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Umsögn ríkisskattstjóra um þingmál 668 - frumvarp til laga um breytingu á ýmsum 
lögum til að styðja við fjármögnun og rekstur nýsköpunarfyrirtækja og smærri 
fyrirtækja í rekstri

Ríkisskattstjóri hefur þann 15. apríl 2016 móttekið tölvupóst þar sem óskað er eftir umsögn 
um ofangreint frumvarp.

Með frumvarpinu eru lagðar til ýmsar breytingar á skattalögum. í tilefni af framlagningu 
frumvarpsins og ofangreindum tölvupósti vill ríkisskattstjóri koma á framfæri eftirfarandi 
athugasemdum:

I.

Kaupréttur
í 1. gr. frumvarpsins er lagt til að tekjur skv. 1. tölul. A-liðar 7. gr. tekjuskattslaga, sem 
myndast vegna kaupa á hlutabréfum samkvæmt kauprétti sem kaupandinn hefur öðlast vegna 
starfa fyrir annan aðila verði skattlagðar þegar hlutabréfin verða seld en ekki þegar kaupréttur 
er nýttur.

Ríkisskattstjóri bendir á að breyting af þessu tagi mun skapa umtalsverð vandkvæði í 
framkvæmd. Þegar starfsmanni er veittur kaupréttur að hlutabréfum samkvæmt gildandi 
ákvæðum tekjuskattslaga hefur skattlagning ekki átt sér stað á því tímamarki heldur hefur 
skattlagning miðast við þann tímapunkt, þegar kaupréttur er nýttur hjá þeim launagreiðanda 
sem kaupréttinn veitti. Sé kaupréttarverð lægra en almennt gagnverð hefur mismunurinn þar á 
verið talinn til launatekna samkvæmt 1. tölul. 1. mgr. A-liðar 7. gr. tekjuskattslaga. Af tekjum 
þessum hefur jafnframt verið ákvörðuð staðgreiðsla og tryggingagjald. Skattlagning hefur 
þannig átt sér stað við nýtingu og innlausnarverð, sem lagt var til grundvallar við 
skattlagningu kaupaukans, þá talist sem stofnverð við síðari sölu, og hagnaður af sölunni 
þannig reiknaður talist til ijármagnstekna í hendi seljanda.

I þessu sambandi er vert að hafa í huga að dæmi eru þess að kaupréttur starfsmanns sé nýttur 
hjá þeim launagreiðanda, sem veitti kaupréttinn, allt að 10 árum eftir að réttur til hans 
stofnaðist og þrátt fyrir að starfsmaður hafi látið af störfum. Við þær aðstæður á sér stað 
launaskattlagning, afdráttur staðgreiðslu og álagning tryggingagjalds. Þegar tímamark 
skattskyldu stofnast á hinn bóginn við mögulega sölu kann launþegasamband að hafa rofnað, 
þannig að engin tenging er til staðar við fyrrum launagreiðanda og því hætta á að misbrestur 
verði á því að staðgreiðslu og tryggingagjaldi sé skilað af þessum kaupauka. Þá er ósagt hvað

http://www.rsk.is
mailto:rsk@rsk.is


RIKISSKATTSTJORI

verður um þá eignaaukningu, sem til stofnaðist ákveði kaupréttarhafi að halda bréfunum og 
þau séu síðar seld af erfingjum. Tímamark skattlagningar og hvort til hennar stofnast er þar 
með öllu óljóst, þannig þyrfti um ókomin ár að halda sérstaklega utanum þá einstaklinga sem 
ákvæðið tæki til. Ekki er tekin afstaða til þessarar stöðu í frumvarpinu.

II.
Breytanleg skuldabréf
Samkvæmt núgildandi lögum er einstaklingur utan rekstrar almennt skattlagður þegar við 
kaupin af fjármagnstekjum vegna hagnaðar sem honum áskotnaðist við að nýta sér 
breytanlegt skuldabréf við kaup á hlutabréfum á undirverði. Samkvæmt ákvæðum 
frumvarpsins yrði skattlagningu frestað og færi skattlagning ijármagnstekna fram við sölu 
bréfsins.

