
RÍKISSKATTSTJÓRI
Sími 442 1000 - rsk@rsk.is - www.rsk.is

Alþingi, nefndarsvið Reykjavík, 30. nóvember 2018
Kirkjustræti R2018110023/12.8.4
150 REYKJAYÍK

Kt. 420169-3889

Umsögn ríkisskattstjóra um frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt og 
lögum um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki (skattfrádráttur vegna hlutabréfakaupa, 
skattfrádráttur nýsköpunarfyrirtækja). -  301. mál, 349. þskj.

Ríkisskattstjóri hefur þann 16. nóvember 2018 móttekið tölvupóst þar sem embættinu er 
gefínn kostur á að veita umsögn um framangreint frumvarp. I frumvarpinu er annars vegar 
verið að gera nokkrar breytingar á 1. tölul. B-liðar 1. mgr. 30. gr. laga nr. 90/2003, um 
tekjuskatt (tsl.), þar sem er að finna heimild til skattfrádráttar vegna hlutabréfakaupa, og hins 
vegar breytingar á 10. gr. laga nr. 152/2009, um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki, þar sem 
hámarksíj íirhæðir skattfrádráttar eru tvöfaldaðar.

I.

Það er mat ríkisskattstjóra að þær breytingar sem lagðar eru til í 1. gr. frumvarpsins um 
skattfrádrátt vegna hlutabréfakaupa séu mjög af hinu góða. Heimild einstaklinga til frádráttar 
frá tekjum, skv. 1. tölul. B-liðar 1. mgr. 30. gr. tsl. vegna kaupa á hlutabréfum í 
nýsköpunarfyrirtækjum hefur lítið verið nýtt. Við álagningu 2017, þegar þessi 
frádráttarheimild kom fyrst inn, nýttu 32 einstaklingar sér heimildina og voru þeir samtals 
með 18 milljónir kr. í frádrátt. Við álagningu 2018 nýttu svo 66 einstaklingar þessa heimild 
og voru með samtals rúmar 40 milljónir kr. í frádrátt. Þá hafa mjög fá félög nýtt sér þessa leið 
til fjármögnunar enda skilyrði fyrir frádrætti mörg og þung. Frá því að lagaákvæðið tók gildi 
og til dagsins í dag hafa aðeins sex félög fengið staðfestingu ríkisskattstjóra á því að 
hlutabréfakaup í þeim uppfylli skilyrði fyrir frádráttarbærni hlutabréfakaupa. Sjö félögum 
hefur verið synjað um frádrátt.

I b-lið 1. gr. frumvarpsins er lagt til að fellt verði niður það skilyrði að einstaklingur sem nýtt 
hefur heimild til frádráttar vegna hlutabréfakaupa í fyrirtæki megi ekki taka upp tengsl við 
fyrirtækið næstu þrjú ár eftir skráða hlutafjáraukningu. Erfitt er að binda upphaflegan frádrátt 
því skilyrði að einstaklingur taki ekki upp ákveðin tengsl, bein eða óbein, við félagið síðar, og 
torvelt kann að reynast fyrir ríkisskattstjóra að fylgjast með og bregðast við hafi komist á 
tengsl í andstöðu við lögin. Ríkisskattstjóri telur þessa breytingu þannig vera eðlilega.

I d-lið 1. gr. er lagt til að fallið verði frá því skilyrði að félag þurfi eftir að upphafleg 
staðfesting var gefin að fá árlega staðfestingu ríkisskattstjóra á því að öll skilyrði 
frádráttarbæmi séu enn uppfyllt. Reglan er íþyngjandi, bæði fyrir fyrirtækin og 
ríkisskattstjóra, og ekki verður séð að hún þjóni miklum tilgangi og því jákvætt að hún falli 
brott.

I e-lið 1. gr. er lagt til að felld verði niður sú krafa að bakfæra skuli upphaflega frádráttinn ef 
einstaklingur tekur upp tiltekin tengsl við félagið, eða ef félagið eða starfsemi þess uppfyllir 
ekki lengur ákveðin skilyrði sem upphaflega voru fyrir frádráttarbærni hlutabréfakaupa. Þessi
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breyting er mjög til bóta, sérstaklega ef mörg félög fá staðfestingu á frádráttarbærni og margir 
einstaklingar hafa öðlast frádrátt frá tekjum. Vandasamt er að fylgjast með fjölda einstaklinga 
árum saman, hafa eftirlit með því hvort þeir taki upp tengsl við ákveðin fyrirtæki, og 
endurákvarða síðan álagningu fyrra árs vegna bakfærslu á upphaflegum frádrætti séu skilyrði 
ekki lengur uppfyllt.

Þá virðist það einnig ganga gegn markmiði lagaákvæðisins að ríkisskattstjóra beri að bakfæra 
fenginn frádrátt e f fyrirtæki sem fengið hefur stuðning í gegnum ákvæðið gengur vel á næstu 
árum. Þannig getur ijölgun starfsmanna eða aukning í veltu félagsins orðið til þess að bakfæra 
skuli frádrátt sem veittur var vegna hlutabréfakaupa, jafnvel vegna hlutabréfakaupa sem voru 
forsenda fyrir vexti og velgengni fyrirtækisins. Breyting sem þessi er einnig í takt við þá 
breytingu sem um ræðir í b-lið 1. gr. frumvarpsins hér að framan.

Eins og fram kemur í greinargerð með frumvarpinu hefur frádráttur vegna rannsóknar- og 
þróunarkostnaðar vaxið jafnt og þétt frá 2011 og var frádrátturinn tæpir þrír milljarðar við 
álagningu 2018. Hámark viðmiðunarijárhæða við útreikning á frádrætti þrefaldaðist við 
álagningu 2017, vegna tekjuársins 2016, og mun, ef frumvarpið verður samþykkt óbreytt, 
tvöfaldast vegna tekjuársins 2019. Hámark kostnaðar við útreikning á skattfrádrætti mun 
þannig verða sexfalt hærri við álagningu 2020 en það var við álagningu 2016, ef frumvarpið 
nær fram að ganga.

Yfirferð á greinargerðum vegna rannsóknar- og þróunarkostnaðar er mjög tímafrek. Hækkun 
frádráttarheimilda og skattfrádráttar kallar óhjákvæmilega á ítarlegri og tímafrekari yfirferð 
og þar með aukinn kostnað fyrir ríkisskattstjóra. Um er að ræða frádrátt vegna kostnaðar við 
tiltekin verkefni sem Rannís hefur staðfest. Við yfirferð framtala og síðari skoðun þeirra er 
því ekki aðeins verið að skoðahvort útgjöld fyrirtækis séu frádráttarbær rekstrarkostnaður, 
heldur einnig hvort sá kostnaður tengist þessu tiltekna verkefni en ekki öðrum verkefnum 
fyrirtækisins eða almennri starfsemi þess. Brögð hafa verið að því að frádráttur vegna 
rannsóknar- og þróunarkostnaðar hafi verið oftalinn.

I greinargerðinni með frumvarpinu kemur fram að lauslega áætlað sé talið að rýmri reglur um 
skattfrádrátt vegna hlutabréfakaupa kosti ríkissjóð vegna umsýslu- og úrvinnsluþáttarins um 
40-50 milljónir kr. árið 2020 vegna tekna ársins 2019. Er það mat ríkisskattstjóra að 
kostnaður hans vegna yfirferðar greinargerða vegna rannsóknar- og þróunarkostnaðar og 
ákvörðun skattfrádráttar geti orðið nokkuð meiri en þessu nemur.

Að öðru leyti telur ríkisskattstjóri ekki ástæðu til athugasemda.
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