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Efni: Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lagaákvæðum um skatta og gjöld,
301. mál

Samtök iðnaðarins fagna fyrirhuguðum breytingum á lögum um tekjuskatt, nr. 90/2003, með 
síðari breytingum, þá sérstaklega hvað varðar greinar ákvæðis um frádrátt manna frá tekjum 
utan atvinnurekstrar (30. gr.). Með breytingunum nú er komið til móts við sum þeirra 
sjónarmiða sem sett voru fram í umsögn samtakanna til efnahags- og viðskiptanefndar í apríl 
2018, um sama efni. Hér er mikilvægt skref stigið í því að efla skattahvata vegna fjárfestinga 
einstaklinga í fyrirtækjum í vexti sem mun hvetja til nýsköpunar á Íslandi. Þó mætti gera enn 
betur í þessum efnum.

Í samræmi við fyrri umsögn telja samtökin breytingar er varða lengdan gildistíma 
skattafrádráttar vegna hlutabréfakaupa (sbr. 1 .tölul. B-liðar. 1. mgr. 30. gr.) sérstaklega 
jákvæðar. Skattívilnunin getur skipt sköpum fyrir fyrirtæki í vexti og er því rétt að framlengja 
hana um a.m.k. þrjú ár til viðbótar. Jafnframt fagna samtökin því að einstaklingur og félag sem 
hann hyggst fjárfesta í með hlutafjárkaupum þurfi ekki lengur að uppfylla skilyrði frádráttar sem 
varða annars vegar tengsl einstaklingsins við félagið og hins vegar félagið sjálft og starfsemi 
þess, eftir að hlutafjáraukning félagsins hefur átt sér stað (sbr. 6. tölul. 2. mgr.).

Þau atriði sem samtökin bentu á í fyrri umsögn sinni en enn hefur ekki verið tekin afstaða til 
og brýnast er að laga eru eftirfarandi:

Tengdir aðilar: Samtökin telja það afar jákvæða þróun að fækka skilyrðum laganna er lúta 
að einstaklingum sem hyggjast nýta sér frádráttinn. Brottfelling skilyrðisins um að hann megi 
ekki vera starfsmaður félags sem hann hyggst fjárfesta í við hlutafjáraukningu (sbr. 1. málsl. 
B-liðar 6. tölul. 2. mgr.) hefur í för með sér jákvæð áhrif á kaup starfsmanna á hlutafé í því 
fyrirtæki sem þeir starfa hjá og hvetur um leið til betri frammistöðu og aukinnar framleiðni hjá 
viðkomandi fyrirtæki. Samtökin gagnrýna þó að ekki sé gengið lengra. Fella þarf brott skilyrði 
um að einstaklingar sem nýta heimildina megi ekki vera tengdir félaginu sem þeir fjárfesta í 
sem stjórnarmenn eða vera tengdur slíkum aðilum fjölskylduböndum. Skilyrði sem þessi eru 
allt of ströng og úr takti við hvernig nýsköpunar- og sprotafyrirtæki eru almennt fjármögnuð. 
Slík skilyrði útiloka í reynd stóran hluta þess hóps sem almennt er hvað virkastur í fjármögnun 
nýsköpunarfyrirtækja á uppbyggingartíma. Einnig er erfitt að finna rök fyrir því hvers vegna 
æskilegt væri að hindra aðkomu fjárfesta að stjórn félagsins þar sem hlutverk þeirra er að 
hjálpa því að ná árangri. Engar slíkar kröfur er að finna í ESB reglugerðinni (nr. 651/2014) 
sem lögin byggja á. Þau eru því vandfundin rökin fyrir því að útiloka stjórnarmenn og 
núverandi hluthafa frá því að nýta þessa heimild og því ætti þessi takmörkun að falla niður ef 
vilji stjórnvalda stendur til að gera lögin skilvirkari.

Stærðarmörk fyrirtækja: Samtökin ítreka fyrri umsögn um að skilyrði í lögunum um að setja 
stærðarmörk fyrirtækja við 25 starfsmenn og 650 millj. kr. ársveltu hafi reynst of þröng. 
Samtökin bentu á í umsögn sinni að fyrirtæki af stærðagráðunni 50-150 starfsmenn hafi á 
undanförnum árum átt í erfiðleikum með að fjármagna sig á Íslandi til að ná fótfestu á
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alþjóðlegum mörkuðum og hafa því mörg hver verið seld erlendum fjárfestum og sum verið 
flutt úr landi. Hér þyrfti því að lágmarki að útvíkka heimildina til fyrirtækja með allt að 125 
starfsmenn.

Ef horft er til þess hversu mikil og jákvæð áhrif skattalegir hvatar til hlutabréfakaupa 
einstaklinga gætu haft fyrir uppbyggingu fyrirtækja og þar með verðmætasköpun á Íslandi er 
vandséður tilgangurinn með að þrengja að þessari löggjöf sem byggir á ESB reglugerð 
(651/2014) sem er í raun mjög rúm og hvetjandi.

Samtökin fagna fyrirhuguðum breytingum en hvetja efnahags- og viðskiptanefnd á sama tíma 
til að stuðla að enn frekari eflingu á skattalegum hvötum vegna fjárfestingar í sprotafyrirtækjum 
og skapa þannig hagstæðara rekstrarumhverfi fyrir nýsköpunar- og sprotafyrirtæki á Íslandi.

Virðingarfyllst,

Sigríður Mogensen 
sviðsstjóri hugverkasviðs SI
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