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Reykjavík, 21.11.2019 
Tilvísun: 20191001961

Viðtakandi: Efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis 

Sendandi: Ríkisskattstjóri

Efni: Svar við spurningu efnahags- og viðskiptanefndar um skráningu
félagasamtaka í almannaheillafélagaskrá, sem ritað var að beiðni efnahags- 
og viðskiptanefndar eftir fund með nefndinni hinn 12. nóvember 2019 
vegna 181. máls, frumvarp til laga um félög til almannaheilla.

I
A fundi efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis hinn 12. nóvember 2019 var frumvarp til laga 
um félög til almannaheilla til umfjöllunar. A fundinum óskaði nefndin eftir svörum frá 
ríkisskattstjóra um skráningu almennra félagasamtaka í fyrirtækjaskrá sem vilja síðar breyta 
skráningu sinni í félag til almannaheilla í almannaheillafélagaskrá.

II

I bráðabirgðaákvæði frumvarps til laga um félög til almannaheilla er kveðið á um að almenn 
félagasamtök sem skráð eru í fyrirtækjaskrá við gildistöku laganna geti að uppfylltum 
ákveðnum skilyrðum breytt skráningu félagasamtakanna í almannheillafélagaskrá. Um er að 
ræða hefðbundið ákvæði til að bregðast við atvikum sem til staðar eru við gildistöku nýrra laga. 
Ekki er að fínna sams konar ákvæði í frumvarpinu, sem heimilar almennum félagasamtökum 
sem skráð eru í fyrirtækjaskrá eftir gildistöku laganna að gera sömu breytingar. Fyrirtækjaskrá 
lítur því svo á að almennum félagasamtökum sem skráð eru eftir gildistöku laganna sé 
samkvæmt ákvæðum fyrirliggjandi frumvarps ekki heimilt að breyta skráningu sinni síðar yfir 
í almannaheillafélagaskrá.

Fyrirtækjaskrá telur hins vegar æskilegt að almennum félagasamtökum, sem skráð eru eftir 
gildistöku laganna, verði heimilað að breyta skráningu siimi yfir í almannaheillafélagaskrá líkt 
og almennum félagasamtökum sem skráð eru í fyrirtækjaskrá fyrir gildistöku laganna. En 
íslenska ríkið, sveitarfélög, opinberar stofnanir og lögaðilar í meirihluta eigu hins opinbera geta 
t.a.m. gert það að skilyrði fyrir styrkjum, rekstrarsamningum og opinberum leyfum til félaga 
til almannaheilla að þau séu skráð í almannaheillafélagaskrá sbr. 2. gr. frumvarpsins. Skráning 
í almannaheillafélagaskrá samkvæmt þeim formreglum, sem mælt er fyrir um í frumvarpinu 
setur formlegri ramma um starfsemi og starfshætti félags en skráning almennra félagasamtaka 
í fyrirtækjaskrá og verður slík skráning því að teljast almennt æskilegri fyrir félagsmeim og þá 
sem samskipti hafa við félagið.

II

I ljósi framangreinds leggur fyrirtækjaskrá til að ákvæði til bráðabirgða með frumvarpinu verði 
fellt niður en þess í stað komi almennt ákvæði, sem nýr málsliður eða málsgrein í eða á eftir 1. 
mgr. 32. gr. svohljóðandi:

http://www.rsk.is
mailto:rsk@rsk.is


RÍKISSKATTSTJÓRI

Almenn félagasamtök sem skráö eru ífyrirtækjash-ágeta að uppfylltum skilyrðum laga 
þessara farið fram á að breyta skráningu félagasamtakanna yfir í 
almannaheillafélagaskrá. Skal félagið þá skila inn nýjum samþykktum, tilkynningu um 
stjórn, varastjórn, endurskoðendur eða endurskoðunarjyrirtæki eða skoðunarmenn eða 
trúnaðarmenn ur hópi félagsmanna.

Að öðru leyti en að framan greinir gerir ríkisskattstjóri ekki frekari athugasemdir.

Virðingarfyllst, 
f. h. ríkisskattstjóra

Matthildur Magnúsdóttir Ragnheiður Guðnadóttir


