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Að efla rannsóknir og þróunarstarf og bæta 
samkeppnisskilyrði nýsköpunarfyrirtækja með því að 
veita þeim rétt til skattfrádráttar vegna kostnaðar við 
nýsköpunarverkefni.

Fyrir hverja?
Fyrirtæki sem eru eigendur* rannsókna- eða þróunarverkefna. 

- Háskólar og stofnanir teljast ekki fyrirtæki í skilningi þessara laga. 
- Fyrirtæki sem eiga í fjárhagsvanda falla utan gildissviðs laga þessara.

*    Eigendur hugverkaréttinda sem af verkefninu leiða.  Dótturfélög sem eru skattskyld  
hér á landi njóta sama réttar þó hugverkaréttindi séu skráð hjá móðurfyrirtækinu 
(staðfest af FJR nóv. 2020)

Kynningarmyndband
-> https://www.rannis.is/sjodir/atvinnulif/skattfradrattur/kynningarmyndbond/

Markmið

Skattfrádráttur r&þ-verkefna

https://youtu.be/n3S2GWW_Cuo
https://www.rannis.is/sjodir/atvinnulif/skattfradrattur/kynningarmyndbond/


• Alþingi samþykkti í maí 2020 bráðbirgða ákvæði 
vegna Covid-19 um að 35% endurgreiðsluhlutfall 
af styrkhæfum kostnaði að hámarki 1.100 m.kr. í 
tilviki lítilla og meðalstórra fyrirtækja, en 25% í 
tilviki stórra fyrirtækja á gjaldárunum 2021 og 
2022 (vegna rekstraráranna 2020 og 2021) .

• Alþingi framlengdi framangreind ákvæði þ. 15. júní 
2022 með þeirri breytingu að hámark kostnaðar til 
útreiknings á frádrætti frá álögðum tekjuskatti árið 
2023 skal vera samtals 1.000 m.kr., þar af skal 
heimilt að telja til þeirrar fjárhæðar allt að 200  
m.kr. vegna aðkeyptrar rannsóknar- eða 
þróunarvinnu skv. 6. gr. laganna.

Endurgreiðsluhlutfall og hámark kostnaðar 2022
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• Fjármálaráðuneytið hefur óskað eftir því við Rannís að árétta við umsækjendur í 
tengslum við lög nr. 152/2009 að: Tveir eða fleiri lögaðilar geta talist ein 
rekstrareining með tilliti til beitingar reglna um ríkisaðstoð og þegar þannig 
stendur á telst sú rekstrareining fyrirtækið sem horfa ber til. Mat á því hvort 
lögaðilar séu tengdir með þessum hætti er háð atriðum á borð við ráðandi 
eignarhlut og önnur rekstrarleg, fjárhagsleg og skipulagsleg tengsl eins og 
tilgreint er í viðauka við GBER sem vísað er til í lögunum.

• Ekki er nóg að horfa til rekstrarforms aðila eins og ella mætti ráða af 3. tölul. 3. 
gr. laganna en í því ákvæði er vísað í lög um tekjuskatt, þ.e. 1. og 3. tölul. 1. mgr. 
2. gr. þeirra laga. Ríkisaðstoðarkerfið sækir stoð sína til Evrópuréttar líkt og 
kveðið er á um í lögskýringargögnum laganna og vísað er til í 1. mgr. 15. gr. 
Hugtakið fyrirtæki verður í samræmi við það að túlka sem rekstrareiningu / 
efnahagslega einingu (e. economic unit) þegar lagt er mat á hámarksfjárhæðir.

