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j(  Umsögn um frumvarp tii laga um breyting á lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt. 8  
Umsögn um frumvarp til laga um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki.

Ríkisskattstjóri hefur þann 5. nóvember 2009 móttekið tölvupóst þar sem embættinu er gefinn 
kostur á að veita umsögn um tvö lagafrumvörp. Annars vegar er um að ræða frumvarp til laga 
um breyting á lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt, með síðari breytingum - 81. mál, þskj. 82.
Hins vegar um fhimvarp til laga um stuðning við nýsköpun - 82. mál, þskj. 83

Meginmarkmið frumvarpanna er að bæta samkeppnisskilyrði nýsköpunarfyrirtækja og hvetja 
til fjárfestingar i nýsköpunarfyrirtækjum. Er þetta gert á tvo vegu, annars vegar með því að 
veita skattaðilum (mönnum og lögaðilum) frádrátt frá tekjuskattsstofhi vegna hlutabréfakaupa 
í nýsköpunarfyrirtækjum og hins vegar með því að veita nýsköpunarfyrirtækum sérstakan 
skattfrádrátt vegna útgjalda, sem stofhað er til vegna nýsköpunar. Bæði úrræðin byggja á 
þeirri forsendu að viðurkenning Rannís sé til staðar á því að að viðkomandi fyrirtæki uppfylli 
þau skilyrði, sem sett eru um nýsköpun. Hlutverk skattyfirvalda felst annars vegar í því að 
gæta þess að uppfyllt séu skilyrði fyrir frádrætti vegna kaupa á hlutabréfum og hins vegar að 
útgjöldum sé varið til rannsókna og þróunar á grundvelli almenna 
rekstrarkostnaðarhugtaksins.

Ríkisskattstjóri vill benda á að verði frumvörpin að lögum geti það eðli máls samkvæmt leitt 
til rýmunar á skattstofnum. Þær leiðir sem lagðar eru til í frumvörpunum hafa í för með sér 
að gera þarf breytingar á skattkerfum ríkisskattstjóra með tilheyrandi kostnaði og auk þess er 
fyrirsjáanlegt að skattyfirvöld þurfi að hafa eftirlit með því að úrræðunum sé rétt beitt í 
skattskilum. Af þeim sökum er það mat ríkisskattstjóra að öll skilyrði sem þurfa að vera fyrir 
hendi svo unnt sé að fá skattfrádrátt eða skattafslátt séu skýr og hlutlæg.

Um frádrátt vegna fjárfestingar í hlutabréfum nýsköpunarfyrirtækja

í frumvarpinu um breyting á lögum um tekjuskatt kemur fram að skilyrði þess að 
skattfrádráttur fáist sé að um hlutafjáraukningu sé að ræða. Þannig eigi fjárfestar, menn og 
lögaðilar, rétt á skattfrádrætti, þegar þeir fjárfesta beint í nýsköpunarfyrirtæki sem selur 
hlutafé sitt og eykur þar með eigið fé sitt samkvæmt lögum um hlutafélög eða lögum um 
einkahlutafélög, en ekki þegar um almenn hlutafjárviðskipti er að ræða. Rétt er að taka fram 
að skattfrádrættinum er ætlað að laða nýja fjárfesta að nýsköpunarfyrirtækjum en tilgangur 
hans er ekki að vera hvati til uppbyggingar á almennum hlutafjármarkaði eins og áður fyrr. í 
stað beinna ríkisframlaga til nýsköpunarfyrirtækja er markmiðið með skattfrádrættinum að 
fjárfest sé beint i nýsköpunarfyrirtækum og þar með kemur hlutafjáraukning eða sala félagsins 
á eigin hlutabréfum i stað þeirra ríkisstyrkja, sem veittir voru til að örva til og hlúa að 
nýsköpun. Mikilvægt er því að sala nýsköpunarfyrirtækis á hlutabréfum til öflunar rekstrarfjár 
sé gagnsæ og milliliðalaus, þannig að hagsmunir þess og skattfrádrátturinn haldist í hendur. 
Hætta er á því að óhægt verði að greina á milli þess, hvort krafa til skattfrádráttar er gerð á 
grundvelli kaupa á eflirmarkaði eða þess að skattfrádráttur er talinn hafa stofiiast að áliti 
kaupanda sé t.d. einungis keypt i sjóði sem slíkum, sem annað hvort hefur með hendi viðskipti



á eftirmarkaði eða hefiir ekki þegar fjárfest beint í nýsköpunarfyrirtæki sem samsvarar nýju 
hlutdeildarskírteini í sjóðnum eða uppfyllir slíkt fyrir lok viðkomandi tekjuárs.

