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

Að beiðni efnahags- og viðskiptanefndar hefur fjármála- og efnahagsráðuneytið tekið saman 
eftirfarandi svör við athugasemdum umsagnaraðila við frumvarp til laga um breytingu á ýmsum 
lögum til að styðja við íjármögnun og rekstur nýsköpunarfyrirtækja og smærri fyrirtækja í vexti (þskj. 
1096 - 668. mál). Nefndinni bárust þrettán umsagnir vegna frumvarpsins frá Alþýðusambandi Islands, 
CCP, Félagi atvixmurekenda, Islandsstofu, Kauphöll Islands hf., Marel, Nýsköpunarmiðstöð Islands, 
ríkisskattstjóra, Samtökum atvinnulífsins, Samtökum iðnaðarins, Tryggva Hjaltasyni, Viðskiptaráði 
Islands og Össuri hf. I minnisblaði þessu er að fínna umfjöllun um athugasemdir umsagnaraðila sem 
ráðuneytið telur rétt að bregðast við.

1. Skattlagning á kauprétti hlutabréfa.
Umsagnaraðilar fagna þeim tillögum frumvarpsins sem snúa að skattlagningu á kauprétti hlutabréfa. I 
frumvarpinu er lagt til að sú breyting verði á skattalegri meðferð tekna vegna kaupa manns á 
hlutabréfum samkvæmt kauprétti sem hann hefur öðlast vegna starfa fyrir annan aðila, skv. 9. gr. 
tekjuskattslaga, að þær verði skattlagðar við sölu bréfanna í stað afhendingardags/innlausnar eins og 
nú er. Verði frumvarpið að lögum mun því starfsmaðurinn hvorki greiða skatt a f kauprétti sínum á 
samningsdegi né þegar hann leysir bréfm til sín. Skattlagningu er frestað þangað til bréfin eru seld og 
mun mismunur á kaupverði samkvæmt kaupréttarsamningi og söluverði teljast til launatekna.

Samtök iðnaðarins og Tryggvi Hjaltason leggja til að mismunur á kaupverði hlutabréfa samkvæmt 
kaupréttarsamningi og söluverði bréfanna verði skattlagður sem fjármagnstekjur en ekki sem 
launatekjur. Ríkisskattstjóri tekur fram í umsögn sinni að þegar tímamark skattskyldu stofnast við 
mögulega sölu kunni launþegasamband að hafa rofnað, þannig að engin tenging sé til staðar við 
fyrrum launagreiðanda og því hætta á að misbrestur verði á því að staðgreiðslu og tryggingagjaldi sé 
skilað af kaupaukanum. Þá sé ekki tekið fram hvað verði um eignaaukningu, sem til stofnast ákveði 
kaupréttarhafí að halda bréfunum og þau séu síðar seld af erfmgjum. Tímamark skattlagningar og 
hvort til hennar stofnast sé óljós og þannig þyrfti um ókomin ár að halda sérstaklega utan um þá 
einstaklinga sem ákvæðið tekur til.

Um skattlagningu á kauprétti hlutabréfa þar sem fyrirtæki semja við starfsmenn um að hluti launa 
verði greiddur með kauprétti starfsmanna á hlutabréfum í félagi sem þeir starfa hjá er íjallað í 9. gr. 
tekjuskattslaga. Þar er um að ræða endurgjald til starfsmannsins fyrir vinnuframlag hans sem ber að 
skattleggja hjá honum á sama hátt og aðrar launatekjur. Að baki kaupréttarsamningum í þeim 
tilvikum sem sérstakur samningur hefur verið gerður liggur oftast til grundvallar skuldbinding um 
kaup eða sölu á tilgreindum eignum á tilteknum tíma eða eftir tiltekinn tíma og eða að uppfylltum 
ákveðnum skilyrðum. A vinnuveitanda hvílir skylda til þess að afhenda umsamið magn hlutabréfa. 
Starfsmaðurinn hefur ákvörðunarréttinn, en honum ber hins vegar engin skylda til að kaupa bréfin.

I 10. gr. tekjuskattslaga er síðan að finna undantekningu frá launaskattlagningu 9. gr. laganna þar sem



kveðið er á um að tekjur starfsmanna a f kaupum á hlutabréfum samkvæmt kauprétti og að uppfylltum 
tilteknum skilyrðum eru ekki skattlagðar sem launatekjur en koma til skattlagningar sem 
íjármagnstekjur skv. C-lið 7. gr. við sölu úr hendi starfsmannsins. Til skattskyldu stofnast þegar 
starfsmaður sclur bréfin cn ckki þcgar kauprétturinn cr nýttur.