Um einstakling í atvinnurekstri gildir að, ef skuldabréfin teljast til rekstrareigna, þá telst 
hagnaður af umbreytingunni til rekstrartekna samkvæmt gildandi framkvæmd. Frumvarpið 
felur aftur á móti í sér frestun á skattlagningu þessara tekna, þar til sala hlutabréfanna fer 
fram.

Ríkisskattstjóri bendir á þar sem lagt sé til að vikið verði frá ákveðnum meginreglum er 
nauðsynlegt að rökstuðningur með breytingunum verði ítarlegri til að forsendur skattlagningar 
verði skýrar og vel rökstuddar. Þannig þyrfti að koma skýrlegar fram, hvort ákvæðið gildi 
jafnt um þá einstaklinga sem njóta þessara hlunninda sem launþegar og væru þannig 
undanþegnir almennri skattlagningu af launatekjum eða ákvæðið taki einungis til þeirra 
einstaklinga, sem ekki eru í launþegasambandi við útgefanda veðskuldabréfsins.

m.
Skattlagning erlendra sérfræðinga
I frumvarpinu er lagt til að lögfest verði sérregla um skattlagningu erlendra sérfræðinga sem 
hingað til lands koma. Samkvæmt frumvarpinu er gert ráð fyrir að 25% af launum umræddra 
sérfræðinga verði felld undan skattlagningu að tilteknum skilyrðum uppfylltum.

Ríkisskattstjóri bendir á að skýra þyrfti betur hvað átt sé við með hugtakinu erlendur 
sérfræðingur. Ekki er t.a.m. ljóst hvort að íslenskir ríkisborgarar sem hafa verið búsettir 
erlendis t.d. vegna náms eða starfa muni falla undir ákvæðið að öðrum skilyrðum uppfylltum. 
I þessu sambandi skal bent á að samkvæmt sambærilegum ákvæðum danskra laga er miðað 
við að sá einstaklingur sem vill njóta þessara skattfríðinda sem sérfræðingur hafi hvorki 
borið takmarkaða né ótakmarkaða skattskyldu af launatekjum eða vegna sjálfstæðrar 
starfsemi í Danmörku á síðustu 10 árum fyrir ráðningu. Ennfremur bendir ríkisskattstjóri á að 
gert sé ráð fyrir að umsókn um staðfestingu á því að erlendur sérfræðingur uppfylli skilyrði 
ákvæðisins má senda allt að þremur mánuðum eftir að viðkomandi sérfræðingur hefur hafið 
störf hér á landi. Engu að síður er gert ráð fyrir að tekið sé tillit til þess við staðgreiðslu 
opinberra gjalda hvort sérfræðingur fái notið þess frádráttar sem um ræðir. Ljóst er að 
vinnuveitandi sérfræðingsins þarf því þar til umsókn hefur verið staðfest að halda eftir 
staðgreiðslu af allri launaijárhæðinni og viðkomandi sérfræðingur fengi svo leiðréttingu í 
álagningu opinberra gjalda árið á efitir. Þá vill ríkisskattstjóri vekja athygli á að frádráttur 
vegna iðgjalds í lífeyrissjóð er reiknaður af sama stofni og frádráttur vegna launa erlendra 
sérfræðinga. Frádráttur vegna iðgjalds í lífeyrissjóð verður því að hluta til af tekjum sem ekki 
koma til skattlagningar.
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Hlutabréfafrádráttur
I 1. mgr. 4. gr. frumvarpsins kemur fram að einstaklingi verði heimilt að draga frá 
tekjuskattsstofni sínum að viðbættum stofni til álagningar íjármagnstekjuskatts allt að 30% af 
fjárhæð sem hann sýnir fram á að sé til komin vegna íjárfestinga í hlutafélagi eða 
einkahlutafélagi.
Fram kemur að fyrst skuli dregið frá stofni til tekjuskatts og síðan ijármagnstekjuskattsstofni, 
að teknu tilliti til frítekjumarks vegna vaxta- og leigutekna. Fjármagnstekjur hjóna koma til 
skattlagningar hjá því hjóna sem er með hærri tekjuskattsstofn. Ef það hjóna sem tekjulægra 
er ijárfestir í hlutabréfum þá gæti enginn frádráttur komið á móti ijármagnstekjum. Þá mun 
frádrátturinn ekki hafa áhrif á skattstofn við ákvörðun tekjutengdra vaxta- og bamabóta.

