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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum til að styðja við fjármögnun og 
rekstur nýsköpunarfyrirtækja og smærri fyrirtækja í vexti, 668. mál

Kauphöll Íslands hf. („Nasdaq Iceland“ eða „Kauphöllin“) fagnar því að fram sé komið frumvarp sem 
ætlað er að styðja við fjármögnun og rekstur nýsköpunarfyrirtækja og smærri fyrirtækja í vexti. Málefni 
nýsköpunarfyrirtækja hafa verið Kauphöllinni lengi hugleikin en í samræðum við hagsmunaaðila hefur 
komið bersýnilega í ljós að skortur er á hvötum til að styðja við vöxt smærri fyrirtækja. Þar hefur skipt hvað 
mestu máli að erfitt hefur verið fyrir smærri fyrirtæki að sækja sér nauðsynlegt fjármagn til frekari 
framþróunar og vaxtar. Umrætt frumvarp er sannarlega skref í rétta átt og vottur um skilning stjórnvalda á 
nauðsyn þess að skapa umhverfi og umgjörð sem styður við vöxt smærri fyrirtækja. Kauphöllin styður 
framgang frumvarpsins en vill þó koma á framfæri ákveðnum ábendingum varðandi 4. gr. þess um 
skattaívilnun til einstaklinga vegna fjárfestinga í nýsköpunarfyrirtækjum.

Í máli sínu á undanförnum árum hefur Kauphöllin hvatt til þess að reglur sem heimila skattafrádrátt fyrir 
einstaklinga vegna hlutabréfakaupa í smærri fyrirtækjum verði lögfestar hér á landi. Í skýrslu sem 
Kauphöllin vann út frá samtölum við hagsmunaaðila árið 20141 var þessum skoðunum m.a. komið á 
framfæri og áhersla lögð á að skattafrádráttur fyrir einstaklinga vegna hlutabréfakaupa gæti skipt almenning, 
íslenskt atvinnulíf og íslenskan verðbréfamarkað miklu máli. Í skýrslunni tók Kauphöllin undir tillögur 
starfshóps sem fjármála- og efnahagsráðherra skipaði um skattaívilnanir vegna kaupa á hlutabréfum í litlum 
fyrirtækjum í vexti og taldi þær skref í rétta átt.2 Í skýrslu Kauphallarinnar var þó talin ástæða til að benda 
sérstaklega á að í leiðbeinandi reglum Eftirlitsstofnunar EFTA um skattaívilnanir til einstaklinga vegna 
kaupa á hlutabréfum í litlum fyrirtækjum í vexti væri lögð áhersla á mikilvægi markaðstorga 
fjármálagerninga (MTF). Taldi Kauphöllin að þetta kæmi ekki nógu skýrt fram í tillögum starfshóps 
fjármála- og efnahagsráðherra og lagði áherslu á að skattaívilnanir ættu að lágmarki að ná til fjárfestinga í 
félögum sem skráð eru á MTF og uppfylla skilyrði að öðru leyti.

Í 4. gr. frumvarpsins virðist áfram gengið út frá því að fjárfestingar í félögum sem skráð eru á MTF falli 
ekki undir heimildir til skattafrádráttar. Þannig kemur fram í 4. tl. 3. mgr. 4. gr. frumvarpsins að félag sem 
fjárfest er í megi ekki hafa verið skráð á hlutabréfamarkað. Í athugasemdum við umrætt ákvæði 
frumvarpsins kemur fram að með „hlutabréfamarkaði“ sé m.a. átt við markaðstorg fjármálagerninga. A f 
athugasemdum við frumvarpið má skilja að umrætt skilyrði megi rekja til hópundanþágureglugerðar 
framkvæmdastjórnar (ESB) nr. 651/2014. Þegar ákvæði umræddrar reglugerðar eru skoðuð nánar er þó ljóst 
að ætlunin er ekki að útiloka fjárfestingar í félögum sem skráð eru á MTF. Þvert á móti kemur fram í 5. mgr. 
21. gr. umræddrar reglugerðar, líkt og í fyrrnefndum leiðbeinandi reglum Eftirlitsstofnunar EFTA, að 
„aðstoðarhæf fyrirtæki skulu vera fyrirtæki sem eru, þegar upphaflega áhættufjárfestingin á sér stað, óskráð 
lítil eða meðalstórfyrirtœki [ ...]“ . Í 76. lið 2. gr. reglugerðarinnar er skilgreint hvað átt er við með „óskráð