Rétt eins og skv. 10. gr. tekjuskattslaga þarf að halda utan um þá einstaklinga sem ákvæði 9. gr. 
laganna tekur til. Það mun vera hlutverk ríkisskattstjóra eins og ýrnist annað utanumhald sem hann 
sinnir samkvæmt skattalögum.

I 10. gr. laganna er gert ráð fyrir að árlega sendi viðkomandi félag ríkisskattstjóra upplýsingar um þá 
starfsmenn sem hafa nýtt sér kauprétt á grundvelli sérregluimar. Er það m.a. lil að uimt sé að fylgjast 
með skattstofni bréfanna þegar kemur til ákvörðunar á söluhagnaði þeirra.

Kaupréttur er oftast skilyrðum háður og felur í sér ákveðna skuldbindingu. Til dæmis er rétturinn alla 
jafna háður því að viðkomandi einstaklingur starfi hjá því fyrirtæki sem réttinn veitir í tiltekinn tíma 
áður en nýting réttarins verður virk. Þá er ekki óalgengt að það taki starfsmann nokkur ár að ná 
fullum réttindum. Ymis önnur skilyrði varðandi réttindin er einnig að fínna í slíkum samningum, svo 
sem um hámarksfjárhæð kaupa, eignarhaldstíma, erfðarétt og fleiri þætti sem máli skipta hverju sinni. 
Þá getur samningur um kauprétt verið almennur, þ.e. náð til allra starfsmanna í viðkomandi fyrirtæki, 
eða hann er sértækur sem þýðir að hann gildir einungis milli tiltekins starfsmanns og viðkomandi 
fyrirtækis.

Líta verður til þess hagræðis sem fæst með breytingartillögu frumvarpsins en samkvæmt henni mun 
stofnast til skattskyldu launaskatts þegar starfsmaður selur hlutabréfin en ekki þegar kauprétturinn er 
nýttur. Skattlagningu er þannig frestað þangað til bréfin eru seld. Ráðuneytið telur að í þeim tilfellum 
þar sem launþegi hefur látist eftir nýtingu kaupréttar en áður en bréfin eru seld greiði arftaki 
launaskatt við sölu bréfanna.

Ráðuneytið vill leggja til að 2. málsl. 9. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt verði felldur brott þar sem 
hann kveður á um skattlagningu við nýtingu kaupréttar en ekki sölu bréfanna eins og frumvarpið gerir 
ráð íyrir.

2. Skatílagning breytanlegra skuldabréfa.
Með frumvarpinu er lagt til að hagnaður eiganda breytanlegra skuldabréfa, sem breytt er í hlutabréf á 
lægra verði en gildir almennt á markaði, verði skattlagður við sölu bréfanna í stað nýtingar 
breytiréttarins. Skattlagningu fjármagnstekna yrði því frestað og færi fram við sölu bréfanna. 
Umsagnaraðilar, þ.e. Viðskiptaráð Islands og Tryggvi Hjaltason fagna þessari breytingu. 
Ríkisskattstjóri telur ekki ljóst hvort ákvæðið gildi jafnt um einstaklinga utan atvinnurekstrar sem og 
einstaklinga í atvinnurekstri.

Akvæðið tekur samkvæmt orðanna hljóðan til einstaklinga. Með því er átt við einstaklinga utan 
rekstrar en ekki þá sem stunda atvinnurekstur. Ekki þykir því tilefni til að fjalla sérstaklega um 
einstaklinga í atvinnurekstri í þessu sambandi en bent á að telji efnahags- og viðskiptanefnd að kveða 
þurfi skýrar á um þetta í 2. gr. frumvarpsins mætti bæta við orðunum „utan atvinnurekstrar“ á eflir 
orðinu einstaklings eða notast við orðið „manns“.

Þá telur ríkisskattstjóri að koma þurfi skýrt 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.

Ráðuneytið telur slíka aðstöðu tæplega geta komið upp þar sem ákvæði tekjuskattslaga um kauprétt 
taka til kaupa á hlutabréfum en ekki breytanlegra skuldabréfa.



3. Skattlagning erlendra sérfræðinga.
I frumvarpinu er lögð til frádráttarheimild fyrir erlenda sérfræðinga sem ráðnir eru til starfa hér á 
landi og verða þeir einungis skattskyldir a f 75% tekna sinna en 25% þeirra verða skattfrjálsar og 
undanþegnar staðgreiðslu fyrstu þrjú árin í starfi að uppfylltum frekari skilyrðum. Umsagnir bárust 
frá Alþýðusambandi Islands, Nýsköpunarmiðstöð Islands, ríkisskattstjóra, Samtökum atvinnulífsins, 
Samtökum iðnaðarins, Tryggva Hjaltasyni og Viðskiptaráði Islands.

