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Athugasemdir vegna umsagnar Nasdaq OMX, dags. 20. növember 2009, við 
nýsköpunarfrumvörp, 81. og 82. þingmál.

Ríkisskattstjóri sendi þann 12. nóvember 2009 umsögn til efnahags- og skattanefndar 
Alþingis vegna frumvarps til laga um breyting á lögum um tekjuskatt (81. mál) og frumvarps 
til laga um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki (82. mál). í þeirri umsögn koma fram sjónarmið 
embættisins vegna framangreindra þingmála. í tilefni af umsögn Nasdaq OMX dags. 20. 
nóvember 2009 vegna þessara sömu frumvarpa óskar ríkisskattstjóri eftxr að koma eftirfarandi 
á framfæri við efnahags- og skattanefQd Alþingis:

í umsögn Nasdaq OMX kemur fram að huga þurfi betur að fjárfestavernd en í frumvarpi til 
laga um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki kemur ekkert fram um skyldu 
nýsköpunarfyrirtækja, sem fá staðfestingu Rannís, til að veita upplýsingar til ijárfesta. Þá 
kemur fram að hætta sé á að jafnræðis milli fjárfesta sé ekki gætt og nefnt sem dæmi hvernig 
fara eigi með ef stjórnendur nýsköpunarfyrirtækis nýta sér innherjaupplýsingar til að hagnast 
á kostnað almennra fjárfesta. í>á tekur Nasdaq undir þær athugasemdir sem borist hafa 
efnahags- og skattanefnd þess efnis að frádráttur vegna hlutabréfakaupa ætti einnig að koma 
til vegna kaupa á híutabréfum í fj árfestingarsjóðum sem hafa það einasta að markmiði sínu að 
fjárfesta í nýsköpunarfyrirtækjum.

Að mati ríkisskattstjóra er ekkert því til fyrirstöðu að skrifa inn í frumvarpið ákvæði um 
fjárfestavemd og þá fer e.t.v. best á því að Nasdaq OMX geri tillögu um þann texta enda 
liggur þekkingin á þeim efnum þar. Við samningu frumvarpsins var hins vegar álcveðið að 
gera það ekld að skilyrði að nýsköpun arfyri rtæk i væri skráð í kauphöll þar sem það var talið 
of íþyngjandi fyrir fyrirtældn. Hvað varðar athugasemdirnar um fjárfestingarsjóðina vill 
ríkisskattstjóri ítreka þar sem fram lcemur í umsögn embættisins dags. 12. nóvember sl. og 
bendir á að frumvarpið (þingmál 81) gerir ráð fyrir að frádrátturinn fáist vegna aukningar á 
hlutafé í nýsköpunarfyrirtæki enda er úrræðið hugsað til að laða fé að nýsköpunarfyrirtækinu. 
Vandséð er hvernig það eigi að virka þegar um er að ræða fjárfestingu í sjóði, þegar forsendur 
frádráttar eru milliliðalaus kaup á hlutabréfum nýsköpunarfyrirtækis - vart er unnt að líta á 
kaup í sjóði sem hlutafj áraukningu eða óbeint í nýsköpunarfyrirtæki sem sjóðurinn fjárfestir í. 
Frádráttarheimild kaupanda frá skattskyldum tekjum og forsendur hennar kynnu að vera í 
uppnámi, ef farin yrði sú leið að réttur stofnaðist vegna óbeins eignarhalds í gegnum kaup á 
t.d. hlutdeiidarskírteinum í sjóði. Heimild til frádráttar er bundin ákveðnu tekjuári og þannig 
kann að hátta til að ekkert framboð á hlutabréfum sé til staðar við áramót, þannig að kaupandi 
á jafnvel ekkert nema hlutdeildarskírteini í sjóði um áramótin, þar sem jöfnuður væri ekki
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milli framlaga og hlutabréfasafns sjóðsins. Selji hlutdeildareigandi síðan skírteini sín 
snemma árið eftir kaup, þá kann svo að vera að viðkomandi hafí, hvorki verið með beinum 
eða óbeinum hætti eigandi hlutabréfa og fjármunir eftir atvikum aldrei komið til ráðstöfunar 
við rannsóknir eða nýsköpun. Fj árfestingarstefna, fjárfestingatækifæri eða áform 
sjóðsstjórnenda eru í raun engin trygging fyrir framkvæmdafé í hendi frumkvöðuls eða 
öruggur bakhjarl skattívilnunar ríkissjóðs. Ljóst er að eftirlit með þessu yrði ekki auðvelt og 
slíkt óbeint eignarhald stuðlar síst að því að greina á milli beinna fjárfestinga til aukningar á 
fé nýsköpunarfyrirtækis og óheimils frádráttar vegna kaupa á eftirmarkaði.
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