
Almannaheillafélög

Breytingar á skattalögum
almannaheillafélaga

Atli Þór Jóhannsson
www.pwc.is



Helstu atriði
1. Skráning á almannaheillaskrá hjá RSK

2. Áhrif á félagið

3. Áhrif á styrkveitendur

www.pwc.is



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?



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?



• 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



• 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



• 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



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
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