Umsagnaraðilar telja ekki ljóst hvort að íslenskir ríkisborgarar sem hafa verið búsettir erlendis muni 
falla undir ákvæðið að öðrum skilyrðum uppfylltum. Þá sé verið að fara flókna leið með skipun 
nefndar sem horfi á þröng skilyrði um sérfræðinga og menntun. Sérfræðiþekking sé ekki alltaf bundin 
við menntun og önnur leið væri að miða t.d. við tekjur. Þá er einnig vakin athygli á skorti á 
fjölbreyttum hópi iðnaðarmanna hér á landi. Aréttað er mikilvægi þess að markaður sé skýr rammi 
utan um störf nefndarinnar, takmörkun á afgreiðslutíma hennar og tryggt að hægt verði að skjóta 
ákvörðunum nefndarinnar til ráðherra. Fyllsta ástæða sé til að skoða einföldun á kerfmu með því að 
láta Vinnumálastofnun staðfesta skilyrði ákvæðisins í stað sérstakrar nefndar en stofnunin fari m.a. 
yfir umsóknir vegna viðkomandi starfsmanna. Ráðuneytið tekur undir það að skipun sérstakrar 
nefndar getur hugsanlega orðið nokkuð flókin leið. Sú hugmynd að fela Vinnumálastofnun að 
staðfesta skilyrðin myndi vissulega einfalda ferlið telji efnahags- og viðskiptanefnd það aðgengilegri 
kost. Ráðuneytið leggst því ekki gegn tillögunni kjósi nefndin að verða við henni.

I fljótu bragði verður ekki séð að iðnaðarmenn falli almennt undir sérfræðingaskilyrðið á þeim grunni 
að það vanti vinnuafl í byggingariðnaði. Hins vegar kann að vera að einstakir iðnaðarmenn hafi 
tiltekna sérfræðiþekkingu sem falli að þeim skilyrðum sem sett verða með reglugerðinni og teljist 
þannig til sérfræðinga á grundvelli laganna.

Ríkisskattstjóri tekur það fram í umsögn sinni að gert sé ráð fyrir því að umsókn um staðfestingu á 
því að erlendur sérfræðingur uppfylli skilyrði ákvæðisins megi senda allt að þremur mánuðum eftir að 
hann hefur hafið störf hér á landi. Samkvæmt því þurfi vinnuveitandi sérfræðingsins að halda eftir 
staðgreiðslu af allri launafjárhæðinni þar til umsókn hefur verið staðfest. Sérfræðingurinn fengi síðan 
leiðréttingu við álagningu opinberra gjalda árið á eftir. Þá vekur ríkisskattstjóri athygli á því að 
frádráttur vegna iðgjalds í lífeyrissjóð er reiknaður af sama stofni og frádráttur vegna launa erlendra 
sérfræðinga. Frádráttur vegna iðgjalds í lífeyrissjóð verði því að hluta til a f tekjum sem ekki komi til 
skattlagningar.

Ráðuneytið mun taka til sérstakrar skoðunar þá ábendingu ríkisskattstjóra að sérfræðingur muni 
greiða staðgreiðslu a f  launastofninum án 25% frádráttar þrjá fyrstu mánuðina í starfi áður en umsókn 
er samþykkt. Ein hugmynd væri að leiðrétta staðgreiðsluskil viðkomandi aðila aftur í tímann um leið 
og umsókn er samþykkt.

Varðandi lífeyrisiðgj aldið og tryggingagjald þá er það í takt við gildandi lög að greiða af 
heildarlaunum áður en tilteknir útgjaldaliðir eru dregnir frá.

4. Skattafsláttur vegna hlutabréfakaupa.
4.1 Kauphöllin:
I umsögn Kauphallar Islands hf. (Kauphöllin) er frumvarpinu fagnað og lýsir Kauphöllin yfir 
stuðningi við framgang þess. Kauphöllin gerir þó aðallega athugasemd við skilyrði 4. tl. 3. mgr. 4. gr. 
frumvarpsins um að félag megi ekki vera skráð á hlutabréfamarkað og í athugasemdum við umrætt 
ákvæði frumvarpsins kemur fram að með „hlutabréfamarkaði“ sé m.a. átt við markaðstorg 
fjármálagerninga. Kauphöllin bendir réttilega á að umrætt skilyrði um að félag megi ekki vera skráð á 
hlutabréfamarkað megi rekja 5. mgr. 21. gr. hópundanþágureglugerðar framkvæmdastjómar ESB, nr. 
651/2014, en reglugerðin útiloki þó ekki fjárfestingar í félögum sem skráð hafa verið á markaðstorg 
fjármálageminga, sbr. 76. og 81. lið 2. gr. reglugerðarinnar. Ráðuneytið er meðvitað um þetta



gildissvið reglugerðarinnar en ákvað engu að síður að stíga varlega til jarðar og að fullnýta ekki þann 
ramma sem reglugerðin setur, að þessu leyti.

