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Efni: Frekari ábendingar vegna frum varps til laga um félög til alm annaheilla; 603.
mál, þskj. 1030

Til: Efnahags- og viðskiptanefndar
Frá: Skattinum
Dags.: 23. apríl 2020

Í framhaldi af fundi efnahags- og viðskiptanefndar þann 20. apríl sl. er talin ástæða til að vekja 
athygli nefndarinnar á því, til viðbótar umsögn embættisins dags. 8. apríl 2021, að eftir atvikum 
mætti taka til athugunar að gera eftirfarandi breytingar á ofangreindu frumvarpi:

1. málsl. 1. mgr. 1 gr. orðaðist þannig:

Lög þessi gilda um félög sem skráð eru í almannaheillafélagaskrá og stofnað er til eða 
starfrækt eru „með sjálfboðastarfi og/eða öflun framlaga til starfseminnar“ í þeim tilgangi að 
efla afmörkuð málefni til almannaheilla samkvæmt samþykktum sínum.

Breyting í ofangreinda veru gefur heillegri mynd af því hver er grundvöllur starfsemi félaga sem 
stofnað yrði til samkvæmt lögunum, og eins til að undirstrika að heimild félaga til að stunda 
atvinnustarfsemi samkvæmt ákvæði 3. gr. er valkvæð leið til fjáröflunar sé starfsemin ekki t.a.m 
fjármögnuð af framlögum og gjafafé.

Þá þykir ástæða til að skotið yrði frekari stoðum undir skilgreiningu á því hvaða starfsemi teljist 
til almannaheilla. Á eftir 1. málsl. komi því eftirfarandi málsliður:

Félag telst starfa til almannaheilla e f markmið og ráðstöfun fjármuna telst til þjóðþrifa í 
víðum skilningi og tekur til s.s. félagslegra, listrænna, umhverfis-, vísindalegra, 
mannúðarmálefna hverskonar, fræðslu eða menningar, trúarlegra eða björgunar- eða 
hjálparstarfa.

Í ofangreindri framsetningu felst umorðun á athugasemdum við 1. gr. frumvarpsins sem þykja 
nokkuð mótsagnakenndar. Má af þeim ráða að félag af þeim toga sem frumvarpið tekur til geti 
helst verið stofnað til styrktar eða framdráttar einum eða fleiri einstaklingum, sem er tæpast í 
samræmi við það sem gert er að skilyrði um að „vera talið til einhverra þjóðþrifa“ samkvæmt 
almennri upptalningu þar um.

Í 3. gr. eru talin upp í níu stafliðum þau atriði sem tilgreina skal í samþykktum félaga til 
almannheilla. Ástæða þykir til að auka við b-lið upptalningarinnar eftirfarandi orðum:

[b. tilgang], þ.m.t. fjármögnun og ráðstöfun fjármuna.

Ætla verður að sé félag ekki drifið áfram af sjálfboðavinnu einni saman, þá þurfi að geta þess í 
samþykktum félags með hvaða hætti skuli staðið að fjáröflun til starfseminnar, og að skýrlega 
komi fram hvernig skuli staðið að ráðstöfun þeirra fjármuna sem aflað hefur verið. Þannig yrði 
settur rammi um inntak þess eftirlits sem stjórn er ætlað að hafa með höndum og fjallað er um í 
lokamálslið 3. mgr. 19. gr. að „fjármunum sé ráðstafað á forsvaranlegan hátt í samræmi við 
tilgang félagsins■“

Að lokum þykir ástæða til þess að draga skýrt fram að skráning félags samkvæmt 28. gr. 
frumvarpsins á almannaheillafélagaskrá er valkvæð nema til komi krafa um skráningu skv. 2.
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gr., og leiðir ekki sjálfkrafa til þess að félag teljist þannig falla undir skráningu á 
almannaheillaskrá í skattalegu tilliti. A f framangreindri ástæðu þykja tilefni til að aukið verði við 
28. gr. einum málslið svohljóðandi:

Skráning á almannaheillafélagaskrá leiðir ekki til sjálfkrafa til þess að félag sé jafnframt 
skráð eða talið uppfylla skilyrði fyrir skráningu á almannaheillaskrá, sbr. 1. mgr. 30. gr. 
laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, og er að uppfylltum skilyrðum heimilt að óska eftir slíkri 
skráningu sérstaklega.
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