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Lögaðilar á almannaheillaskrá 

eru almennt óhagnaðardrifin 

félög (e. non profit organization) 

sem í megindráttum reka ekki 

atvinnustarfsemi í skilningi 

skattalaga, heldur fyrst og fremst 

starfsemi með þjóðfélagslegan 

tilgang og samfélagsleg markmið 

að leiðarljósi.

Almannaheillaskrá

a) mannúðar- og líknarstarfsemi,
b) æskulýðs- og menningarmálastarfsemi,
c) starfsemi björgunarsveita, landssamtaka

björgunarsveita og slysavarnadeilda og
einstakra félagseininga sem starfa undir
merkjum samtakanna,

d) vísindaleg rannsóknarstarfsemi,
e) starfsemi sjálfstæðra háskólasjóða og

annarra menntasjóða,
f) neytenda- og forvarnastarfsemi,
g) starfsemi þjóðkirkjunnar, þjóðkirkjusafnaða

og annarra skráðra trú- og
lífsskoðunarfélaga.

Hvaða starfsemi?

Presenter
Presentation Notes
Þessum lögaðilum er þó heimil einhver atvinnustarfsemi til fjáröflunar innan þeirra marka sem tilgreind eru í samþykktum þeirra og leiða má beint af tilgangi lögaðilans. Þá er þessum lögaðilum heimil starfsemi sem hefur aðeins óverulega fjárhagslega þýðingu m.t.t. heildartekna lögaðilans.Félög á almannaheillaskrá SkattsinsEinungis félögum, sjóðum og stofnunum, þ.m.t. sjálfseignarstofnunum, sem hafa með höndum óhagnaðadrifna starfsemi, er heimil skráning á almannaheillaskrá. Aðrir lögaðilar, þ.e. hlutafélög, einkahlutafélög, sameignarfélög, samlagsfélög, samlagshlutafélög og samvinnufélög, falla ekki undir heimild til skráningar á almannaheillaskrá. Gjafir og framlög til slíkra lögaðila skapa því ekki frádráttarheimild hjá gefendum. Listi yfir viðurkennda lögaðila hvers árs verður birtur á heimasíðu Skattsins.



Skráning félags til almannaheilla í almannaheillafélagaskrá er valkvæð og er ætluð þeim
félögum sem uppfylla skilyrði laganna. Umsóknarferlið er rafrænt.

• Ný félög gera það við upphaflega skráningu
• Eldri félög þurfa að skrá sig sem fyrst en er það smá ferli hjá RSK og pappírsvinna

RSK tekur sérstaklega fram að félag þarf að skrá sig sem “viðurkenndan lögaðila” til að
framlög til þeirra geti verið dregin frá tekjum gefenda. Þá fer félagið á Almannaheillaskrá.

Skráning á almannaheillaskrá hjá RSK

Hvað þarf að gera?
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Í skráningarferlinu þá munu eldri félög þurfa að uppfæra samþykktir sínar og uppfæra skráningu stjórnar, endurskoðanda o.fl.Skylda er að skrá raunverulega eigendur félaganna en eðli málsins samkvæmt ætti enginn að eiga almannaheillafélög. Þá verða raunverulegur eigendur félagsins í flestum tilfellum sá sem stjórnar félaginu, stjórnin eða framkvæmdastjóri.Gott er að taka fram að löggjafinn er ekki alltaf að einfalda lífið fyrir okkur. Skatturinn heldur utan um tvær skrá, ein heitir almannaheillafélagaskrá en þar fara öll félög sem starfrækt til almannaheilla. Svo er önnur skrá sem heiti almannaheillaskrá (vantar félag í nafnið) en það eru þau félög sem uppfylla kröfurnar sem ég nefndi hér að framan og verða þau “viðurkenndur lögaðili” til að framlög til þeirra geti verið dregin frá tekjum gefenda.



