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Minnispunktar þessir eru samdir í framhaldi af nokkrum álitaefnum sem upp komu á fundi með 
nefndinni 18. maí 2016.

1. Samkvæmt 1. gr. frumvarpsins er nýrri málsgrein bætt við 9. gr. tekjuskattslaganna. 
Verður ekki annað séð en að 2. málsl. 1. mgr. núgildandi ákvæðis sé ósamrýmanlegur 
hinni nýju málsgrein og þyrfti því að fella málslið þennan brott.

Í hinni nýju málsgrein er lögð til sú breyting að tekjur vegna kaupa manns á hlutabréfum 
samkvæmt kauprétti sem hann hefur öðlast vegna starfa fyrir annan aðila skuli koma til 
skattlagningar þegar hlutabréfin eru seld. Skal mismunur á kaupverði hlutabréfa 
samkvæmt kaupréttarsamningi og söluverði bréfanna teljast til launatekna. Slík 
skattlagning skapar veruleg vandkvæði við framtíðar utanumhald og í skattframkvæmd 
þar sem skattlagningin gæti frestast nánast óendanlega. Ríkisskattstjóri bendir á þann 
möguleika, til einföldunar, að hafa ákveðin tímamörk á frestun skattlagningar, svo sem 
gildir um frestun vegna söluhagnaðar við sölu íbúðarhúsnæðis. Skattlagning launatekna 
myndi þá koma til að þeim tíma liðnum eða þegar aðilaskipti verða bréfunum svo sem 
við sölu eða arf, sé þau fyrr. Sé verðmæti bréfanna þá lægra en sem nam kaupverði 
þeirra þá komi ekki til skattlagningar.

Sú leið sem lögð er til í frumvarpinu leiðir til þyngri skattlagningar en samkvæmt 
núgildandi lögum sé söluverð bréfanna hærra en gangverð við nýtingu kaupréttar og um 
verulegar tekjur gæti verið að ræða.

Tekjur af kauprétti sem er hluti af launakjörum starfsmanns teljast launatekjur eða 
annars konar starfstengdar tekjur og falla því undir 1. tl. A-liðar 7. gr. 
tekjuskattslaganna. Fjármagnstekjur á hinn bóginn eru tekjur af eignum, svo sem 
vaxtatekjur og arður. Starfstengdar greiðslur eru í öllum tilvikum skattlagðar sem 
launatekjur að teknu tilliti til staðgreiðslu, tryggingagjalds og greiðslna í lífeyrissjóð.



2. Vakin er athygli á að hagnaður samkvæmt 2. gr. frumvarpsins getur verið hluti af 
starfskjörum starfsmanna sem þá væri rétt að skattleggja sem launatekjur við þær 
aðstæður til samræmis við 1. gr. frumvarpsins. Frestun á skattlagningu hefur í för með 
sér áþekk vandkvæði í skattframkvæmd og áður hefur verið minnst á varðandi 1. gr. 
frumvarpsins.

Í athugasemdum við greinina er tekið fram að skattlagningu fjármagnstekna sé frestað 
fram að sölu bréfanna, þ.e. mismun á breytiréttarverði og markaðsvirði á þeim tíma sem 
gæti t.d. hafa numið 1 milljón kr. Heppilegt gæti verið til að taka af allan vafa, ef af 
lögfestingu ákvæðisins yrði, að ekki kæmi til skattlagningar við þessar aðstæður nema 
hagnaður verði af sölunni. Mætti í því skyni umorða síðasta setningarhlutann þannig: 
„telst til skattskyldra fjármagnstekna sem mismunur á kaupverði og söluverði þegar 
hlutabréfin eru seld.“

3. Varðandi hin margþættu skilyrði sem talin eru upp í 4. gr. frumvarpsins fyrir frádrætti 
vegna hlutabréfakaupa, þá hefur ríkisskattstjóri vakið athygli ráðuneytisins á því 
flækjustigi sem slíkum kröfum fylgir og komið á framfæri óskum um að þær tilslakanir 
verði gerðar, sem samræmast mættu hópundanþágureglugerð (ESB) nr. 651/2014 .

Rétt þykir að vekja athygli á þeim kröfum sem gerðar eru í 12. tölul. 4. mgr. 4. gr. til 
þess að staðfesting ríkisskattstjóra verði veitt, en skilyrði þessi beinast jafnt að 
einstaklingum og félaginu sjálfu.

Í 5. mgr. 4. gr. frumvarpsins er fjallað um afleiðingar þess ef skilyrði fyrir frádrætti 
bresta. Er þar annars vegar talað um bakfærslu á frádrættinum og hins vegar tekjufærslu 
á söluári. Endurákvörðun skatts yrði því í flestum tilvikum tvöfalt hærri en sá 
skattafsláttur sem veittur var. E f vilji stendur til þess að hafa mismunandi afleiðingar 
eftir því hvers eðlis forsendubrestur er, verður að kveða á um það með skýrum hætti. 
Einfaldast virðist að fenginn skattafsláttur yrði eingöngu bakfærður óháð því hvaða 
atvik leiði til forsendubrests.
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