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Efnahags- og v iðsk ip tane fnd  A lþ ing is 
Skrifs to fa  A lþ ingis

Efni: Umsögn um frumvarp til laga um félög til almannaheilla, 181. 
mál.

U M FÍ fagnar því að fram  er kom ið frum varp  til laga um fé lög  til almannaheilla enda er ekki í 
gildi sé rs tök  lögg jö f um slík fé lög  í dag. M eð frum varp inu  sem  hér er til um fjö llunar er stig ið  
m ik ilvæ gt skre f í þá á tt að setja reglur um  stjórnun félaga til almannaheilla og þar m eð einnig 
fy r ir  ungm ennafé lagshreyfinguna.

Sam bandsaðilar U M FÍ geta verið íþ ró ttahéruð og aðildarfé lög þeirra. Ef íþróttahérað á tilteknu  
landssvæ ði er ekki m eð aðild að UM FÍ geta e instök fé lög  á svæ ðinu á tt aðild að sam bandinu. 
Rúmlega 300 íþrótta- og ungm ennafé lög eiga aðild að UM FÍ í dag en innan þeirra eru einnig 
fjö lm argar de ild ir m eð stjórn. Vakin er sé rs tök  athygli á því að aðildarfé lög U M FÍ eru einnig 
aðildarfé lög innan íþrótta- og Ó lym píusam bands íslands (ÍSÍ) og af þeim  sökum  vísað hér til 
um sagnar ÍSÍ um  frum varp ið , sérstaklega þá um fjö llun  sem  fja llar um  ágrein ingsm ál.

U M FÍ er m jög um hugað um  s ta rfsum hverfi íþróttahéraða og aðildarfélaga þeirra. Þá er einnig 
ré tt að vekja athygli á því að gríðarlegur m unur er á fé lögunum . Þau geta verið agnarsm á á 
fám ennu svæði og upp í það að vera m eð hundruð manna á launaskrá og þúsund ir

F jö lm argt jákvæ tt og g o tt er að finna í frum varp inu  sem  sty rk ir grunn sam taka í þriðja 
geiranum . UM FÍ vill þó vekja athygli á nokkrum  atriðum  í tengs lum  við frum varp ið  sem  ó ttas t 
má að geti orð ið nokkuð íþyngjandi fy rir frjá ls fé lagasam tök og valdið tö luverðri skörun við 
stjó rnskipu lag stórra fé lagasam taka á landsvísu.

Stjórnskipulag -  möguleiki til áhrifa
í frum varp inu  er dregin upp sú m ynd að stjó rnskipu lag fé lagasam taka verði frekar 
n iðurnjörvað og lítið ge rt til þess að koma til m óts  við stjó rnskipu lag landssam banda eins og 
UM FÍ. Sem dæ m i má nefna að í frum varp inu  er talað um aðalfund og fé lagsfund i. í tilv ik i 
U M FÍ og fle iri landssam banda og sam taka er sam bandsþing hins vegar haldið á tveggja ára

Þá kem ur einnig fram  í frum varp inu  að hver fé lagsm aður eigi e itt atkvæ ði. Þar gæ tir 
ósam ræ m is við sam þykktir UM FÍ og raunar fle iri landssam banda og sam taka sem  byggja á 
fu lltrúa fjö lda  á hverju þingi í sam ræ m i við sam þykktar reglugerðir. í þessum  tilv ikum  gæti -  ef 
frum varp ið  næði fram  að ganga í ób reyttri m ynd -  verið íþyngjandi fy rir U M FÍ og sam bæ rileg 
landssam bönd. U M FÍ leggur til að gæta þurfi be tu r að því að þrengja ekki að m ögule ikum  
fé lagasam taka við að ákvarða s itt innra skipulag eins og frum varp ið  v irð is t gera.
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U M FÍ teku r undir a thugasem dir Knattspyrnusam bands íslands varðandi g ild istökuna, sbr. 
lagasetningu íþróttalaga og hvaða áhrif það hefur á aðildarfé lögin. Ungm enna- og íþ rótta fé lög 
voru m örg hver s to fnuð  í kringum  1900 og eru því fo rm le g ir s to fnsam ningar í m jög m örgum  
tilv ikum  ekki aðgengilegir.

