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Efni: Umsögn um frv. til !aga um stuðning viÖ nýsköpunarfyrirtæki o i l .

Vísað er tii tölvupósts nefndasvibs Alþingis, vegna efnahags- og skattanefndar, 
dags. 5. nóvember s.l. þar sem óskað er umsagnar sambandsins um breytingu 
á lögum um tekjuskatt og frumvarp til laga um nýsköpunarfyrirtæki sem eru til 
umfjöliunar á Alþingi undir tveimur þingmáium (81. og 82. mál).
Af hálfu sambandsins er tekið undir mikilvægi þess að hérlendis séu til hvatar 
af skattalegum toga í þágu nýsköpunarfyrirtækja. Eins og ágætlega er rakið í 
athugasemdum við frumvarpið hafa slíkir hvatar verið við lýði í mörg ár í 
nágrannaríkjum Ísíands. Eðlilegt er að nýsköpunar- og sprotafyrirtækjum verði 
búið hliðstætt umhverfi hér á landi enda ríkir samkeppni um staðfestu slíkra 
fyrirtækja.
Þegar stjórnvöld ákveða að veita slíkan stuðning er markmiðið ekki síst að 
stuðla að verðmætaaukningu í þjóðarbúskapnum með sköpun nýrra 
atvinnutækifæra og fjölgun starfa sem ella hefðu ekki orðið til. Forsenda fyrir 
útgjöldum er þá að sú verðmætasköpun muni leiða til aukinna skatttekna, 
bæði beinna og óbeinna, til allrar framtíðar.
Eins og fram kemur í greinargerð og umsögn fjármálaráðuneytis er útiiokað á 
þessu stigi að meta tii fjárhæða hver nettóáhrifin verða til lengri tíma litið á 
afkomu ríkissjóðs, sveitarféiaga og þjóðarbúsins alls. Fjármálaráðuneytið 
nefnir í dæmaskyni að út frá tilteknum upphugsuðum forsendum gætu 
útsvarstekjur sveitarfélaga lækkað um 100 m.kr. á ársgrundveili þegar áhrif 
iaganna við skattiagningu væru komin fram.
Að mati sambandsins réttlætir tiigangur frumvarpsins að stjórnvöid - bæði ríki 
og sveitarfélög - taki á sig einhverja lækkun tekna með væntingum um 
aukningu síðar, enda þótt örðugt sé að sjá fyrir í upphafi hverjar skatttekjur 
komi á móti útgjöidum. Sambandið tekur undir mikiivægi þess að skapa störf 
í samféiaginu, sérstakiega við þær aðstæður sem nú ríkja, og í trausti þess að 
tekjur tii framtíðar muni gera gott betur en að vega upp beinan kostnað af 
þeirri ríkisaðstoð sem efnt er tii í þessu sambandi. Því er mæft með því að 
frumvarpið verði að lögum.
Hvað varðar einstök ákvæði frumvarpsins hefur sambandið þá ábendingu 
eina að við meðferð 82. máls verði hugað að giidissviði væntaniegra laga sbr. 
1. töiui. 2. gr. frv. í því sambandi þarf að skilgreina hugtakið „opinberar 
stofnanir" með ítariegri hætti en gert er. Er iagt tii að sérstök orðskýring komi 
inn í 3. gr. frv. þar sem tekið sé af skarið um það hvað teijist opinber stofnun í 
skiiningi laganna m.a. með tilliti tii sameignarfyrirtækja.
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Þá er ennfremur bent á að skiIgreiningin á nýsköpunarfyrirtæki í 5. tölul 3. gr. 
frv. virðist koma í veg fyrir að sjáifseignarstofnanir í atvinnurekstri njóti 
stuðnings sem nýsköpunarfyrirtæki. Rétt er að fara yfir það hvort gildissvið 
frumvarpsins kunni að vera of þröngt með því að aðiiar af þessu tagi séu 
útilokaðirfrá því njóta stuðnings samkvæmt nýjum iögum.
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