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

Efni: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt, nr. 90/2003, með síðari 
breytingum (frádráttur vegna gjafa og framlaga).

Ungm ennafé lag íslands (UMFÍ) fagnar þeim  breytingum  sem  lagðar eru til í frum varp i til laga 
um tek juska tt, sérstaklega þeirri v iðbó t aö nú eru fram lög  til íþrótta- og æ sku lýðssta rfs  jafn 
hátt m etin  og fram lög  lögaðila til vísindalegra aðgerða og m enningarm ála.

B reytingar sem  þessar eru til þess fa llnar aö geta e flt og bæ tt forvarnarsarfið  sem  fram  fe r í 
skipu lögðu íþrótta- og æ skulýðsstarfi. Sam félagið m un án nokkurs vafa fá fram lag ið  m argfa lt 
til baka m eð ým sum  hæ tti, svo sem  heilbrigðari íbúum, m inni kostnaði fy r ir  he ilb rigð iskerfið  
og m inna álagi á s toðkerfi ríkisins. G jafir og fram lög  lögaðila m unu aö okkar mati m argfaldast. 
Sérstakt fagnaðarefn i er aö breyting in  er í sam ræ m i við það sem  U M FÍ og ungm ennafé lagar 
standa fyrir; g jafirnar og fram lög in  verða sam félag inu til góða.

Frum varpiö fæ rir íslendinga nær þeim  háttum  sem  þekkst hafa í nágrannalöndunum  og 
öðrum  sam anburðarlöndum  um árabil, svo sem  í Noregi. M ým örg  dæ m i eru um að frád rá ttu r 
lögaðila frá tek juska tti vegna fram laga eða gjafa séu stæ rri h luti fram lags eða m argfe ld i 
þeirra. Lækkun te k juska ttss to fn s  lögaðila upp á tvö fa lt fram lag er til þess fallið aö auka frekar 
fram lög  til íþrótta- og æ skulýðsstarfs, að mati UMFÍ.

Fyrirhuguð breyting á lögum  um tek juska tt er g ífurlegur hvati fy r ir  lögaðila til að gera enn 
be tu r og ým is t bæta í eða fjö lga s tyrk ja le iðum  til ým issa verkefna auk þess að hvetja þau 
frekar til að auka fram lög  sín þar sem  tek jus to fna r v iðkom andi lækka á m óti. A f þeim  sökum  
s tyður U M FÍ frum varp ið  alla leið enda m un það aö ö llum  líkindum  skjóta enn styrkari s toðum  
undir s ta rfsem i aðildarfélaga UM FÍ, en innan raða U M FÍ eru rúm lega 400 íþrótta- og 
ungm ennafé lög um  a llt land.

U M FÍ og fle s t óhagnaðardrifin fé lagasam tök eru s tu tt af óe ig ing jörnum  sjá lfboða liðum .
M argir þeirra vilja gera enn be tu r við s itt fé lag og eru dæ m i um að v iðkom andi ánafni sínu 
fé lagi hluta af e ignum  sínum. U M FÍ m æ lir m eð því aö í k jö lfar þeirra breytinga sem  frum varp  
þetta  m æ lir fy rir um  verði hvö tunum  fjö lgað frekar til að auðvelda fó lk i að styðja við sín fé lög, 
svo sem  m eð lækkun erfðafjá rskatts  vegna gjafa til fé lagasam taka og fle ira í þeim  dúr.

Að öðru leyti fagnar U M FÍ skre funum  sem  stig in  eru m eð frum varp inu . Forsvarsfó lk U M FÍ er 
re iðubúið til frekari um ræ ðu, útskýringa og aðstoðar á fle iri s tigum  m álsins e f þess er óskað.

V irð ingarfy lls t, 
f.h . U ngm ennafé lags íslands

Auöur Inga Þ orste insdóttir, 
Fram kvæ m dastjóri U M FÍ
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