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Réttarheimildir 

•Lög nr. 152/2009 um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki. 

 

•Reglugerð nr. 758/2011 um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki. 

 

•1. mgr. 1. tölul. 31. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt. 

 

•Greinagerð um skattfrádrátt skv. lögum um stuðning við 
nýsköpunarfyrirtæki, RSK 4.21. 
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Skattfrádráttur vegna nýsköpunar 

•Greinagerð um skattfrádrátt skv. lögum um stuðning við 
nýsköpunarfyrirtæki, RSK 4.21. 
 
•Fyrir félög sem eiga rétt á skattfrádrætti vegna kostnaðar 
sem lagt var í vegna nýsköpunarverkefna á árinu. 
 

•Verkefnið verður að hafa hlotið staðfestingu Rannís. 
 

•Eitt eyðublað fyrir hvert verkefni. 
 

 

Presenter
Presentation Notes
Nýsköpunarfyrirtæki er skilgreint sem lögaðilar skv. 1. og 3. tölul. 1. mgr. 2. gr. laga nr. 90/2003 sem stunda rannsóknir eða þróun samkvæmt lögum um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki.Stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki í formi skattfrádráttar vegna staðfestra rannsóknar- eða þróunarverkefna.Fyrir hvern er þessi greinagerð.  Hún er fyrir félög sem eiga rétt á skattfrádrætti vegna kostnaðar sem lagt var í vegna nýsköpunarverkefna á árinu.Skilyrði fyrir frádrættinum er að verkefnið hafi hlotið staðfestingu Rannís, sbr. lög nr. 152/2009.

http://www.rsk.is/ws/cm/file/rsk_0421_2011.is.pdf�


© 2011 KPMG ehf. á Íslandi er aðili að alþjóðlegu neti KPMG, samtökum sjálfstæðra fyrirtækja sem aðild eiga að KPMG International Cooperative (“KPMG International”), 
svissnesku samvinnufélagi. Allur réttur áskilinn.  

3 

Greinagerð um skattfrádrátt, RSK 4.21. 

•Þróunar- eða rannsóknarverkefni. 
 

•Sérstakar reglur gilda um frádrátt vegna rannsóknar-
verkefna þar sem niðurstöðum verður dreift og þær birtar 
ókeypis og opinberlega. 
 

Presenter
Presentation Notes
Tilgreina þarf hvort um er að ræða þróunar- eða rannsóknarverkefni.Auðkenna þarf þau verkefni með því að merkja á viðeigandi stað í efsta hluta greinagerðarinnar.Nánar fjallað um þær reglur síðar.
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Samstarfsverkefni 

•Ef tvö eða fleiri ótengd nýsköpunarfyrirtæki standa saman 
að verkefni skal gera grein fyrir því á eyðublaði RSK 4.22. 
 

•Eyðublað RSK 4.22 verður í fyrsta sinn notað með skattframtali 
2012, enda hlutu engin samstarfsverkefni staðfestingu á árinu 
2010. 
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Styrkhæfur kostnaður  
Um frádráttarbæran rekstrarkostnað í skilningi 1. mgr. 1. tölul. 31. 
gr. tekjuskattslaga verður að vera að ræða. 
a. Starfsmannakostnaður. 
b. Kostnaður við tæki og búnað að því marki og í þann tíma sem þau 

eru notuð við rannsóknarverkefnið. 
c. Kostnaður tengdur byggingum og landi, að því marki og í þann 

tíma sem þau eru notuð við rannsóknarverkefnið. 
d. Kostnaður í tengslum við samningsbundnar rannsóknir, 

tækniþekkingu og einkaleyfi. 
e. Annar kostnaður sem stofnað er til beint vegna 

rannsóknarverkefnisins. 
f. Annar rekstrarkostnaður, þ.m.t. efniskostnaður sem stofnað er til í 

beinum tengslum við rannsóknarstarfsemina. 
 

Presenter
Presentation Notes
Skilyrði frádráttar er að kostnaði vegna hvers rannsóknar- og þróunarverkefnis sé haldið aðgreindum frá öðrum útgjöldum nýsköpunarfyrirtækis og að gögn séu aðgengileg skattyfirvöldum þegar þau óska þess.Starfsmannakostnaður (vísindamenn, tæknimenn og annað aðstoðarfólk sem vinnur að rannsóknarverkefninu).Kostnaður við tæki og búnað að því marki og í þann tíma sem þau eru notuð við rannsóknarverkefnið. Ef fyrrgreind tæki og búnaður eru ekki notuð allan endingartíma sinn við rannsóknarverkefnið telst aðeins afskrifaður kostnaður, sem samsvarar þeim tíma sem rannsóknarverkefnið varir og er reiknaður á grundvelli góðra reikningsskilavenja. Kostnaður tengdur byggingum og landi, að því marki og í þann tíma sem þau eru notuð við rannsóknarverkefnið, telst, að því er varðar byggingar, aðeins afskrifaður kostnaður sem samsvarar þeim tíma sem rannsóknarverkefnið varir og er reiknaður á grundvelli góðra reikningsskilavenja. Að því er varðar land er útlagður kostnaður við afsal eða fjármagnskostnaður, sem stofnað er til í reynd. Kostnaður í tengslum við samningsbundnar rannsóknir, tækniþekkingu og einkaleyfi, sem keypt eru, eða leyfi sem eru fengin frá utanaðkomandi aðilum á markaðsverði í viðskiptum ótengdra aðila og ekkert samráð á sér stað, sem og kostnaður vegna ráðgjafar og sambærilegrar þjónustu sem er eingöngu nýtt í tengslum við rannsóknarstarfsemina. Annar kostnaður sem stofnað er til beint vegna rannsóknarverkefnisins.Annar rekstrarkostnaður, þ.m.t. efniskostnaður, kostnaður við birgðir og þess háttar sem stofnað er til í beinum tengslum við rannsóknarstarfsemina. 
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Styrkhæfur kostnaður, frh. 

