).

•  Eftirlit, endurskoðun og stjórnsýsla: Vinna áfram með núverandi lagaramma og eftirlit, enda getur 
Ríkisendurskoðun þegar krafist gagna, reikningsskila og greinargerða um starfsemi og árangur, frá 
öllum þeim aðilum sem þiggja fé eða ábyrgðir af ríkinu.

•  Bókhaldsskylda, ársreikningar o.þ.h.: Vinna áfram með eftirlit með lögum um bókhald og lög um 
ársreikninga, en þessi lög gilda þegar um starfsemi félagasamtaka sem stunda atvinnurekstur, fjáröflun 
eða fjárvörslu.

•  Samningar um verkefni og styrki: Kynna opinberum aðilum betur hvaða réttindi þeir hafa til eftirlits og 
upplýsinga frá aðilum sem njóta styrkja og tryggja að ávallt séu gerðir skýrir samningar um styrki sem 
hnykkja á ofangreindu.

■ Aðgreining samkeppnisrekstrar: Vinna áfram með lög um einkahlutafélög, þar sem nú þegar er hægt að 
sækja um undanþágu frá skattskyldu ef samþykktir einkahlutafélagsins kveða á um að ekki sé gerð 
arðsemiskrafa til félagsins. Þetta form getur hentað félagasamtökum vel sem vilja aðgreina 
atvinnurekstur frá öðru félagsstarfi.

■ Upplýsingarit: Kynna mætti betur hvaða reglur gilda nú þegar um félagasamtök, t.d. með útgáfu á

Þessi umsögn er fjórða umsögn SÍBS um sama mál frá upphafi þess árið 2015. Undirritaður telur sig geta fullyrt 
að almenn vitneskja er ekki fyrir hendi meðal frjálsra félagasamtaka um þetta mál. Augljósir hagsmunaaðilar eru 
hins vegar því miður aðeins þeir sem gætu haft hag að því að bregða fæti fyrir önnur félög eða minnka 
samkeppni um fjármagn, eða hafa jafnvel hafa hugsað sér forystuhlutverk til framtíðar í félagageiranum.

Reykjavík, 4. febrúar 2020

vegum RSK.
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