
Til formanns efnahags- og viðskiptanefndar frá skrifstofu skattamála

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

Á fundi efnahags- og viðskiptanefndar, þann 27. maí sl., óskaði nefndin eftir viðbrögðum 
fjármála- og efnahagsráðuneytisins vegna ákveðinna athugasemda umsagnaraðila og 
nefndarmanna við frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum til að styðja við 
fjármögnun og rekstur nýsköpunarfyrirtækja og smærri fyrirtækja í vexti (þskj. 1096 - 668. 
mál). Í minnisblaði þessu er að finna samantekt ráðuneytisins við beiðni nefndarinnar.

1. Skattlagning á kauprétti hlutabréfa.
Ráðuneytið leggur til eftirfarandi breytingartillögu við 1. gr. frumvarpsins:

Á eftir 2. málsl. 9. gr. laganna kemur nýr málsliður, svohljóðandi: Skattlagningu 
samkvæmt þessari grein skal frestað þar til bréfin eru seld.

Breytingartillagan gerir ráð fyrir að ekki verði gerð breyting á þeim sérstöku reglum sem gilda 
um skattalega meðferð tekna vegna kaupa á hlutabréfum samkvæmt kauprétti sem maður 
hefur öðlast vegna starfa fyrir annan aðila. Meginreglan verður áfram sú að líta skal á mismun 
á kaupverði samkvæmt kaupréttarsamningi og gangverði bréfanna þegar kaupréttur er nýttur 
sem starfstengda launagreiðslu sem sætir sömu skattalegu meðferð og aðrar launagreiðslur. 
Hins vegar er lagt til að í stað þess að greiðsla komi til skattlagningar þegar kaupréttur er 
nýttur verði henni frestað þar til bréfin eru seld. Það innlausnarverð sem liggur fyrir við 
nýtingu kaupréttarins telst þá, eins og verið hefur, til stofnverðs við síðari sölu, og hagnaður 
af sölunni þannig reiknaður telst til fjármagnstekna í hendi seljanda. Breytingartillagan felur í 
þá ívilnun að rétthafa kaupréttarins er ekki gert að skylt að greiða tekjuskatt við innlausn hans 
heldur þegar bréfin eru seld.

2. Skattlagning breytanlegra skuldabréfa.
Í minnisblaði ríkisskattstjóra, dags. 23. maí sl. kemur eftirfarandi m.a. fram:

„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 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 
hlutabréfm eru seld.“

Ekki verður séð hverju tillaga ríkisskattstjóra breytir. Ákvæðið kveður nú þegar á um 
skattlagningu af hagnaði manns vegna viðskipta með breytanleg skuldabréf sem breytt hefur 
verið í hlutabréf. Í því felst að ef mismunur á kaupverði og söluverði felur í sér hagnað, telst 
hann til skattskyldra fjármagnstekna þegar hlutabréfin eru seld. Telji efnahags- og 
viðskiptanefnd þörf á því að bregðast við athugasemdum ríkisskattstjóra hvað þetta varðar 
gerir ráðuneytið ekki athugasemdir við það að á eftir orðinu „fjármagnstekna“ í 2. gr. 
frumvarpsins verði bætt orðunum „sem mismunur á kaupverði og söluverði“.

3. Skattafsláttur vegna hlutabréfakaupa. Á fyrrgreindum fundi í efnahags- og 
viðskiptanefnd komu fram allnokkrar athugasemdir og breytingatillögur við 4. gr. 
frumvarpsins um skattafslátt vegna hlutabréfakaupa. Sérfræðingar fjármála- og



efnahagsráðuneytisins hafa farið yfir þær athugasemdir lið fyrir lið og er niðurstaðan sem hér 
segir:

Í fyrsta lagi er tillaga um hækkun á heimild einstaklinga til frádráttar frá tekjuskattsstofni, af 
þeirri fjárhæð sem keypt er fyrir, sbr. 1. málsl. 1. mgr., úr 30% í 50%. Ráðuneytið gerir ekki 
athugasemdir við þessar breytingartillögu ef vilji nefndarinnar stendur til þess.

