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Efni: Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum til að styðja við íjármögnun og 
rekstur nýsköpunarfyrirtækja og smærri fyrirtækja í vexti.

Að beiðni efnahags- og viðskiptanefndar hefur fjármála- og efnahagsráðuneytið tekið saman 
eftirfarandi svör við spumingum nefndarmanna við frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum til 
að styðja við íjármögnun og rekstur nýsköpunarfyrirtækja og smærri fyrirtækja í vexti, sem bomar 
vom fram á fundi nefndarinnar þann 15. apríl 2016.

1. Hvaða skilyrði 4. gr. frumvarpsins má rekja til Evrópuréttar?
Skattafsláttur vegna fjárfestinga í einstökum fyrirtækjum telst að jafnaði fela í sér ríkisaðstoð í 
skilningi Evrópuréttar. Að meginstefnu til er öll ríkisaðstoð sem hefur áhrif á viðskipti milli 
EES-ríkjanna óheimil skv. EES-samningnum en þar er þó að finna ákveðnar undanþágur sem 
útfærðar em í ýmsum reglugerðum og leiðbeinandi reglum sem em hluti af EES-rétti. Helstu 
sérákvæði um skattafslátt vegna hlutabréfakaupa er að finna í nýlegri hópundanþágureglugerð 
framkvæmdastjómar ESB, nr. 651/2014. Ef ríkisaðstoð uppfyllir skilyrði reglugerðarinnar telst hún 
ekki tilkynningarskyld ríkisaðstoð til Eftirlitsstofnunar EFTA, ESA. Til þess að skattafsláttur til 
einstaklinga, vegna fjárfestinga í fyrirtækjum, falli undir hópundanþágureglugerðina þarf slíkt 
skattafsláttarkerfi að uppfylla annars vegar almenn skilyrði reglugerðarinnar og hins vegar sérstök 
skilyrði 3. kafla reglugerðarinnar um áhættufjárfestingar. Hér verða rakin í þremur liðum þau skilyrði 
4. gr. frumvarpsins sem rekja má til Evrópuréttar.

1.1 Félag barf að uppfvlla eftirfarandi skilvrði:
• Félagið verður að vera stofnsett á Islandi eða innan annars EES-ríkis, aðildarríkis 

stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu eða í Færeyjum og með fasta starfsstöð á íslandi, 
sbr. 1. tl. 3. mgr.

• Hjá félaginu mega ekki starfa fleiri en 25 starfsmenn og félagið verður að vera með árlega 
veltu undir 650 millj. kr. og/eða efnahagsreikning undir 650 millj. kr., sbr. 2. tl. 3. mgr. 
Ráðuneytið tekur þó fram að viðmiðunarmark hópundanþágureglugerðar 
framkvæmdastjómar ESB, nr. 651/2014, nær til félags sem er með færri en 250 starfsmenn 
og árlega veltu undir 50 millj. evra og/eða efnahagsreikning undir 43 millj. evra.

• Félag má ekki vera skráð á hlutabréfamarkað, sbr. 4. tl. 3. mgr.
• Félag má ekki, þegar hlutafjáraukning á sér stað, hafa verið starfandi á markaði lengur en 

fjögur ár frá fyrstu sölu þess í viðskiptalegum tilgangi, sbr. 5. tl. 3. mgr.
• Félag má ekki vera í fjárhagsvanda, sbr. 7. tl. 3. mgr.
• Islenska ríkið má ekki eiga útistandandi endurgreiðslukröfur á félagið vegna ólögmætrar 

ríkisaðstoðar, sbr. 8. tl. 3. mgr.
• Hlutafjáraukning í félagi getur að hámarki numið 2.000 millj. kr. í heild, sbr. 11. tl. 3. mgr.

1.2 Starfsemi félags sem ekki fellur undir skattafsláttarkerfið:
• Starfsemi félags má ekki felast í útflutningi og innflutningi vara sem framleiddar eru og 

þróaðar af öðrum, sbr. j-lið 4. mgr.



• Starfsemi félags má ekki felast í hvers kyns námuvinnslu, sbr. k-lið 4. mgr.