Eins og fram  kem ur hér að fram an þá eru aðildarfé lög U M FÍ m jög m ism unandi og það ge tur 
einnig haft áhrif á þær greinar frum varps ins sem  fjalla um inngöngu og úrsagnir úr e instökum  
fé lögum  eða landssam bandinu í heild. Sum fé lög taka á m óti skrán ingum  á sk rifs to fu  eða 
m eð rafræ nni skráningu á netinu. í öðrum  tilv ikum  þurfa um sókn ir að berast fo rm anni. UM FÍ 
te lu r m ikilvæ gara að huga að innihaldinu, þ.e. að félagaskrá sé til staðar og að hæ gt sé að 
nálgast hana fre m u r en hæ ttinum  á því hvernig hvert fé lag sk ipu leggur verkferla  sína kringum  
skráningu og úrsögn. Vakin er athygli á því að U M FÍ og ÍSÍ eru nú þegar m eð skráningarkerfi 
sem  he itir FELIX þar sem  allir fé lagar og iðkendur í íþrótta- og ungm ennahreyfingunn i eru 
skráðir. Að ildarfé lög skila upplýs ingum  um stjórn ir, iðkendur og fé lagsm enn inn í þetta kerfi 
amk. einu sinni á ári og skila ja fn fram t starfsskýrs lu , ársre ikn ingum  og lögum .

Þá er m jög þekkt fy rirkom ulag  innan ungm ennafé lagshreyfingarinnar að kosið sé til stjórnar, 
sem  sk ip tir m eð sér verkum  í kjölfarið. Söm ule ið is er hefð  fy rir því að fé lagsgja ld sé ekki ne itt 
-  eða núll krónur. Bæði þessi atriði m yndu kre fjast tö luverða breytinga frá því fyrirkom ulag i 
sem  nú í v ið lýði og he fu r þróast y fir lengri tíma.

U M FÍ fagnar því að ekki þurfi aðalfund fé lagasam taka til að selja faste ign ir. í nútím asam félag i 
kre fjast aðstæ ður þess á s tundum  að hæ gt sé að bregðast sk jó tt v ið aðstæ ðum , svo sem  
m eð sölu faste igna. Eins og frum varp ið  lítur út nú þá er það til þess fa llið  að draga úr 
viðbragðsflý ti, seinka nauðsyn legum  aðgerðum  og m ögulega valda tjón i. U M FÍ te lu r þessar 
kvaðir ekki nauðsynlegar og m æ lir m eð því að fé lög in  setji sér fre m u r reglur um það hvaða 
fy rirkom ulag  eigi að viðhafa þegar kom i að m ögulegri sölu faste igna eða annarra eigna.

í frum varp inu  seg ir enn frem ur að fjárhagslegar ráðstafanir fé lags, sem  fé lagsm enn hafa 
ákveðið að slíta, eru e ingöngu heim ilar í þeim  mæli sem  nauðsyn legt er vegna 
slitam eðferðar. Hafi sk ip tastjó rar verið skipaðir sé þeim  he im ilt að birta innköllun þar sem  
lánardrottnar fé lags geti lýst krö fum  til að gefa e ign ir fé lagsins upp til g ja ldþrotaskipta. UM FÍ 
gerir a thugasem d við þá tillögu  sem  snýr að því að verði eignir, sem  e ftir  standa þegar skuld ir 
hafa verið  greiddar, ekki nýtta r á þann hátt sem  sam þykktir fé lagsins kveða á um, skuli 
sk ip tastjó ri fram selja  e ig n irn a rtil ríkisins sem  skuli ráðstafa þeim  til verkefna sem  
sam bæ rileg eru þeim  sem  kveðið er á um í sam þykktum  fé lagsins. U M FÍ te lu r þvert á m óti 
þetta  geta orð ið flók ið  ferli. Réttlátara og skilvirkara væri að v iðkom andi landssam band taki 
við e ignum  viðkom andi fé lags hafi þær ekki verið  nýtta r skv. sam þykktum  eða þá að 
viðkom andi sve itarfé lag taki við e ignum  hins slitna fé lags. Þar m eð væri hæ gt að úth luta 
e ignum  búsins í aðra sam bæ rilega s ta rfsem i á svæ ðinu.