• Bókhaldsskylda
• Reglur um stjórn
• Skulu kjósa endurskoðanda
• Fullgera ársreikning og skattframtal fyrir 31. maí ár hvert
• Birta ársreikning á vef félagsins

Áhrif á félagið

Aukin formfesta og upplýsingagjöf

• Félagið þarf að gefa kvittun fyrir framlögum og gjöfum
• Heildarskil í árslok þar sem fram kemur heildargjöf og framlag hvers og eins aðila
• Áritast sjálfkrafa á framtal

Kvittun fyrir gjöfum og framlögum

Presenter
Presentation Notes
Eingöngu þeim félögum sem skráð eru á almannaheillafélagaskrá mega nota orðin félag til almannaheilla eða skammstöfunina fta. í heiti sínuFélag á almannaheillaskrá þarf að skila inn:Móttakendur gjafa og framlaga, sem skráðir eru á sérstaka almannaheillaskrá, þurfa að gefa út kvittun við móttöku þar sem m.a. kemur fram nafn og kennitala gefanda og fjárhæð framlags. Að almanaksári loknu þarf móttakandi að taka saman upplýsingar um fjárhæð gjafa og framlaga hvers gefanda og skila þessum upplýsingum til Skattsins samhliða öðrum árlegum gagnaskilum fyrir 20. janúar ár hvert. Á grundvelli gagnaskilanna verður frádráttur áritaður á framtal gefenda.



• Greiðir fjármagnstekjuskatt en fær hann endurgreiddan
• Greiðir ekki stimpilgjald
• Greiðir ekki VSK af sölu varnings (basarsala, söfnun, nytjamarkaðir, listaverk)
• Getur sótt um endurgreiðslu á 100% VSK vegna vinnu fólks á byggingarstað

Áhrif á félagið

Skattalegir hvatar fyrir félagið

• Fjármagnstekjuskattur greiddur fyrir 1. nóvember 2021 fæst ekki endurgreiddur
• Fjármagnstekjuskattur greiddur eftir 1. nóvember 2021 fæst endurgreiddur
• Endurgreiðsla fer fram að hausti árið eftir.

Vegna innleiðingar á breytingu fjármagnstekjuskatts
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Stimpilgjald:      Lögaðilar sem falla undir 9. tölul. 4. gr. laga um tekjuskatt, nr. 90/2003, og eru undanþegnir greiðslu tekjuskatts samkvæmt þeim lögum, eru undanþegnir gjaldskyldu samkvæmt lögum þessum.VSK: Góðgerðarstarfsemi er undanþegin skattskyldu, enda renni hagnaður af henni að öllu leyti til lögaðila sem fellur undir 9. tölul. 4. gr. laga um tekjuskatt, nr. 90/2003. Skilyrði fyrir undanþágu eru auk þess að starfsemin sé á ábyrgð og fjárhagslegri áhættu aðila sem hefur með höndum góðgerðarstarfsemi og að hann hafi fengið staðfestingu Skattsins um að framangreind skilyrði séu uppfyllt. Undanþága samkvæmt þessari málsgrein tekur eingöngu til eftirtalinnar starfsemi:1. basarsölu, merkjasölu og annarrar hliðstæðrar sölu, þ.m.t. sölu í netverslun, enda vari starfsemin ekki lengur en í 5 daga í hverjum mánuði eða í 25 daga sé um árlegan atburð að ræða, 2. söfnunar og sölu verðlítilla notaðra muna, enda sé einungis selt til skattskyldra aðila, 3. sölu nytjamarkaða á notuðum munum sem seljandi hefur fengið afhenta án endurgjalds, 4. sölu listaverka, enda falli listaverkin undir tollskrárnúmer 9701.1000–9703.0000.VSK af vinnu: 42. gr. A laganna orðast svo:�     Endurgreiða skal lögaðilum sem falla undir 9. tölul. 4. gr. laga um tekjuskatt, nr. 90/2003, 60% þess virðisaukaskatts sem þessir aðilar hafa greitt af vinnu manna á byggingarstað við byggingu, viðhald eða endurbætur á mannvirkjum, eða sérgreindum matshlutum þeirra, sem alfarið eru í eigu þeirra samkvæmt skráningu í fasteignaskrá Þjóðskrár Íslands. Þrátt fyrir að skráning í fasteignaskrá Þjóðskrár Íslands sé ekki til staðar er endurgreiðsla heimil ef fyrir liggur fullgildur kaupsamningur um viðkomandi mannvirki, eða sérgreindan matshluta þess, og umsækjandi hefur fengið það afhent á grundvelli kaupsamnings.�     Endurgreiðsla samkvæmt ákvæði þessu tekur til mannvirkja sem að yfirgnæfandi hluta eru nýtt í þágu meginstarfsemi umsækjanda samkvæmt samþykktum hans. Endurgreiðsla tekur ekki til íbúðar- og frístundahúsnæðis eða mannvirkja sem einkum eru notuð í atvinnustarfsemi í samkeppni við annan atvinnurekstur. Þá tekur endurgreiðsla ekki til virðisaukaskatts sem telja má til innskatts, sbr. VII. kafla.�     Frekari skilyrði fyrir endurgreiðslu virðisaukaskatts samkvæmt ákvæði þessu eru eftirfarandi:Umsækjandi sé skráður í fyrirtækjaskrá og sérstaka almannaheillaskrá hjá fyrirtækjaskrá Skattsins og sé hvorki í heild né að hluta í opinberri eigu, þ.e. hvorki opinberra hlutafélaga, ríkis, sveitarfélaga eða stofnana né í eigu félags alfarið í þeirra eigu.�Virðisaukaskattur sem umsókn tekur til sé ekki af kostnaði við aðföng sem varða lögbundnar skyldur opinberra aðila, svo sem lögmælt verkefni ríkis, sveitarfélaga og/eða félaga eða stofnana alfarið í þeirra eigu vegna byggingar mannvirkis.�Samanlögð fjárhæð endurgreidds virðisaukaskatts og styrks frá opinberum aðilum vegna framkvæmdar sé ekki hærri en heildarfjárhæð vinnu við framkvæmdir.�Umsækjandi hagi bókhaldi sínu þannig að unnt sé að hafa eftirlit með því að virðisaukaskattur verði leiðréttur ef breyting verður á forsendum fyrir endurgreiðslu skv. 4. mgr.�Umsækjandi sé ekki í vanskilum vegna opinberra gjalda eða afdreginna lífeyrisiðgjalda. Leggja skal fram staðfestingu á skuldastöðu við opinbera aðila og lífeyrissjóði.��     Verði breyting á forsendum endurgreiðslu innan tíu ára frá því að framkvæmd fór fram, svo sem ef viðkomandi mannvirki er selt eða tekið til annarrar notkunar en varðar meginstarfsemi umsækjanda samkvæmt samþykktum hans, skal umsækjandi leiðrétta virðisaukaskatt og endurgreiða ríkissjóði þá fjárhæð sem hann hefur móttekið vegna þess mannvirkis.Fjármagnstekjuskattur:Kaupum hlutabréf 2017 og seljum með 100 kr. hagnaði 31.5.2021 -> greiðum 22 kr í fjármagnstekjuskatt og fáum ekki fjármagnstekjuskatt endurgreiddan.Kaupum hlutabréf 2017 og seljum með 100 kr. hagnaði 2.11.2021 -> greiðum 22 kr í fjármagnstekjuskatt og fáum fjármagnstekjuskatt endurgreiddan.Kaupum hlutabréf janúar 2021 og seljum með 100 kr. hagnaði 31.5.2021 -> greiðum 22 kr í fjármagnstekjuskatt og fáum ekki fjármagnstekjuskatt endurgreiddan.Kaupum  hlutabréf janúar 2021 og seljum með 100 kr. hagnaði 2.11.2021 -> greiðum 22 kr í fjármagnstekjuskatt og fáum fjármagnstekjuskatt endurgreiddan.