4.2 Viðskiptaráð Islands:
I umsögn Viðskiptaráðs Islands (Viðskiptaráð) er bent á mikilvægi þess að aðgengi 
nýsköpunarfyrirtækja að fjármagni sé aukið og fagnað er þeirri breytingu sem frumvarpið mun hafa í 
för með sér að þessu leyti. Viðskiptaráð telur hins vegar að ganga hefði mátt lengra og gerir þrjár 
athugasemdir við þennan hluta frumvarpsins. í fyrsta lagi telur Viðskiptaráð að þær skattívilnanir sem 
kveðið er á um í 4. gr. frumvarpsins verði útvíkkaðar þannig að þær nái einnig til fjárfestinga 
verðbréfasjóða. Að mati ráðuneytisins kallar slíkt fyrirkomulag á löluvert flóknara skattafsláttarkefi, 
m.a. með tilliti lil hópundanþágureglugerðar framkvæindasLjómar ESB, nr. 651/2014, en mikilvægt er 
að fara ekki o f geyst a f stað með það skattafsláttarkerfi sem gert er ráð fyrir í frumvarpinu. í öðm lagi 
leggur Viðskiptaráð til að texta greinargerðarinnar verði breytt með þeim hætti að skýrt sé að félög 
sem skráð em á markaðstorg fjármálageminga á við First North uppfylli skilyrði ákvæðisins. 
Ráðuneytið vísar í ofangreint svar sitt við umsögn Kauphallarinnar um samskonar álitaefni. í  þriðja 
lagi gerir Viðskiptaráð athugasemd við það að 4. gr. frumvarpsins sé takmörkuð við félög sem em 
með 25 starfsmenn eða færri. Með hliðsjón af gögnum frá Hagstofu íslands, sem sýna að um 97% 
íslenskra fyrirtækja séu með færri starfsmenn en 25 er það mat ráðuneytisins að það fyrirkomulag 
sem mælt er fyrir um í fmmvarpinu falli betur að íslenskum aðstæðum en ella og því ekki nauðsynlegt 
á þessu stigi að nýta til fulls þann ramma sem settur er samkvæmt hópundanþágureglugerð 
framkvæmdastjómar ESB, nr. 651/2014 hvað svo sem síðar verður þegar reynsla er komin á kerfið.

4.3 Samtök atvinnulífsins:
I umsögn Samtaka atvinnulífsins (SA) er fmmvarpinu fagnað og er það talið vera jákvæð þróun í 
umhverfi sprota- og nýsköpunarfyrirtækja. I umsögninni er þó minnst á mikilvægi þess að hugað sé 
að aðgengi kvenna til fjárfestinga í nýsköpunarfyrirtækjum þar sem almennt sé talið að konur séu 
varfæmari í áætlunum sínum við fjármögnun fyrirtækja og aðgengi þeirra að fjármagni til fjárfestinga 
sé erfiðara. Skoða þurfi hvort framsetning ákvæðis í fmmvarpinu er varðar tengda aðila, sbr, 6. tl. 2. 
mgr. 4. gr. ffumvarpsins, geti hamlað konum í nýsköpunarfyrirtækjum við að afla fjármagns og þar 
með hindrað frekari vöxt fyrirtækja þar sem konur em fmmkvöðlar. Ráðuneytið telur að 4. gr. 
fmmvarpsins gefi á engan hátt tilefni til mismununar á íjárfestum á gmndvelli kynferðis þeirra.

4.4 Samtök iðnaðarins:
I umsögn Samtaka iðnaðarins (SI) er því fagnað að fram sé komið fmmvarp sem leggur til að komið 
sé á fót kerfi sem tekur til skattafsláttar vegna hlutabréfakaupa en jafnframt eru lagðar til breytingar á
4. gr. frumvarpsins sem miða að því að einfalda kerfið og nýta betur það svigrúm sem heimilt er 
samkvæmt hópundanþágureglugerð framkvæmdastjómar ESB, nr. 651/2014. í  umsögninni er að finna 
eftirfarandi níu breytingartillögur:

1 fyrsta og oðm lagi em lagðar til brevt.ÍMga.rí.illöpiir a 1. mpr, 4. pr . og 1. tl. 7, mpr. 4. í:r .. e.n 
tillögumar miða annars vegar að því að einstaklingum verði heimilt að draga frá tekjuskattsstofni 
sínum allt að 100% fjárfestingar upp að 3 millj. kr. og 30% fjárfestingar umfram 10 millj. kr. og hins 
vegar að skilyrði einstaklinga um lágmarksfjárfestingu miðist við 250 þúsund kr. í fmmvarpinu er 
hins vegar lagt til að hámarksjjárfesting einstaklings verði 10 millj.kr. á ári, frádráttarhlutfallið 30% 
og lágmarksfjárfesting 500 þús.kr á almanaksári. I þessu sambandi vill ráðuneytið taka fram að 
fmmvarpinu er ætlað að hvetja fjárfesta, sem stunda fjárfestingar í nokkmm mæli, en þó ekki í 
atvinnuskyni, að leggja fyrirtækjum í vexti til nýtt hlutafé og þar sem um áhættufjárfestingar sé að 
ræða getur verið varasamt að hafa fjárhæð lágmarksfjárfestingarinnar of lága.