I 2. tölulið 2. mgr. 4. gr. frumvarpsins kemur fram að hámark frádráttarheimildar vegna 
íjárfestingar sé 10 milljónir kr. fýrir hvem einstakling. Ætla má að hjón eða samskattað 
sambýlisfólk eigi þá hvort um sig rétt á frádrætti vegna 10 milljón kr. í ijárfestingar á ári, þ.e. 
frádráttarréttur hjóna takmarkist við 30% af 20 milljónum kr. Þó verði hvort um sig að kaupa 
sinn hluta. Æskilegt er að fram komi með skýrum hætti hvaða reglur eigi að gilda fyrir hjón 
og samskattað sambýlisfólk.

I 2. tölul. 3. mgr. 4. gr. frumvarpsins er gert að skilyrði að árleg velta félagsins og 
efnahagsreikningur þess sé undir tilteknum mörkum sem tilgreind eru í krónum. Æskilegt er 
að fyrir liggi með skýrum hætti hvaða ársreikning eigi að miða við s.s. samþykktan 
ársreikning síðasta reikningsár. Taki lögin þannig gildi á yfirstandandi tekjuári, þá er 
einungis til viðmiðunar ársreikningur vegna rekstrarársins 2015.

I 9. tölul. 3. mgr. 4. gr. frumvarpsins segir að félagið skuli innan fimm mánaða frá lokum 
hvers reikningsárs hafa sent ríkisskattstjóra ársreikning sinn fyrir næstliðið reikningsár sem 
gerður hefur verið í samræmi við lög um ársreikninga. Félög þessi munu því þurfa að skila 
ffamtali fyrr en þau eru almennt að gera í dag.

Það er mat ríkisskattstjóra að fella mætti niður orðin „og árlega eftir það...“ í 12. tölulið 3. 
mgr. 4. gr. frumvarpsins. Staðfesting ríkisskattstjóra myndi ná til tiltekinnar 
hlutafjáraukningar og því ætti að vera nægjanlegt að staðfesta þá hlutafjáraukningu.

I 5. mgr. 4. gr. frumvarpsins segir að starfsemi félags í nánar tilteknum atvinnugreinum falli 
utan reglnanna. Telja verður að þama sé skilyrði um að aðalstarfsemi félagsins sé ekki í 
þessum atvinnugreinum. Ef þessi skilningur ríkisskattstjóra er réttur þá væri betra ef það 
kæmi fram með beinum hætti.

Ekkert kemur fram um það hvemig við skuli bregðast komi í ljós að misbrestur sé á því að 
einstaklingur eða félag uppfylli ekki eða hafi ekki uppfyllt eina eða fleiri af þeim kröfum sem 
settar eru sem forsendur fyrir því að einstaklingur eða hjón fái notið þess frádráttar sem 
kveðið er á um. Má í þessu sambandi benda á eftirfarandi ákvæði:

IV.

„ a. Á grundvelli fjárhagsiegra hagsmuna tengdra fé/agínu eða efeinstaklingur á eða mun
eiga ré tt á, með beinum eða óbeinum hætti, meira en 30% eignarhiutdeiid í  féiaginu eða 
atkvæ ðarétti þess. E instakiingur te/st jafnfram t vera tengdur féiaginu e f viðskipti hans við
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félagið vegna hiutafjáraukningarinnar eru ekki sambæ riieg þ  ví sem aim ennt gerist í  
viðskiptum m iiii ótengdra aðiia.

b. Sem beinn eða óbeinn stjórnarm eðiim ur eða starfsm aður féiagsins, eða annars féiags 
sem á beint eða óbeint eignarhiutdeiid í  féiaginu. E instakiingur te/st ja fn fram t vera tengdur 
féiaginu efhann e r tengdur einstakiingi skv. 1. m áisl þessa stafiiðar eða a- iið  á grundveiii 
sifjaréttariegra tengsia, t.d. m eðhjónabandieða staðfestrisam vist, þ e ir eru systkinieða  
s k y id irí beinan iegg. Það sama á við um við-skipta-ieg bönd. “