Ríkisskattstjóri telur auk þess nauðsynlegt að kveðið sé á um ákveðið lágmark hverrar 
fjárfestingar manna og lögaðila í hlutabréfum til grundvallar skattfrádrætti.

Með ákvæði til bráðabirgða I í lögum nr. 70/2009, um ráðstafanir í ríkisfjármálum, var 
lögfestur sérstakur tekjuskattur á tekjuskattsstofii manns umfram kr. 4.200.000 á tímabilinu 
frá og með 1. júlí til 31. desember 2009. Ákvæðið gerir ráð fyrir að þessi sérstaki tekjuskattur 
leggist á einstaklinga en ekki hjón. Ríkisskattstjóri bendir á að verði þetta bráðabirgðaákvæði 
framlengt með einum eða öðrum hætti þá sé rétt að tekið verði af öll tvímæli í lögum um 
tekjuskatt hvemig farið skuli með umræddan skattfrádrátt, þ.e. hvort frádrátturinn helmingist 
hjá hjónum eða hjá hvoru hjóna frádrátturinn færist, hvort hann komi til frádráttar hjá því 
hjóna sem hærri hefur tekjur, hvort hann sé millifæranlegur milli hjóna o.s.frv.

Um skattafslátt nýsköpunarfyrirtækis

Ákvæði frumvarpsins um skattafslátt eru byggð á norskri fyrirmynd „Skattefunn“, sem voru 
höfð til hliðsjónar við samningu frumvarpsins. Fyrirkomulagi þessu var komið á fót í Noregi 
2002 eftir nokkum undirbúning og hefur sætt tölverðri endurskoðun síðan. Ljóst má vera að á 
þeim stutta tíma, sem gafst til samningar þess frumvarps, sem hér er til umsagnar, hefur vart 
tekist að fella fyrirhugaða löggjöf á grundvelli ítarlegs regluverks og fordæma í norskri 
skattframkvæmd í þann búning að fyllilega félli hnökralaust að islenskum aðstæðum. í þessu 
sambandi má benda á að Norðmenn hafa sett reglur til takmörkunar á viðmiðunargrunni 
kostnaðar, sem skattafsláttur reiknast af, auk þess sem ítarlegar reglur hafa verið settar um 
hvaða þættir í rekstri nýsköpunarfyrirtækja teljast hvorki rannsóknar- né þróvinarkostnaður. 
Af þeim ástæðum má gera ráð fyrir að skerpa þurfi frekar á einstökum ákvæðum síðar, sem 
varða framkvæmd laganna eftir þvi sem reynslan gefur tilefiii til og á steytir.

Samkvæmt frumvarpinu tekur heimild til skattafsláttar einvörðu til lögaðila, sem starfa 
einungis að nýsköpvin eða í starfsemi sinni sinna verkefhum, sem teljast að mati Rannís falla 
undir nýsköpun. Einungis þau almennu rekstrarútgjöld sem varið er til nýsköpunar og að 
ákveðnu hámarki teljast fullnægja skilyrðum þess að skattafsláttur verði ákvarðaður af 
skattyfirvöldum, annað hvort á móti álögðum tekjuskatti eða eftir atvikum til útborgunar, enda 
sé ekki um ógreidd opinber gjöld að ræða. Frumvarpið gerir ráð fyrir þvi að fjármálaráðherra 
sé heimilt að kveða nánar um afmörkun þess kostnaðar, sem lagður verði til grundvallar 
útreiknings skattafsláttar. Nauðsynlegt er að kveðið verði skýrt á um þau skilyrði, sem 
uppfylla verður, þannig að nýsköpunarfyrirtæki megi vera ljósar þær forsendur, sem búa að 
baki þvi að réttur stofnist til skattafsláttar, sem eftir atvikum greiðist út úr ríkissjóði með 
þessum hætti.
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