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Umsögn rík isskattstjóra um frum varp til laga um breytingu á lögum um fjárm ál 
stjórnm álasam taka og fram bjóðenda og um upplýsingaskyldu þeirra, nr. 162/2006 - 668. 
mál, þskj. 1137.

Ríkisskattstjóri móttók hinn 21. apríl 2021 tölvupóst þar sem gefinn var kostur á að veita 
umsögn um ofangreint þingmál.

Í 3. gr. frumvarpsins er kveðið á um skráningu stjórnmálasamtaka hjá fyrirtækjaskrá í nýrri skrá 
sem skal bera nafnið stjórnmálasamtakaskrá. Ríkisskattstjóri telur ástæðu til að gera eftirfarandi 
athugasemdir við ákvæði frumvarpsins eins og þau liggja fyrir.

I.
Í e-lið 3. gr. frumvarpsins er kveðið á um að stjórnmálasamtakaskrá skuli birt almenningi á vef 
Stjórnarráðs Íslands ásamt upplýsingum sem fylgja umsókn um skráningu skv. 1. mgr. 2. gr. g 
frumvarpsins, en við birtinguna sé þó heimilt að undanskilja birtingu kennitalna sbr. 4. tölul. 1. 
mgr. 2. gr. g. Ríkisskattstjóri leggur þann skilning í ákvæðið að skráningarupplýsingar úr 
stjórnmálasamtakaskrá verði birtar á vef embættisins með sama hætti og hjá öðrum félögum 
sem skráð eru í fyrirtækjaskrá sbr. 1. mgr. 8. gr. laga nr. 17/2003 um fyrirtækjaskrá, en að um 
víðtækari birtingu verði að ræða á vef Stjórnarráðs Íslands þar sem gögn að baki skráningu 
verði einnig birt. Birting upplýsinga sem miðlað er frá ríkisskattstjóra til Stjórnarráðsins, á vef 
þess síðarnefnda, krefst þó ákveðinna tæknilegra ráðstafana, s.s. vefþjónustu. E f birta á 
upplýsingar um stjórnmálasamtök á vef Stjórnarráðs Íslands þarf greiningu á því hvaða 
tæknilegu framkvæmdir koma þar til skoðunar og hver yrði kostnaðurinn þessu meðfylgjandi.

Í ljósi þess að ákveðinn fjöldi félaga sem skráður er í fyrirtækjaskrá uppfyllir nú þegar þau 
skilyrði sem gerð eru til skráningar stjórnmálasamtaka í stjórnmálasamtakaskrá, telur 
ríkisskattstjóri að gera verði þeim félögum kleift að breyta skráningu sinni á þann veg að þau 
færist af fyrirtækjaskrá og yfir á stjórnmálasamtakaskrá. Sambærilegt ákvæði er að finna í 
bráðabirgðaákvæði laga nr. 119/2019 um skráningarskyldu almannaheillafélaga með starfsemi 
yfir landamæri.
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II.

Í 4. tölul. nýrrar 2. gr. g. er kveðið á um að með umsókn um skráningu í stjórnmálasamtakaskrá 
skuli fylgja upplýsingar um nöfn og kennitölur stjórnarmanna, framkvæmdastjóra og annarra 
sem geta skuldbundið samtökin, auk takmarkana á þeim rétti ef einhverjar eru. Ríkisskattstjóri 
telur að betur færi á því að tilgreining þeirra aðila sem skuldbundið geta stjórnmálasamtökin 
takmarkist við stjórnarmenn, framkvæmdastjóra og prókúruhafa enda er það til samræmis við 
þá framkvæmd sem er við lýði í dag, sbr. 1. mgr. 49. gr. laga nr. 138/1994 um einkahlutafélög 
og 1. mgr. 8. gr. laga nr. 119/2019 um skráningarskyldu félaga til almannaheilla með starfsemi 
yfir landamæri. Ávinningurinn af slíku samræmi yrði að komist yrði hjá annars 
kostnaðarsömum kerfisbreytingum í fyrirtækjaskrá í tengslum við útgáfu vottorða 
stj órnmálasamtakanna.