1 http://www.nasdaqomx.com/digitalAssets/96/96044_ipo-task-force-iceland.pdf
2 Fjármálaráðuneytið: Greinargerð starfshóps um skattaívilnanir til einstaklinga vegna kaupa á hlutabréfum í litlum 
fyrirtækjum í vexti, desember 2013.
https://www.fjarmalaraduneyti.is/media/utgafa/Greinargerd_starfshops_um_skattaivilnanir_des_2013.pdf
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lítil eða meðalstórfyrirtœki “, þ.e. lítið eða meðalstórt fyrirtæki sem er ekki skráð með opinberri skráningu 
í kauphöll, að undanskildum „óhefðbundnum viðskiptavettvangi “. Aftur er skilgreint í 81. lið 2. gr. hvað átt 
er við með „óhefðbundnum viðskiptavettvangi “ en þar kemur fram að undir það falla markaðstorg 
fjármálagerninga (MTF) þar sem meirihluti fjármálagerninga sem teknir eru til viðskipta eru gefnir út a f 
litlum og meðalstórum fyrirtækjum. Þegar ákvæði hópundanþágureglugerðar framkvæmdastjórnar (ESB) 
nr. 651/2014 eru skoðuð má því telja ljóst að sérstaklega er gert ráð fyrir því að félög sem skráð eru á MTF 
geti notið góðs af slíkum skattaundanþágum. Við gerð frumvarpsins hefur þó af einhverri ástæðu verið talin 
ástæða til að undanskilja öll félög skráð á MTF mörkuðum, en enginn rökstuðningur fylgir varðandi ástæðu 
þess að vikið er frá ákvæðum hópundanþágureglugerðar framkvæmdastjórnarinnar. Kauphöllin vill því 
ítreka þau sjónarmið sem hún hefur áður sett fram og byggja á gildandi regluverki innan Evrópu, þ.e. að 
skattaívilnanir eigi að lágmarki að ná til fjárfestinga í félögum sem skráð eru á MTF og uppfylla skilyrði að 
öðru leyti.

Það skal ítrekað að umrætt ákvæði 4. gr. er stórt skref í þá átt að skapa hvata til fjárfestinga í 
nýsköpunarfyrirtækjum í vexti. Þau skilyrði sem útfærð eru í 4. gr. frumvarpsins eru að vissu leyti sett fram 
með varfærni að leiðarljósi, en ástæða getur verið til að fara varlega fram í byrjun. Kauphöllin hvetur þó til 
þess að lagt verði mat á, nú eða að skömmum tíma liðnum, hvort ástæða sé til að rýmka heimildir til 
skattaívilnunar. Slíkt mat yrði að taka mið af því hvort þær undanþágur sem lagt er upp með í 4. gr. 
frumvarpsins hafi verið til þess fallnar að ná þeim markmiðum sem að var stefnt með frumvarpinu. Í þeim 
efnum telur Kauphöllin helst ástæðu til að huga að skilyrðum í frumvarpinu um stærð félaga (færri en 25 
starfsmenn og önnur viðmið), lágmarksfjárhæð fjárfestingar (500.000 ISK), að fjárfesting einstaklings megi 
einungis koma til vegna hlutafjáraukningar í félagi, að óbein fjárfesting, s.s. í gegnum verðbréfasjóði, sé 
útilokuð og að fjárfesting þurfi að vera bundin í þrjú ár í einu og sama félaginu.

Kauphöllin hefur ekki frekari athugasemdir við tillögurnar og er fús til frekari umræðu eða 
samstarfs um ofangreind mál.

Virðingarfyllst,

Magnús Kristinn Ásgeirsson, 
forstöðumaður lögfræðisviðs,
Nasdaq Iceland
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