U M FÍ teku r ja fn fram t undir áhyggjur SÍBS þess efn is að fyrs ta  hneykslism álið  sem  teng is t 
skráðu fé lagi geti le itt til þess að sverta orðspor þeirra allra. A f þeim  sökum  sé m ik ilvæ gt að 
e ftir lit og e ftirfy lgn i teng is t vo ttun  ásam t því að það verði gert e ftirsóknarve rt að vera 
fé lagasam tök. Auknar skyldur og ábyrgðir á herðar þeirra geta verið íþyngjandi og dregið úr 
hvö tum  til að standa sig. Innleiða þarf hvata til að sækja um og viðhalda vo ttun  
félagasam taka.
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Skattalegt umhverfi félaga í þriðja geiranum:
í sam anburðarskýrslu sem  gerð var á vegum  nokkurra góðgerðarsam taka árið 2004 var fjallað 
um skattlagningu íslenskra og erlendra fé lagasam taka. N iðurstaðan var í s tu ttu  máli sú að 
skatta leg staða íslenskra fé lagasam taka væri ta lsve rt lakari en staða sam bæ rilegra félaga í 
sam anburðarlöndunum  (þ.e. í Bretlandi, Bandaríkjunum, Danm örku og aðildarlöndum  ESB).1 
Þótt undanþágurnar væru að m örgu leyti sam bæ rilegar hér og úti, s.s. hvað snerti greiðslu 
tek juska tts  og e ignaskatts, þá tö ld u s t skattaundanþágur fé lagasam taka takm arkaðri á íslandi. 
Félög innan þriðja geirans bera fjá rm agnstek juska tt og e rfða fjá rska tt sem  erlendu 
systu rfé lög in  eru laus við. íslensku fé lög in  eiga ekki ré tt á endurgre iðs lum  virð isaukaskatts  af 
aðföngum  m eð sama hæ tti og þau erlendu. Á  sama hátt njóta e instaklingar sem  gefa 
íslenskum  góðgerðarfé lögum  frádrá tta r af ska ttsky ldum  tek jum  sínum . Erlend 
góðgerðarfé lög njóta góðs af því.

Lækkun, endurgreiðsla eða niðurfelling erfðafjárskatts
Einstaklingar ým is t ánafna eða gefa e igur sínar til alm annaheillafélaga. G leðilegt er að sjá í 
frum varp inu  að ska ttaum hverfi fé lagasam taka til alm annaheilla er m ögulega í endurskoðun 
og eigi að huga að sam ningu nýrra skattalagaákvæ ða varðandi ska tt af að föngum , arfi og 
gjafafé. A rfu r og g jafir e instaklinga til a lm annaheillafélaga ge tu r verið  m ikilvæ gur grunnur fy rir 
t ilv is t félaga og því m ik ilvæ gt að bæði tryggja og opna frekar dyrnar svo e instaklingar sem  
slíkt kjósa geti ánafnað e igum  sínum  a lm annaheilla fé lögum  og að slík g jö f verði ekki 
fé lögunum  íþyngjandi.

Möguleiki á endurgreiðslu virðisaukaskatts af aðföngum
Félagasam tök njóta a lm ennt ekki n iðurfe llingar eða endurgre iðslu  v irð isaukaskatts  hér á landi. 
Bein útg jö ld  vegna v irð isaukaskatts geta veg ið  þungt í rekstri fé lagasam taka. Undanþágur eru 
þekktar í skattkerfinu , .s.s. í fe rðaþ jónustu , he ilb rigð isþ jónustu , vegna fram kvæ m da á 
húsnæ ði og þess háttar. Félagasam tök í sam anburðarlöndum  njóta hins vegar endurgre iðslu  
óbeinna skatta ,v irð isaukaskatti og öðrum  g jö ldum , m eð ým sum  hæ tti. U M FÍ hvetur til þess 
að endurgre iðs lur v irð isaukaskatts til fé lagasam taka -  félaga í þriðja geiranum , 
alm annaheillafélaga -  verði endurskoðaðar m eð það fy rir augum  að styrkja stöðu þeirra.

Vinnum saman
Eins og áður sagði fagnar UM FÍ því að fram  er kom ið frum varp  til laga um fé lög  til 
alm annaheilla enda löngu tím abæ rt að gera slíkt. U M FÍ leggur þó áherslu á að fara skuli 
saman skyldur og ré ttind i og leggur áherslu á að auka hvata til að styrkja rekstrargrundvö ll

Forsvarsfó lk U M FÍ er re iðubúið til frekari útskýringa og aðstoðar á fle iri s tigum  m álsins ef 
þess er óskað.

1 Jó n a s  Guðmundsson: Skattaum hverfi félagasam taka á Íslandi og í öðrum löndum; með sérstöku tilliti til góðgerðarsam taka. 
Sam vinnuhópur A BC-barnahjálpar, Barnaheilla, H jálparstarfs kirkjunnar, Rauða kross Íslands og SO S-barnaþorpanna. 
Reykjavík, 2004. (20 bls.).
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Virð ingarfy lls t, 
f.h . U ngm ennafé lags íslands
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