• Sjá í þessu sambandi einnig leiðbeiningar frá framkvæmdastjórn ESB um veitingu 
aðstoðar á grundvelli GBER:

• „In accordance with the case law, an undertaking is defined as a single economic
entity having a common source of control. Therefore, as long as the group acts
as a single economic unit, it shall be considered as one undertaking and the
economic situation of all the legal persons part of the group shall be considered
when granting aid under the GBER.“

Skilgreining á hugtakinu fyrirtæki (árétting)
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Þakið 1000 m.kr. gildir fyrir
samstæðuna í heild, ef fleiri
fyrirtæki innan sömu sam-
stæðu sækja um skattfrádrátt
r&þ verkefna.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0651&from=EN


• Samkvæmt lögum nr. 152/2009, getur stærð fyrirtækja haft áhrif á ýmsar forsendur varðandi 
skattfrádrátt rannsókna- og þróunarkostnaðar.  Það skiptir því miklu máli að fyrirtækin séu rétt 
skráð í þessa flokkun samkvæmt þeim skilgreiningum ESB/ESA, sem umrædd lög byggja á.   Í 
þessu sambandi hefur áhrif hvort fyrirtækið er hluti af stærri samstæðu eða ekki.  Röng skráning 
getur valdið óþarfa óþægindum og bakreikningum ef breyta þarf henni eftir að álagning liggur 
fyrir.  

• Til þess að taka af allan vafa og misskilning um stærðarflokkun fyrirtækisins, leggur Rannís til að 
umsækjendur fari í gegnum sjálfsmat/útreikninga til að sannreyna rétta stærðaflokkun 
fyrirtækisins.  Hægt er að nálgast rétta skilgreiningu og verklag til staðfestingar á stærð 
fyrirtækisins, á neðangreindum veftenglum, ef vafi leikur á að fyrirtækið flokkist sem lítið, 
meðalstórt eða stórt. 

• Sjá: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/SME-Wizard/smeq.do;SME_SESSION_ID=-
Htf6IFHqwMX519fzXKtjEx3JRfLJ3dMCQISrxAqTDaI-1hgk2ON!245382482?execution=e1s1

• Einnig er vert að kynna sér vel skilgreiningu ESB/ESA á SME á  vef ESB.

• https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42921/attachments/1/translations/

• Ef sjálfsmat ykkar leiðir til að þið teljið að fyrirtækið falli enn í flokk lítilla eða meðalstórra 
fyrirtækja óskar Rannís eftir að þið sendið niðurstöðu ykkar sjálfsmats/útreikninga sem viðhengi 
við kafla 2.2 í umsókn því til staðfestingar, ásamt staðfestingu endurskoðanda fyrirtækisins. 

• Ef þið komist að þeirri niðurstöðu að breyta þurfi flokkun fyrirtækisins í „stórt“ þá er nóg að þið 
breytið umsókninni í umsóknarkerfi Rannís, án frekari skýringa. 

Hugtakið lítið og meðalstórt fyrirtæki (SME)
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https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/SME-Wizard/smeq.do;SME_SESSION_ID=-Htf6IFHqwMX519fzXKtjEx3JRfLJ3dMCQISrxAqTDaI-1hgk2ON!245382482?execution=e1s1
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42921/attachments/1/translations/