• Manneskja með 794.000 kr í mánaðarlaun gefur 25.000 kr á mánuði
• Skattar til greiðslu án framlaga til almannaheillafélaga 211.272 kr.
• Skattar til greiðslu með framlagi til almannaheillafélaga 202.164 kr.
• Á árinu hefur manneskja styrkt sitt félag um 300.000 kr. og greitt 109.296 kr minna í 

skatta fyrir vikið.

Áhrif á einstaklinga

• Einstaklingur getur dregið frá 10 til 350 þúsund krónur frá tekjum
• Hjón því 700 þúsund krónur
• Undanþága á greiðslu erfðafjárskatt af gjöfum til félaga á almannaheillaskrá

Skattalegir hvatar fyrir einstaklinga

Dæmi
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   Ekki skal greiða erfðafjárskatt af gjöfum og framlögum til lögaðila sem falla undir 9. tölul. 4. gr. laga um tekjuskatt, nr. 90/2003.Tökum dæmi – meðal heildarlaun á íslandi árið 2020 voru 794.000 kr. á mánuði. Sú manneskja myndi gefa 25.000 kr á mánuði og nýtir því næstum alla heimildina.



Almannaheillafélög hafa lægri skattabyrði og geta þá
styrkt samfélagið meira.

Niðurstaða

Lækkun skatta

Einstaklingar geta lækkað skattgreiðslur sínar sem ætti að
auka hvata til framlaga

Aukinn hvati til framlaga



Atli Þór Jóhannsson

atli.johannsson@pwc.com
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