I þriðja lagi er lögð til breytingartillaga á skilyrði 6. tl. 2. mgr. 4. gr. um tengsl einstaklinga við félag 
eða félagasamstæður og lagt er til að hægt verði að greiða starfsmönnum laun allt að þremur millj. kr. 
án þess að leggja þurfi út fyrir staðgreiðslu enda verði sú fjárfesting að fullu frádráttarbær. Jafnframt 
er tekið fram að ekki verði séð hvaða reglur núgildandi Evrópuréttar taki til þessa skilyrðis



frumvarpsins. Ráðuneytið tekur fram að skilyrði 6. tl. 2. mgr. á ekki rætur að rekja til Evrópuréttar. 
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 
þannig í annarri stöðu en nýir hluthafar almennt. Slíkt ójafnræði gæti leitt til misnotkunar. 
Sambærilegar reglur má jafnframt fmna í löndum í kringum okkur, t.d. á Irlandi.

í fjórða og fimmta lagi eru lagðar til breytingartillögur á 2. og 4. tölul. 3. mgr. 4. gr. frumvarpsins, en 
tillögumar miða annars vegar að því að skilyrðin um 25 manna hámarks starfsmannafjölda og 650 
millj. kr. ársveltu félags verði hækkuð og einstaklingum verði gert heimilt að fjárfesta í félögum sem 
skráð em á markaðstorg fjármálageminga. Ráðuneytið vfsar í framangreind svör sín við annars vegar 
umsögn Kauphallarinnar og hins vegar umsögn Viðskiptaráðs um samskonar álitaefni.

I sjötta lagi er lögð til breyting á 5. tl. 3. mgr. 4. gr. frumvarpsins sem miðar að því að skilyrði 
töluliðarins, um að félag megi ekki hafa verið starfandi lengur en fjögur ár á markaði frá fyrstu sölu 
þess í viðskiptalegum tilgangi, verði rýmkað í samræmi við 5. og 6. mgr. 21. gr. 
hópundanþágureglugerðar framkvæmdastjómar ESB, nr. 651/2014. Ráðuneytið tekur fram að til að 
gæta samræmis við markmið 4. gr. frumvarpsins, 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 ljögurra ára í stað þess að 
fullnýta þann ramma sem hópundanþágureglugerðin setur. Til að það skattafsláttarkerfi sem lagt er 
upp með í frumvarpinu geti verið einfalt í sniðum, a.m.k. fyrst um sinn gerir það ekki ráð fyrir 
svokölluðum „franihaldsfjárfestingum'1 sem mælt er fyrir um í 6. mgr. 21. gr. 
hópundanþágureglugerðarinnar, sbr. athugasemdir frumvarpsins við 2. mgr. 4. gr.

I sjöunda lagi er lögð til breyting á 7. tl. 3. mgr. 4. gr. frumvarpsins, þ.e. því skilyrði að félag megi 
ekki vera í fjárhagsvanda. Lagt er til að ekki verði í óbreyttri mynd stuðst við skilgreininguna á félagi 
í „fjárhagsvanda“ sem fínna má í hópundanþágureglugerð framkvæmdastjómar ESB, nr. 651/2014. 
Ráðuneytið tekur fram að með stoð í 7. mgr. 4. gr. frumvarpsins verður sett reglugerð sem kveða mun 
á um m.a. skilgreiningu á hugtakinu „félag í fjárhagsvanda“. Bent er á að nú þegar má finna 
skilgreiningu á hugtakinu í reglugerð nr. 758/2011, um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki, með síðari 
breytingum, og telur ráðuneytið æskilegt að stuðst verði við sambærilega skilgreiningu og þar er að 
finna.