III.
Í nýrri 2. gr. h. laganna er fjallað um hvað skuli skrá í samþykktir stjórnmálasamtaka sem óska 
skráningar í stjórnmálasamtakaskrá. Í 3. tölul. 2. gr. h. er tekið fram að skrá skuli skipulag 
samtakanna í samþykktir. Í greinargerð með frumvarpi segir:

„Á meðal þess sem áskilið er að komi fram í samþykktum er skipulag 
stjórnmálasamtaka. Tekið skal fram að ekki er ætlunin að takmarka frelsi og svigrúm 
stjórnmálasamtaka til að skipuleggja starfsemi sína eftir því sem þau telja sjálf best 
henta. Engu að síður er talið rétt að fyrir liggi lágmarksupplýsingar um innra skipulag 
þeirra. Tilgangurinn er eins og áður er rakið að styrkja grundvöll eftirlits með því að 
ákvæðum laganna sé fylgt, t.d. um takmarkanir á móttöku fjárframlaga og bann við 
nafnlausum áróðri. “

Ríkiskattstjóri telur nauðsynlegt að skilgreina nánar hvað felist í slíkum lágmarksupplýsingum 
um skipulag stjórnmálasamtaka svo að skráarhaldara sé unnt að leggja hlutlægt mat á það hvort 
að skilyrði skráningar séu uppfyllt.

IV.
Í nýrri 2. gr. i. er kveðið á um að breytingu á samþykktum skráðra stjórnmálasamtaka beri að 
tilkynna til stjórnmálasamtakaskrár innan þriggja mánaða frá breytingunni. Hið sama skuli 
gilda ef breyting verði á hlutverki, fjölda og heiti flokkseininga. Ríkisskattstjóri bendir á að 
almenna reglan í félagarétti er sú að breytingar á félagi skuli tilkynna til fyrirtækjaskrár innan 
mánaðar frá því að tekin var ákvörðun um breytinguna. Þetta frávik er ekki skýrt nánar í 
greinargerð og ríkisskattstjóri telur ekki augljós rök standa til þess að hér sé brugðið frá 
meginreglunni.
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V.

Um eftirlitsúrræði ríkisskattstjóra er fjallað í nýrri 2. gr. j. laganna. Þar segir að ef skilyrði 
skráningar eru ekki lengur fyrir hendi eða stjórnmálasamtök vanrækja skyldur sínar samkvæmt 
lögum þessum skuli ríkisskattstjóri veita stjórnmálasamtökunum skriflega viðvörun og setja 
þeim frest til að bæta úr því sem áfátt er. E f ekki sé bætt úr annmörkun innan frestsins geti 
ríkisskattstjóri ákveðið að fella skráningu stjórnmálasamtakanna úr gildi. Ríkisskattstjóri vekur 
athygli á því að ekki er í frumvarpinu fjallað um kæruheimild stjórnmálasamtaka komi til þess 
að ríkisskattstjóri felli skráningu þeirra á stjórnmálasamtakaskrá úr gildi. Í greinargerð er það 
áréttað að ákvörðun um afskráningu stjórnmálasamtaka af skránni sé stjórnvaldsákvörðun og 
aðríkisskattstjóra beri því að fylgja ákvæðum stjórnsýslulaga við undirbúning hennar. 
Ríkisskattstjóri bendir á að nauðsynlegt sé að fjalla nánar um kæruheimild í ákvæðinu og að 
skýrt komi fram hvert ákvörðun um afskráningu sé kæranleg.

VI.
Að lokum áréttar ríkisskattstjóri það sem bent er á í greinargerð, að hin nýja 
stjórnmálasamtakaskrá sem ríkisskattstjóra er gert að annast sé nýtt verkefni sem muni 
óhjákvæmilega hafa í för með sér aukin fjárútlát. Á þessu stigi sé þó erfitt að segja til um 
mögulegt umfang verkefnisins. Allt að einu bendir ríkisskattstjóri á mikilvægi þess að 
embættinu verði bættur þessi kostnaður á fjárlögum.

^  Skatturinn

Virðingarfyllst, 
f.h. ríkisskattstjóra
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Ástríður Þórey JónsdóttirHelga Valborg Steinarsdóttir
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