Í öðru lagi er lagt til að að lágmarksfjárfesting einstaklinga til að fjárfesta í félagi verði 
lækkuð úr 500 þús.kr. í 300 þús. kr., sbr. 1. tölul. 2. mgr. Ráðuneytið gerir ekki athugasemdir 
við þessar breytingartillögu ef vilji nefndarinnar stendur til þess.

Í þriðja lagi leggur nefndin til að 6. tölul. 2. mgr. frumvarpsins um tengda aðila verði felldur 
brott. Ráðuneytið hefur skoðað málið vandlega og rætt það innahúss og er niðurstaða þess sú 
að mikil hætta geti skapast á málamyndagerningum milli félagsins og tengdra aðila, hvort 
heldur um er að ræða ættingja eða starfsmenn ef töluliðurinn verður felldur brott. Ráðuneytið 
telur því nauðsynlegt að töluliðurinn standi óbreyttur í frumvarpinu. Einnig er rétt að nefna að 
hefðbundin leið félags til að umbuna starfsmanni er í gegnum kaupréttarsamninga en ekki í 
formi skattafsláttar vegna hlutabréfakaupa sem fjármögnuð er af hinu opinbera.

Í fjórða lagi leggur nefndin til að 4. tölul. 3. mgr. sé breytt á þann veg að skilyrði töluliðarins 
taki ekki til markaðstorgs fjármálagerninga. Ráðuneytið gerir ekki athugasemdir við þessar 
tillögur ef vilji nefndarinnar stendur til þess.

Í fjórða lagi leggur nefndin til að 5. tölul. 3. mgr., þ.e. það skilyrði að félag megi ekki hafa 
verið starfandi á markaði í ákveðið langan tíma frá fyrstu sölu þess í viðskiptalegum tilgangi, 
verði breytt á þann veg að árafjöldi töluliðarins verði hækkaður úr fjórum árum í sjö ár. 
Ráðuneytið gerir ekki athugasemdir við þessar tillögur ef vilji nefndarinnar stendur til þess. 
Ástæða þess að farin var sú leið í frumvarpinu að afmarka síðari töluliðinn við fjögur ár er sú 
að talið var rétt að fara hægt í sakirnar varðandi það að fullnýta ramma 
hópundanþágureglugerðar framkvæmdastjórnar ESB, nr. 651/2014.

Í sjötta lagi óskar nefndin eftir skýringum á því hvers vegna ekki var notast við þá 
skilgreiningu á nýsköpunarfyrirtækjum sem finna má í 80. tölul. 2. gr. 
hópundanþágureglugerðar framkvæmdastjórnar ESB, nr. 651/2014, í stað þess að notast við 
þá „útilokunaraðferð“ sem lagt er upp með í 4. mgr. Það er mat ráðuneytisins að ef notast væri 
við umrædda skilgreiningu, þ.e. að einungis hlutabréfakaup í nýsköpunarfyrirtækjum veittu 
skattafslátt, þá væri leyfilegri atvinnustarfsemi félags þrengri stakkur skorinn en ella. 
Jafnframt má vísa til þess að notast er við samskonar fyrirkomulag á Írlandi þar sem ekki er 
notast við slíka skilgreiningu og þar eru einnig tilteknar tegundir af starfsemi félags 
undanþegnar í tíu töluliðum. Að öðru leyti vísar ráðuneytið í fyrra svar sitt við sama álitaefni í 
minnisblaði sínu til nefndarinnar, dags. 23. maí 2016.

Í sjöunda og síðasta lagi vakti nefndin athygli á umsögn ríkisskattstjóra varðandi 3. málsl. 5. 
mgr., þar sem bent er á að annars vegar bakfærsla frádráttar og hins vegar tekjufærsla á 
söluári leiðir til tvöfalt hærri endurákvörðunar skatts en sá skattafsláttur sem veittur var. 
Málsliðurinn er svohljóðandi: „Nýttur frádráttur samkvæmt þessari málsgrein skal færast til 
tekna á söluári viðkomandi hlutabréfa“. Með hliðsjón af athugasemdum ríkisskattstjóra leggur 
ráðuneytið til að í stað orðsins „Nýttur“ komi orðið „Bakfærður“ .