í áttunda lagi er lögð til breyting á 9. tl. 3. mgr. 4. gr. frumvarpsins þar sem lagt er til að fellt sé brott 
það skilyrði að félag hafi innan fimm mánaða frá lokum hvers reikningsárs sent ríkisskattstjóra 
ársreikning sinn fyrir næstliðið reikningsár, en um sé að ræða sérkröfu um ársreikningaskil umfram 
það sem reglur ríkisskattstjóra og ársreikninga gera ráð fyrir. Ráðuneytið leggst ekki gegn tillögunni 
um að fella brott umrætt skilyrði, að því leyti sem það gerir meiri kröfur til félaga um skil á 
ársreikningi, og þar með stuðla að einfaldara skattafsláttarkerfi. Þannig færi betur að skilyrði 9. tl. 3. 
mgr. 4. gr. frumvarpsins verði svohljóðandi: „Félagið hafí sent ríkisskattstjóra ársreikning sinn fyrir 
næstliðið reikningsár sem gerður hefúr verið í samræmi við lög um ársreikninga.“

I níunda lagi er lögð til sú breyting á 4. mgr. 4. gr. frumvarpsins að í stað þess að telja upp þau félög 
sem ekki eiga að falla undir ákvæðið sé stuðst við skilgreiningu hópundanþágureglugerðar 
framkvæmdastjómar ESB, nr. 651/2014, á nýsköpunarfyrirtækjum. Það er mat ráðuneytisins að 4. 
mgr. 4. gr. frumvarpsins í óbreyttri mynd sé betur til þess fallin að stuðla að markmiðum 
frumvarpsins en ella. Jafnframt má fínna sambærilegt fyrirkomulag í löndum í kringum okkur, t.d. á 
Irlandi.

4.5 Ríkisskattstjóri:
I umsögn ríkisskattstjóra em gerðar einstaka athugasemdir við 1.-5. mgr. 4. gr. frumvarpsins.

í fyrsta lagi gerir embættið athugasemd við 2. málsl. 1. mgr. 4. gr. frumvarpsins þar sem fram kemur 
að fyrst skuli dregið frá stofni til tekjuskatts og síðan fj ármagnstekj uskattsstofni, að teknu tilliti til



frítekjumarks vegna vaxta- og leigutekna. Ríkisskattstjóri bendir á að íjármagnstekjur hjóna koma til 
skattlagningar hjá því hjóna sem er með hærri tekjuskattsstofn. Ef það hjóna sem tekjulægra er 
fjárfestir í hlutabréfum þá kæmi enginn frádráttur á móti fjármagnstekjum og þá mun frádrátturinn 
ekki hafa áhrif á skattstofn við ákvörðun tekjutengdra vaxta- og bamabóta. Ráðuneytið telur 
nauðsynlegt að gert sé ráð fyrir því að einstaklingur geti eingöngu haft íjármagnstekjur og komi 
hlutabréfakaupin þá til frádráttar frá fjármagnstekjustofni. Þar sem hver einstaklingur telur fram í 
sínu nafni þyrfti sá frádráttur að koma til áður en til skattlagningu fjármagnstekna hjá hjónum kemur 
hvað þetta varðar.

I öðm lagi gerir ríkisskattstjóri athugasemd við 2. tölul. 2. mgr. 4. gr. frumvarpsins þar sem fram 
kemur að hámark frádrátlarheimildar vegna ijárfestingar sé 10 millj. kr. fyrir hvem einstakling og 
telur ríkisskattstjóri að æskilegt sé að fram komi með skýmm hætti hvaða reglur eigi að gilda fyrir 
hjón eða samskattað sambýlisfólk. Ríkisskattstjóri tekur fram að með hliðsjón af orðalagi töluliðarins 
þá eigi hjón eða samskattað sambýlisfólk hvort um sig rétt á frádrætti vegna 10 millj. kr. ijárfestingar 
á árien þó verði hvort um sig að kaupa sinn hluta. Ráðuneytið tekur undir það með ríkisskattstjóra að 
hjón eða samskattað sambýlisfólk á hvort um sig rétt á frádrætti vegna 10 millj. kr. fjárfestingar á ári 
enda gerir ákvæðið ráð fyrir einstaklingsmiðaðri skattlagningu. Ráðuneytið sér því ekki nauðsyn þess 
að tiltaka hvaða reglur gildi fyrir hjón eða samskattað sambýlisfólk.

I þriðja lagi gerir ríkisskattstjóri athugasemd við 3. mgr. 4. gr. frumvarpsins um að æskilegra sé að 
fyrir liggi með skýmm hætti hvaða ársreikning eigi að miða við, s.s. samþykktan ársreikning síðasta 
reikningsárs. Ráðuneytið bendir á að í athugasemdum fmmvarpsins um 3. mgr. 4. gr. sé tekið fram að 
miða skuli við samþykktan ársreikning síðasta reikningsárs.