Rannsóknir: Skipulegar rannsóknir eða veigamiklar athuganir sem hafa að markmiði 
að stuðla að nýrri þekkingu og færni við að þróa nýjar vörur, ferla eða þjónustu eða 
leiða til verulegra umbóta á þeim vörum, ferlum eða þjónustu sem þegar er til 
staðar. Þær felast í gerð íhluta í flókin kerfi, og geta falið í sér smíði frumgerða í 
rannsóknarstofuumhverfi eða umhverfi með viðmótshermun á fyrirliggjandi kerfum 
og einnig tilraunaverkefnum, þegar nauðsyn krefur vegna rannsókna og þá einkum 
vegna almennrar staðfestingar á tækni.
Þróun: Öflun, sameining, mótun og notkun á fyrirliggjandi vísindalegri, tæknilegri, 
viðskiptalegri og annarri hagnýtri þekkingu og kunnáttu í því skyni að þróa nýjar eða 
endurbættar vörur, verkferla eða þjónustu. Þetta getur m.a. einnig tekið til 
starfsemi sem miðar að skilgreiningu á hugmynd, áætlanagerð og skrásetningu 
nýrra vara, verkferla eða þjónustu. Þróun getur falist í hönnun frumgerðar, gerð 
sýnisútgáfu, framkvæmd tilraunaverkefnis, prófunum og að sannreyna nýjar eða 
endurbættar vörur, verkferla eða þjónustu í umhverfi sem er einkennandi fyrir 
raunveruleg vinnsluskilyrði þar sem aðalmarkmiðið er að gera frekari tæknilegar 
endurbætur á ófullmótuðum vörum, verkferlum eða þjónustu. Hér getur líka verið 
um að ræða þróun á markaðshæfri frumgerð eða tilraunaverkefni, þegar slík 
frumsmíð er óhjákvæmilega endanleg markaðsvara þar sem framleiðsla á henni er 
of kostnaðarsöm til þess að nota eingöngu til kynningar og til að sannreyna 
eiginleika hennar.

Hugtökin rannsóknir og þróun hafa eftirfarandi merkingu*:
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* Reglugerð  nr. 758/2011, um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki)

https://skattalagasafn.rsk.is/?reg=758.2011.0


Starfsemi sem er í eðli sínu hluti af almennum rekstri 
fyrirtækja telst ekki til þróunar.  Hér undir fellur m.a. eftirtalið: 
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a. Venjulegar eða reglubundnar breytingar á vörum, þjónustu, framleiðslulínum, 
framleiðsluferlum, núverandi þjónustu eða annarri áframhaldandi starfsemi, jafnvel þótt slíkar 
breytingar geti leitt af sér úrbætur.

b. Umbætur og breytingar á vörum fyrirtækis, þjónustu eða framleiðsluferlum, þegar ekki er um 
að ræða þróun nýrrar þekkingar, nýrrar færni eða nýtingu núverandi þekkingar á nýjan hátt.

c. Þjálfun og endurmenntun.
d. Markaðsathuganir og markaðskannanir.
e. Uppsetning eða aðlögun á aðkeyptum búnaði og tækjum.
f. Uppsetning framleiðsluferlis.
g. Öflun, bygging eða endurbætur á fasteignum, ökutækjum, skipum eða loftförum.
h. Kortlagning á eða leit að námum, náttúruauðlindum eða sambærilegu, nema þegar um er að 

ræða þróun nýrra eða betri aðferða eða tækni.
i. Fjármögnun samstarfsverkefna án virkrar þátttöku allra samstarfsaðila í verkefninu.
j. Eftirlit, gæðamat og vottun á núverandi framleiðslu og framboði á vöru og þjónustu.
k. Öflun og verndun einkaleyfa.
Ath.!  Skv. EES-samningnum er ekki heimilt að styðja (niðurgreiða) samningsbundin r&þ verkefni  

sem greidd eru af tilteknum kaupanda, (sem þannig telst eigandi verkefnisins). 



• Fyrirtæki sækja um staðfestingu á rannsókna- eða 
þróunarverkefni til Rannís.

• Fyrirtæki sem fá staðfestingu á rannsókna- eða þróunarverkefni 
eiga rétt á frádrætti á tekjuskatti. Fyrirtæki gera grein fyrir 
kostnaði á skattskýrslu til RSK (RSK 4.21) og þarf endurskoðandi 
að staðfesta uppgjörið.

• Sé álagður tekjuskattur lægri en ákvarðaður frádráttur, eða 
lögaðila er ekki ákvarðaður tekjuskattur, er frádrátturinn 
greiddur út.

Sækja þarf um fyrir hvert verkefni fyrir sig!

