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Tekjuskattsfrumvarpið vegna nýsköpunar: Q/'
2. mgr. 2. gr.
í  stað verðmœti keyptra hlutabréfa komi kaupverð keyptra hlutabréfa og í stað verðmœti 
seldra hlutabréfa komi söluverð seldra hlutabréfa.
Fallist er á þessa athugasemd. í staðin fyrir orðið „vera“ kemur „nemau á báðum stöðum. 2. 
mgr. 2. gr. verður þá svohljóðandi:
„Frádráttur skv. 1. mgr. skal miðast við fjárfestingu á hveiju ári og nema kaupverði keyptra 
hlutabréfa umfram sÖluverði seldra híutabréfa í sams konar félögum, en þó aldrei hærri en 
300.000 kr. hjá einstaklingi og 600.000 kr. hjá hjónum.“

4. mgr. 2. gr.
Osamrœmi milli lagatexta og greinargerðar vegna „ tekjufœrslu frádráttar e f maður kaupir á 
sama ári og eigi síðar en 30 dögum eftir söluna. “
Lagatextinn gildir. Kaupa þarf innan ársins og eigi síðar en 30 dögum eftir söluna.

Nýsköpunarfrumvarpið:
3. mgr. 10. gr.
Orðin „endurgreiðsla við sölu“ talin óljós og meiningin ekki skýr.
Greinargerðin tekur ágætlega á þessu en þar segir: Ekki er gert ráð fyrir að kostnaður sem 
fellur til í atvinnurekstri tengdum rannsóknum og þróun skapi írádráttarrétt hjá söluaðila, enda 
færist slíkur kostnaður til írádráttar hjá kaupanda og telst eftir atvikum með kostnaði til 
ákvörðunar frádráttar hjá honum. Það mætti kannski umorða lagatextann þannig:
„Kostnaður sem ekki fellur til í atvimiurekstri tengdum rannsóknum og þróun skapar ekki 
frádráttarrétt hjá söluaðila, enda færist slíkur kostnaður til frádráttar hjá kaupanda.“

4. mgr. 10. gr.
Lagt til að orðið skoðunarmaður verði fellt brott
Orðinu „skoðunarmanni“ var bætt við upptalninguna til hægðarauka fyrir fyrirtækin og óþarfi 
að fella það brott. Þannig geta nýsköpunarfyrirtækin valið á milli endurskoðanda, viðurkennds 
bókara og skoðunarmanns.

Lokamálsliður 11. gr.
Oskýr tilgangur. Oljóst hvað verður um skattqfrádráttinn, bíður hann eða fellur hann niður? 
Ekki er gert ráð fyrir að tekið sé tillit til rekstrartaps sem fallið hefur til áður en fyrirtæki hefur 
hlotið staðfestingu Rannís samkvæmt lögunum. Eins og skýrt kemur fram í lögunum þá er 
skattafrádrátturinn greiddur út sem skattfijáls styrkur ef hann gengur ekki upp í álagðan 
tekjuskatt eða skuldajöfnun á ógreiddum opinberum gjöldum. Þannig er eingöngu hægt að 
nýta sér rekstrartap sem fallið hefur til eftir að fyrirtæki hefur hlotið staðfestingu Rannís til að 
fá skattafrádráttinn greiddan út. Skattafrádrátturinn hvorki bíður né fellur niður. Annað hvort 
gengur hann upp í álagðan skatt eða er greiddur út.



2. málsl. 1. mgr. 14. gr.
Hvernig á að skilja orðalagið „sömu félagaformum “ Má fella þetta brott, hefur þetta 
einhverja sjálfstœða þýðingu e f viðkomandi erlendur lögaðili hefur hlotið viðurkenningu 
sambœrilegrar stofnunar?
Það má segja að það sé rétt að ef erlendur lögaðili hefur fengið staðfestingu erlendis þá gildir 
hún. Auk þess má fínna skilgreiningu á nýsköpunarfyrirtæki í 3. gr. frumvarpsins þar sem 
kemur fram að átt er við lögaðila skv. 1. og 3. tölul. 2. gr. tekjuskattslaga, sem vinna að 
nýsköpun. Hugsunin var sú að sama skilgreining ætti að eiga við um erlendu 
nýsköpunarfélögin.