I ijórða lagi gerir ríkisskattstjóri annars vegar athugasemd við orðalag 9. tölul. 3. mgr. 4. gr. 
frumvarpsins um að félag hafí innan fimm mánaða frá lokum hvers reikningsárs sent ríkisskattstjóra 
ársreikning sinn fyrir næstliðið reikningsár og hins vegar þá tillögu að fella mætti brott orðin „og 
árlega eftir það“ í 1. málsl. 12. tölul. 3. mgr. 4. gr. fmmvarpsins þar sem nægjanlegt ætti að vera að 
staðfesting ríkisskattstjóra nái til tiltekinnar hlutafjáraukningar. Varðandi athugasemd ríkisskattstjóra 
um orðalag 9. tölul. 3. mgr. 4. gr. fmmvarpsins vísar ráðuneytið í framangreint svar sitt við umsögn 
SI um samskonar álitaefni. Varðandi tillögu ríkisskattstjóra um að fella megi brott orðin „og árlega 
eftir það“ í 1. máls. 12. tölul. 3. mgr. 4. gr. frumvarpsins tekur ráðuneytið fram að tilgangur 
orðalagsins er að ríkisskattstjóri hafi áfram eftirlitsskyldu með því að skilyrði afsláttarkerfísins haldi 
sér eftir að hlutafjáraukning félags hefur farið fram. Með hliðsjón af umsögn ríkisskattstjóra og að 
nánar athuguðu máli telur ráðuneytið hins vegar að orðalag 1. málsl. 12. tölul. 3. mgr. ákvæðisins geti 
orðið of erfitt í framkvæmd og leggur því til að orðin „2. mgr. og“ verði felld brott úr 1. málsl. 12. 
tölul. 3. mgr. ákvæðisins.

I fímmta lagi gerir ríkisskattstjóri athugasemd við 5. mgr. 4. gr. frumvarpsins (ráðuneytið gefur sér 
hins vegar að nkisskaíístjori se að visa íil 4. mgr. 4. gr.) þar sem kveðið er a um að síarfsemi felags i 
nánar tilteknum atvinnugreinum falli utan ákvæðisins. Ríkisskattstjóri telur að þama sé það skilyrði 
til staðar að aðalstarfsemi félags sé ekki í þeim atvinnugreinum sem ekki falla undir ákvæðið í og ef 
sá skilningur hans sé réttur þá sé betra að það komi fram með beinum hætti. Ráðuneytið bendir á að í 
athugasemdum fmmvarpsins við 4. mgr. 4. gr. er tekið fram að ekki sé eingöngu horft til skráðrar 
starfsemi félags ef meginstarfsemi eða raunvemleg starfsemi þess fellur í raun undir ákvæðið, sbr. 
úrskurð yfirskattanefndar, nr. 7/2011. Ráðuneytið sér ekkert því til fyrirstöðu að málsgreinin verði 
endurskoðuð að þessu leyti ef nefndin telur þess þörf.

I sjötta lagi bendir ríkisskattstjóri á að ekki komi fram í 4. gr. frumvarpsins hvemig bregðast skuli við 
því ef í ljós kemur að einstaklingur eða félag uppfylli ekki eða hafí ekki uppfyllt eina eða fleiri af 
þeim kröfum sem settar em sem forsendur fyrir því að einstaklingur eða hjón fái notið þess frádráttar 
sem kveðið er á um. Máli sínu til stuðnings bendir ríkisskattstjóri á 6. tölul. 2. mgr. 4. gr. og 10. tölul.
3. mgr. 4. gr. frumvarpsins og að ekki sé ljóst hvaða áhrif það hefur gagnvart annars vegar félaginu



eða kaupanda bréfanna ef vanhöld verða á því að þessi skilyrði verði efnd. Ráðuneytið tekur fram að í 
2. málsl. 5. mgr. 4. gr. frumvarpsins kemur fram hvaða áhrif það hefiir e f skilyrði 4. gr. frumvarpsins 
eru ekki uppfyllt. Þar segir að ef einstaklingur sem notið hefur frádráttar skv. 1. mgr. ákvæðisins 
tekur upp tengsl við félagið skv. 6. tölul. 2. mgr., eða ef félagið eða starfsemi þess uppfyllir ekki 
lengur skilyrði 3. mgr. eða fellur undir 4. mgr. ákvæðisins, skuli bakfæra upphaflega frádráttinn. Þá 
bendir ríkisskattstjóri á að hann gæti átt í erfiðleikum með að fylgja því eftir að félög uppfylli skilyrði 
2. tölul. 3. mgr. 4. gr. frumvarpsins um starfsmannafjölda og veltumörk þar sem fjárfesting 
einstaklinga sé ekki bundin við hlutabréf í hérlendum félögum. Ráðuneytið bendir á að skilyrði 1. 
tölul. 3. mgr. 4. gr. frumvarpsins, sem heimilar að fjárfest sé í félögum sem stofnsett eru annars staðar 
en á Islandi, á rætur að rekja til hópundanþágureglugerðar framkvæmdastjómar ESB, nr. 651/2011, 
og í 12. tölul. 3. mgr. 4. gr. frumvarpsins er ríkisskattstjóra veitt rúm heimild til að sinna 
eftirlitshlutverki sínu að þessu leyti.

