
Nefndasvið Alþingis

b.t. efnahags- og viðskiptanefndar 

Austurstræti 8-10

150 Reykjavík

nefndasvid@althingi.is

Reykjavík, 6. desember 2022

Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum um skatta og gjöld (kaupréttir, 
mútubrot o.fl.), 432. mál

Samtök atvinnulífsins (SA) vísa til tölvupósts efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis frá 28. 
nóvember þar sem óskað var umsagnar um ofangreint frumvarp. SA gera athugasemdir við 
hinn skamma umsagnarfrest sem veittur var í málinu og leggja áherslu á að fá a.m.k. tvær 
vikur til þess að skila umsögnum um mál.

Með frumvarpinu er m.a. gert ráð fyrir því að tímabundin hækkun skattahvata vegna 
rannsókna- og þróunar verði framlengt um tvö ár og skattaleg meðferð kauprétta í 
nýsköpunarfyrirtækjum verði endurskoðuð. SA fagna þessum fyrirhuguðu breytingum og taka 
undir þau sjónarmið sem koma fram í umsögn Samtaka iðnaðarins um málið.

Að mati SA er hins vegar miður að horfið hafi verið frá þeirri fyrirhuguðu breytingu að festa 
tímabundna hækkun skattahvata vegna R&Þ varanlega í lög eins og lagt var til þegar 
frumvarpið var í samráðsgátt. Hins vegar eru breytingar á ákvæðum frumvarpsins um 
kaupréttarkerfi fyrir sprotafyrirtæki til mikilla bóta.

Að festa skattahvatakerfi fyrir rannsóknir og þróun varanlega í sessi, líkt og gert var ráð fyrir 
þegar frumvarpið kom frá ráðuneytinu, væri afar mikilvægt skref fyrir nýsköpun hér á landi. Í 
frumvarpið skortir rökstuðning fyrir því að horfið hafi verið frá þeirri leið. Hækkað þak og 
hlutfall endurgreiðslu kostnaðar vegna rannsókna og þróunar hefur orðið til þess að íjárfesting 
í nýsköpun hefur vaxið umtalsvert á undanförnum árum og skipti t.a.m. sköpum á tímum 
heimsfaraldurs. Samkeppnishæfni íslenskra nýsköpunarfyrirtækja eykst þannig í alþjóðlegu 
tilliti.

Með frumvarpinu eru jafnframt lagðar til breytingar á tekjuskattslögum þannig að sérreglur 
gildi um kauprétti í sprotafyrirtækjum. Þannig skuli skattleggja tekjur vegna nýtingar 
kaupréttar í sprotafyrirtækjum sem fjármagnstekjur að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. 
Skortur á mannauði á næstu árum stendur vexti nýsköpunarfyrirtækja fyrir þrifum og öflugt 
kaupréttarkerfi er lykilatriði til þess að vel menntaðir og reynslumiklir sérfræðingar veljist til 
starfa. Þær breytingar sem lagðar eru til í frumvarpinu eru því skref í rétta átt.

Hús atvinnulífsins | Borgartún 35, 105 Reykjavík 1

mailto:nefndasvid@althingi.is


Varðandi skilyrði þessa ákvæðis og aðrar athugasemdir við frumvarpið vísast til umsagnar 
Samtaka iðnaðarins um málið og taka SA undir þau sjónarmið.

Virðingarfyllst, 
f.h. Samtaka atvinnulífsins

Heiðrún Björk Gísladóttir
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