„Félagið sýni fram  á að andvirði hlutafjáraukningarinnar verði ráðstafað íþágu viðskiptastarfsemi 
þess. Effélagið hefur ekki hafið viðskiptastarfsemi ber að nota að lágmarki 30% a f  andvirðinu til 
rannsókna eða þróunar á viðskiptastarfsemi sem hefjast skal innan tveggja ára frá  skráningardegi 
hlutafjáraukningarinnar. “

Ekki er ljóst hvaða áhrif það hefur annars vegar gagnvart félaginu eða kaupanda bréfanna, ef 
vanhöld verða á því að ofangreind skilyrði verði efnd. Þrátt fyrir að gert sé ráð fyrir því að 
ríkiskattstjóri hafi fyrirfram metið, hvort félagið uppfylli öll þau skilyrði sem sett eru sem 
forsenda fyrir frádrættinum, þá kunna að eiga sér stað mistök eða ákvörðun sé tekin á 
grundvelli rangra upplýsinga. Þá er eins og bent hefur verið á að síðari tíma atvik geta haft hér 
áhrif. Auk framangreinds er gert ráð fyrir því að kaup séu ekki bundin við hlutabréf í 
hérlendum félögum, þannig að það kann að vera torvelt að fylgja eftir því, hvort hið erlenda 
félag og hin fasta starfsstöð hér á landi séu innan marka hvað varðar „samtals“ 
starfsmannaijölda og veltumörk.

Þá má nefna að ákvæðið í 6. mgr. um að ef hlutabréf sem voru grundvöllur frádráttarins eru 
seld innan þriggja ára frá því að þau voru keypt, þá skuli tekjufæra fenginn frádrátt hjá 
skattaðila, virðist í raun ekki koma í veg fyrir að menn geti í vissum tilvikum fengið frádrátt 
út á skammtímafjárfestingu. Þannig gæti einstaklingur sem á hlutabréf að nafnverði einni 
milljón kr. í félagi sem fellur undir ákvæðið keypt hlutabréf til viðbótar að nafnverði milljón 
vegna hlutafjáraukningar í félaginu og fengið frádrátt. Ekki verður betur séð en að hann gæti 
síðan daginn eftir selt þau hlutabréf sem hann átti fyrir hlutaíjárútboðið án þess að til 
tekjufærslu komi. Hann fær þannig frádrátt án þess að hafa aukið eignarhlut sinn í félaginu. 
Með sama hætti hefði hann getað selt hlutabréfin sem hann átti í félaginu fyrir 
hlutafjárútboðið, keypt í útboðinu og fengið fullan frádrátt.

Samkvæmt lögum nr. 9/1984 skyldi framreikna ofnýttan frádrátt til söluárs og gæti verið 
heppilegt að taka afstöðu til þess þegar, hvort og hversu háu álagi skyldi beita vegna ofnýtts 
frádráttar.

Þá má benda á að ekki er ljóst hvernig hátta skal samspili þessa ákvæðis og ákvæða 
frumvarpsins um breytanleg skuldabréf.

Að síðustu tekur ríkisskattstjóri undir það sem fram kemur í frumvarpinu um mat á áhrifum. 
Líklegt er að lagabreytingar þær sem lagðar eru til í frumvarpinu séu verulega flóknar í 
framkvæmd m.a. vegna þeirra skilyrða, sem annars vegar eru sett um stöðu kaupanda 
hlutabréfa og hins vegar þær kröfur sem gerðar eru til þeirra félaga sem selja bréf til 
grundvallar frádrættinum og muni leiða af sér verulegan kostnaðarauka fyrir skattyfirvöld. 
Með vísan til reynslu af frádrætti vegna hlutabréfakaupa álagningarárin 1985 til 2003 telur 
ríkisskattstjóri líklegt að kostnaðaraukinn verði töluverður og eðlilegt að á móts við hann
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verði komið með auknum fjárheimildum. Þá má benda á að þau skilyrði sem sett eru fyrir 
nýtingu frádráttarheimildarinnar samkvæmt frumvarpinu eru mun viðameiri en þau skilyrði 
sem voru í lögum nr. 9/1984, um frádrátt frá skattskyldum tekjum vegna fjárfestingar manna í 
atvinnurekstri.