Tvískipt ferli

Skattfrádráttur r&þ-verkefna



Staðfesting verkefna
Rannís ákvarðar hvort verkefni hlýtur staðfestingu 
samkvæmt lögum þessum: 
Skilyrði þess að verkefni hljóti staðfestingu er að það teljist 
rannsóknar- eða þróunarverkefni samkvæmt lögum þessum:
1. Verkefnið er r&þ verkefni.
2. Hugmynd að virðisaukandi vöru/þjónustu og viðskiptaáætlun sé 

vel skilgreind.
3. Sýnt sé fram á með gögnum að varið verði a.m.k. 1 millj. kr. til 

rannsókna og þróunar á 12 mánaða tímabili.
4. Starfsmenn hafi þjálfun, menntun eða reynslu á því sviði sem 

hugmynd að virðisaukandi vöru eða þjónustu byggist á.

Skattfrádráttur r&þ-verkefna



Umsóknafrestir
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 Nýjar umsóknir – til 1. október.
 Framhaldsverkefni – til 1. apríl.

 Ath! sækja má um framhaldsverkefni í formi nýs 
verkefnis til og með 1. október.  

https://www.rannis.is/sjodir/atvinnulif/skattfradrattur/

https://www.rannis.is/sjodir/atvinnulif/skattfradrattur/kynningarmyndbond/


Könnun til að meta árangur og skattspor  
Samhliða umsóknarferlinu er þurfa umsækjendur, sem ekki hafa gert það áður, 
að fylla út sérstakt excel-skjal sem miðar að því að meta árangurinn af þessari 
stuðningsaðgerð stjórnvalda á tímabilinu 2010-2020. Ætlunin er að safna 
gögnum um árangur og skattspor þeirra rannsókna-og þróunarverkefna sem 
notið hafa skattfrádráttar á þessu tímabili. Uppfæra þarf skjalið (fyrir hvert 
fyrirtæki) með hverjum nýjum umsóknarfresti.  Fyrirtæki sem eru að sækja um í 
fyrsta sinn þurfa þó ekki að skila inn þessum gögnum.

Við vonum að þau fyrirtæki sem hafa notið skattfrádráttar vegna rannsókna- og 
þróunarverkefna á undanförnum árum, sjái sinn hag í því að taka þátt í þessari 
könnun með okkur, þannig að draga megi upp sem skýrasta mynd af þeim 
ávinningi sem þessi stuðningur hefur skilað, bæði fyrirtækjunum og ríkissjóði.

Við hjá Rannís kappakostum að vinna sem best úr þessum gögnum, en á síðasta 
ári voru gerð 3 kynningarmyndbönd með árangurssögum fyrirtækja úr þeim 
gögnum sem skilað var inn.

https://www.rannis.is/sjodir/atvinnulif/skattfradrattur/kynningarmyndbond/Sjá kynningarmyndbönd hér: ->

Skattfrádráttur r&þ-verkefna

https://f.io/OS1Gj9IZ
https://www.rannis.is/sjodir/atvinnulif/skattfradrattur/kynningarmyndbond/


Gagnasöfnun um mat á árangri (skattspori) verkefna sem hlotið hafa skattfrádrátt v/r&þ 2010-2020
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Könnun til að meta árangur og skattspor  



Fjöldi umsókna

Hlutfall landshluta

Landshluti 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Alls
Austurland 1 1 2 2 4 3 5 10
Höfuðborgarsvæðið 249 260 278 355 387 419 495 1529
Norðurland eystra 6 7 8 3 3 7 10 27
Norðurland vestra 4 11 7 9 12 16 10 43
Reykjanes 9 11 11 6 8 8 7 45
Suðurland 1 2 1 1 2 2 2 7
Vestfirðir 6 11 9 6 10 6 6 42
Vesturland 8 10 6 8 18 25 15 50
Alls 284 313 322 390 444 486 550 1753
Landsbyggðin 35 53 44 35 57 67 55 224