I sjöunda lagi bendir ríkisskattstjóri á að ákvæðið í 6. mgr. 4. gr. frumvarpsins (ráðuneytið gefur sér 
hins vegar að ríkisskattstjóri sé að vísa til 5. mgr. 4. gr.) þar sem kveðið er á um að ef hlutabréf sem 
vom grundvöllur frádráttarins em seld innan þriggja ára frá því að þau vom keypt, þá skuli tekjufæra 
frádráttinn hjá skattaðila, virðist ekki koma í veg fyrir að einstaklingar geti í vissum tilvikum fengið 
frádrátt út á skammtímafjárfestingu. Ríkisskattstjóri nefnir sem dæmi að einstaklingur sem á hlutabréf 
að nafnverði einni millj. kr. í félagi sem fellur undir ákvæðið gæti keypt hlutabréf til viðbótar að 
nafnverði einni millj. kr. í félaginu og fengið frádrátt. Einstaklingurinn gæti síðan daginn eftir selt 
þau hlutabréf sem hann átti fyrir hlutaíjárútboðið án þess að til bakfærslu komi. Einstaklingurinn gæti 
þannig fært frádrátt án þess að hafa aukið eignarhlut sinn í félaginu. Ráðuneytið bendir á að skv. 4. 
gr. frumvarpsins er það gert að skilyrði að fjárfesting sé tilkomin vegna hlutafjáraukningar í félagi og 
nær fjárfestingin ekki til frekari hlutafjáraukningar í félaginu í kjölfarið. Selji einstaklingur þau 
hlutabréf sem hann átti fyrir hlutafjáraukninguna hefur það engin áhrif á veittan frádrátt skv. 4. gr. 
framvarpsins.

Að síðustu bendir ríkisskattstjóri annars vegar á að heppilegt væri að taka afstöðu til þess þegar, hvort 
og hversu háu álagi skyldi beita vegna ofnýtts frádráttar og ekki sé ljóst hvemig hátta skuli samspili
4. gr. frumvarpsins og ákvæða fmmvarpsins um breytanleg skuldabréf. Hvað varðar fyrra atriðið 
þykir ekki óeðlilegt að beita álagi komi til bakfærslu skv. 5. mgr. 4. gr. frumvarpsins. Þannig væri 
hugsanlegt að bæta við málsgreinina að auk bakfærslu skuli einstaklingi sem notið hefur frádráttar 
skv. 1. mgr. gert að greiða 15% álag a f fjárhæð ofnýtts frádráttar samkvæmt 5. mgr. Varðandi 
síðamefnda álitaefnið tekur ráðuneytið fram að í ákvæði fmmvarpsins sem varðar breytanleg 
skuldabréf er ekki um hlutafjáraukningu að ræða í skilningi 4. gr. framvarpsins.

5. Hækkun viðmiðunarfjárhæða frádráttar vegna rannsóknar- og þróunarkostnaðar 
nýsköpunarfyrirtækj a.

Umsagnaraðilar, þ.e. CCP, Marel, Nýsköpunarmiðstöð Islands, Samtök iðnaðarins, Tryggvi Hjaltason 
og Össur hf., fagna þeim breytingum sem lagðar em til í fmmvarpinu með hækkun 
viðmiðunarfjárhæða frádráttar vegna rannsóknar- og þróunarkostnaðar nýsköpunarfyrirtækja. Þeir 
vilja þó ganga lengra með því að afnema þakið á endurgreiðslunni til að landið verði samkeppnishæft 
á alþjóðamarkaði. Þá leggja Samtök iðnaðarins til að endurgreiðsluhlutfallið verði hækkað úr 20% í 
25%.

Frumvarpið gerir ráð fyrir þrefaldri hækkun á skattfrádrætti til nýsköpunarfyrirtækja. Almennt 
hámark kostnaðar til útreiknings á frádrætti hækkar því úr 100 m.kr. í 300 m.kr. og hámark kostnaðar 
vegna aðkeyptrar rannsóknar- eða þróunarþjónustu hækkar úr 150 m.kr. í 450 m.kr. Með þessari 
ríflegu hækkun er stefnt að því að styðja við fjármögnun og rekstur nýsköpunarfyrirtækja og smærri 
fyrirtækja í vexti í mun ríkari mæli en áður. Framvarpinu er ætlað að auka stuðning og efla 
rannsóknir við tækniþróun smærri fyrirtækja á Islandi, en anám þaks á endurgreiðslunni gagnast 
frekar þeim fyrirtækjum sem komin em a f vaxtarskeiði og skráð em á markaði.