1.3 Gagnsæi skattafsláttarkerfisins:
• Ákveðnar gagnsæiskröfur eru gerðar til skattafsláttarkerfisins og verða þær útfærðar í 

reglugerð sem sett verður á grundvelli reglugerðarheimildar ráðherra, sbr. 7. mgr.

2. Hver er ástœða fjögurra ára skilyrðisins í  4. gr. frumvarpsins?
Samkvæmt skilningi ráðuneytisins afmarkast spumingin við íjögurra ára skilyrðið í 5. tl. 3. mgr. 4. gr. 
frumvarpsins, sem er svohljóðandi: "Félagið hafl ekki, þegar hlutafjáraukning á sér stað, verið 
starfandi á markaði lengur en fö g u r  ár frá  fyrstu sölu þess í viðskiptalegum tilgangi."

Skilyrði þetta má rekja til a- og b-liða 5. mgr. 21. gr. fyrrgreindrar hópundanþágureglugerðar 
framkvæmdastjómar ESB, nr. 651/2014. Þar kemur m.a. fram að aðstoðarhæf fyrirtæki skulu vera 
fyrirtæki sem em, þegar upphaflega áhættufjármagnsijárfestingin á sér stað, óskráð lítil eða meðalstór 
fyrirtæki og uppfylla a.m.k. eitt eftirfarandi skilyrða: a) þau hafí ekki verið starfrækt á neinum 
markaði, b) þau hafí verið starfrækt á markaði skemur en sjö ár frá fyrstu sölu þeirra í viðskiptalegum 
tilgangi. Til að mæta þessum skilyrðum taldi ráðuneytið hentugast að orða ofangreindan tölulið með 
fyrrgreindum hætti og til að gæta samræmis við markmið 4. gr. fmmvarpsins, þ.e. að því er ætlað að 
taka til félaga sem em á ákveðnum stað í vaxtaferli sínu, var ákveðið að láta töluliðinn ná til fjögurra 
ára í stað þess að fullnýta þann ramma sem hópundanþágureglugerðin setur.

3. Má lœkka þá jjárhæð sem kveðið er á um í  11. tl. 3. mgr. 4. gr. frumvarpsins?
í áðumefndum tölulið er kveðið á um að hlutafjáraukning í félagi geti að hámarki numið 2.000 millj. 
kr. í heild. Skilyrði þetta má rekja til bæði g-liðar 4. gr. og 9. mgr. 21. gr. fyrrgreindrar 
hópundanþágureglugerðar framkvæmdastjómar ESB, nr. 651/2014, þar sem kveðið er á um 15 millj. 
evra hámark áhættufjármagns (u.þ.b. 2.094 millj. kr. miðað við gengið 139,63) á hvert aðstoðarhæft 
fyrirtæki samkvæmt hveni áhættufjármagnsráðstöfun. Af hálfu ráðuneytisins var ákveðið að nýta 
þetta hámark til hins ítrasta. Ekkert er því til fyrirstöðu að endurskoða fjárhæðina til lækkunar.

4. Hvers vegna mega starfsmenn félags ekki nýta sér skattafslátt vegna hlutabréfakaupa í  kjölfar 
hlutafjáraukningar félagsins, sbr. b-liður 6. tl. 2. mgr. 4. gr. frumvarpsins?
í 6. tl. 2. mgr. 4. gr. frumvarpsins er kveðið á um að einstaklingur megi hvorki vera tengdur félaginu 
eða félagasamstæðum þess, tveimur ámm fyrir og þremur ámm efitir skráða hlutafjáraukningu. 
Töluliðurinn, sem skiptist upp í tvo stafliði, tekur til tengsla einstaklinga við félag eða 
félagasamstæðu á gmndvelli fjárhagslegra sjónarmiða og stjómunarlegra yfírráða auk sifjaréttarlegra 
tengsla.

Markmið töluliðarins er að spoma við því að þeir einstaklingar sem hyggjast nýta sér skattafslátt 
vegna hlutafjáraukningar félags séu hlutdrægir gagnvart eðlilegri hlutafjáraukningu félagsins og að 
skattafsláttarkerfið sé ekki misnotað. Sambærilegar reglur er að finna í löndum í kringum okkur, t.d. á 
írlandi.