Landshluti 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Alls
Austurland 0,4% 0,3% 0,6% 0,5% 0,9% 0,6% 0,9% 0,6%
Höfuðborgarsvæðið 87,7% 83,1% 86,3% 91,0% 86,8% 86,2% 90,0% 87,2%
Norðurland eystra 2,1% 2,2% 2,5% 0,8% 0,7% 1,4% 1,8% 1,5%
Norðurland vestra 1,4% 3,5% 2,2% 2,3% 2,8% 3,3% 1,8% 2,5%
Reykjanes 3,2% 3,5% 3,4% 1,5% 1,9% 1,6% 1,3% 2,6%
Suðurland 0,4% 0,6% 0,3% 0,3% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4%
Vestfirðir 2,1% 3,5% 2,8% 1,5% 2,3% 1,2% 1,1% 2,4%
Vesturland 2,8% 3,2% 1,9% 2,1% 4,2% 5,1% 2,7% 2,9%
Alls 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Landsbyggðin 12,3% 16,9% 13,7% 9,0% 12,8% 13,8% 10,0% 12,8%

Skattfrádráttur r&þ-verkefna

Skipting verkefna eftir landshlutum - þróun



Fjöldi umsókna og staðfestingarhlutfall eftir landshlutum 2020

Landshluti
Fjöldi 

umsókna
Staðfest 
verkefni

Samþykktar-
hlutall %

Áætlaður 
skattfrádráttur 

(m. kr.)
Austurland 5 5 100% 47                     
Höfuðborgarsvæðið 495 457 92% 9.526                
Noðurland Vestra 10 6 60% 61                     
Norðurland Eystra 10 8 80% 67                     
Reykjanes 7 7 100% 57                     
Suðurland 2 2 100% 42                     
Vestfirðir 6 6 100% 150                   
Vesturland 17 15 88% 256                   
Samtals 552 506 92% 10.206             

Skattfrádráttur r&þ-verkefna

Skipting verkefna eftir landshlutum 2020



Fjöldi umsókna og staðfestingarhlutfall eftir stærð fyrirtækja 2020

Stærð fyrirtækis
Fjöldi 

umsókna
Staðfest 
verkefni

Samþykktar-
hlutall %

Áætlaður 
skattfrádráttur 

(m. kr.)
Lítið 300 277 92% 5.665                
Meðalstórt 153 140 92% 2.832                
Stórt 99 89 90% 1.709                
Samtals 552 506 92% 10.206             

Skattfrádráttur r&þ-verkefna

Skipting verkefna eftir stærð fyrirtækja 2020



Fjöldi umsókna og staðfestingarhlutfall eftir kyni verkefnisstjóra 2020

Kyn verkefnisstjóra
Fjöldi 

umsókna Hlutfall %
Staðfest 
verkefni Hlutfall %

Áætlaður 
skattfrádráttur 

(m. kr.)
kk 413 75% 380 75% 8.280                   
kvk 139 25% 126 25% 1.926                   
Samtals 552 100% 506 100% 10.206                

Skattfrádráttur r&þ-verkefna

Skipting verkefna eftir kyni verkefnisstjóra 2020



OECD – samanburður og úttekt

Skattfrádráttur r&þ-verkefna

OECD er að gera úttekt á okkar kerfi
fyrir hönd fjármála- og efnahagsráðuneytis
og háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðu-
neytis



https://www.rannis.is/sjodir/atvinnulif/skattfradrattur/
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https://www.rannis.is/sjodir/atvinnulif/skattfradrattur/


Munum líka eftir skattfrádrætti vegna hlutabréfakaupa

Skattfrádráttur r&þ-verkefna

https://www.skatturinn.is/

https://www.skatturinn.is/einstaklingar/tekjur-og-fradrattur/hlutabrefafradrattur/

https://www.skatturinn.is/einstaklingar/tekjur-og-fradrattur/hlutabrefafradrattur/


Davíð Lúðvíksson
david@rannis.is

Takk fyrir 

Skattfrádráttur r&þ-verkefna
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