•Aðkeypt rannsóknar- og þróunarvinna telst styrkhæfur 
kostnaður ef vinnan er keypt af ótengdu fyrirtæki, háskóla 
eða stofnun og er ætluð til nota í staðfestu nýsköpunar-
verkefni. 
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Skattfrádráttur 

•Frádrátturinn er 20% af styrkhæfum kostnaði. 
 

•Hámark kostnaðar til útreiknings á frádrætti er 100 milljónir 
króna vegna gjaldfærðs kostnaðar. 
 

•Hámark kostnaðar til útreiknings á frádrætti er 150 milljónir 
króna ef um er að ræða aðkeypta rannsóknar- og 
þróunarvinnu. 
 

 

Presenter
Presentation Notes
Ef nýsköpunarfyrirtæki kaupir rannsóknar- eða þróunarvinnu af ótengdu fyrirtæki, háskóla eða stofnun til nota í eigin staðfestu rannsóknar- eða þróunarverkefni hækkar hámark kostnaðar til útreiknings á frádrætti
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Skattfrádráttur, frh. 

•Almennt hámark frádráttar er því 20 milljónir króna. 
•100 milljónir x 20% = 20 milljónir króna. 

 

• Hámark frádráttar vegna kaupa á þjónustu af öðru 
viðurkenndu nýsköpunarfyrirtæki getur að hámarki orðið 30 
milljónir króna. 
•150 milljónir x 20% = 30 milljónir. 

 
•Hámarkið gildir um hvert fyrirtæki, hvort sem það er 
eigandi að einu nýsköpunarverkefni eða fleirum. 
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Stærð fyrirtækja 

•Lítið fyrirtæki: 
•færri en 50 starfsmenn 

•árleg velta og/eða efnahagsreikning undir €2 milljónum 

•Meðalsstór fyrirtæki: 
•50 – 250 starfsmenn 

•árleg velta undir €50 milljónum og/eða efnahagsreikningur undir 
€43 milljónum 

•Stórt fyrirtæki: 
•Fleiri en 250 starfsmenn 

Presenter
Presentation Notes
2 milljónir evra eru ca. 330 milljónir íslenskra króna.50 milljónir evra eru rúmlega 8 milljarðar íslenskra króna.43 milljónir evra eru rúmlega 7 milljarðar íslenskra króna.
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Greiðsla skattfrádráttar 

•Skattfrádráttur kemur til lækkunar á álögðum tekjuskatti 
við álagningu. 
•Sé álagður tekjuskattur lægri en ákvarðaður skattfrádráttur 
er mismunurinn greiddur út. 
 Fyrirtæki 1 Fyrirtæki 2 Fyrirtæki 3 

Kostnaður við R&Þ 50.000.000 50.000.000 50.000.000 

Álagður tekjuskattur  12.000.000 5.000.000 0 

Skattafsláttur (20%) 10.000.000 10.000.000 10.000.000 

Tekjuskattur til greiðslu 2.000.000 0 0 

Útgreiddur frádráttur 0 5.000.000 10.000.000 
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Fengnir opinberir styrkir 

•Ef verkefnið nýtur opinberra styrkja takmarkast 
skattfrádrátturinn. 
 

•Samanlagður styrkur frá opinberum aðilum að meðtöldum 
frádrætti skal ekki fara yfir neðangreind hlutföll 
 
 
 
 

 

 
 

Stærð fyrirtækis Þróunarverkefni Rannsóknar-
verkefni 

Ranns./opinber 
birting 

Lítið 45% 70% 80% 
Meðalstórt 35% 60% 75% 
Stórt 25% 50% 65% 

Presenter
Presentation Notes
Ef verkefnið nýtur opinberra styrkja takmarkast skattfrádrátturinn þannig að frádrátturinn og fengnir  opinberir styrkir geta samanlagt ekki orðið hærri en tiltekið hlutfall af styrkhæfum kostnaði.  Hlutfallið ræðst að stærð fyrirtækis og tegund kostnaðar.Fyrir rannsóknarverkefni er hlutfallið hærra ef niðurstöðum er dreift og þær birtar ókeypis og opinberlega.Heildarfjárhæð opinbers stuðnings við nýsköpunarfyrirtæki takmarkast af skuldbindingum Íslands skv. samningnum um Evrópska efnahagssvæðið.  Þess vegna má samanlagður styrkur frá opinberum aðilum að meðtöldum skattfrádrætti ekki fara yfir þessi hlutföll vegna sama rannsóknar- og þróunarverkefnis
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Greiðsla skattfrádráttar, opinberir styrkir  

 
 
 
 
 
 

•Lækkunin reiknast þannig: 

(50.000.000 x 45%) – 10.000.000 – 15.000.000 = -2.500.000 

 

Kostnaður við þróunarverkefni 50.000.000 

Reiknaður skattfrádráttur 10.000.000 

Fengnir opinberir styrkir 15.000.000 

Lækkun vegna opinberra styrkja -2.500.000 

Skattafsláttur 7.500.000 
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Eyðublöðin 



Takk fyrir 

Guðrún Björg Bragadóttir 

Skattasvið KPMG 



© 2011 KPMG ehf. á Íslandi er aðili að alþjóðlegu neti 
KPMG, samtökum sjálfstæðra fyrirtækja sem aðild 
eiga að KPMG International Cooperative (“KPMG 
International”), svissnesku samvinnufélagi. Allur réttur 
áskilinn. 

Nafn, kennimark og “cutting through complexity” eru 
skráð vörumerki KPMG International Cooperative 
(“KPMG International”). 
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