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Efni: Frumvarp til iasa um brevtineu á lögum nr. 134/1993. um iðnaðarmálaglald, ásamt síðari 
brevtingum. og um ráðstöfun gialdsins árið 2010. (661. mál)

Viðskiptaráð þakkar nefndinni fyrir það tækifæri að fá að veita umsögn um frumvarp tii breytinga á iögum 
um iðnaðarmáiagjald og ráðstöfun gjaldsinsfyrir árið 2010.

í ofangreindu frumvarpi er fagt til að iðnaðarmálagjald verði lagt niður og það verði síðast lagt á fyrir 
rekstrarárið 2009. Þessi niðurfelíing kemur tií vegna dóms sem féli hjá Mannréttindadómstóii Evrópu þar 
sem komist var að þeirri niðurstöðu að gjaldið væri í andstöðu við 11. gr. mannréttindasáttmála Evrópu. 
Einnig er niðurfeliing gjaldsins í samráði við Samtök iðnaðarins, sem samkvæmt lögum um 
iðnaðarmálagjald hafa haft ráðstöfun gjaldsins undir höndum.

Frumvarpið gerir ráð fyrir að gjaldið fyrir rekstrarárið 2009 renni í ríkissjóð og verði ráðstafað til mennta- 
og nýsköpunarmála. Viðskiptaráð gerir athugasemd við þetta og leggur fram aðra tiliögu vegna 
ráðstöfunar gjalds vegna rekstrarárs 2009.

Það gjald sem um ræðir er áætlað að sé um 420 miiljónir, en óráðið er af orðum frumvarpsins með hvaða 
hætti eigi að ráðstafa því gjaídi. Viðskiptaráð vilí taka af allan vafa og leggur tií að gjaldið verði sett í einn 
ákveðinn málaflokk, nýsköpun. Á þeim tímum sem við itfum núna er nýsköpun ein af grunnstoðum 
uppbyggingar efnahags- og atvinnulífs, nýjar hugmyndir og frumkvæði er það sem mun byggja um 
samfélagið að nýju og glæða aftur lífi.

Þeir sem starfa á sviði nýsköpunar og tengjast því starfi með einum eða öðrum hætti eru flestir sammála 
um að öflugasta verkfæri sem til staðar er { dag fyrir sprotafyrirtæki og frumkvöðla til uppbyggingar er 
Tækniþróunarsjóður sem starfar undir Rannís. Sá sjóður styður að baki því nýsköpunarstarfi sem eflist 
með hverjum deginum. Sá vandi er þó fyrir hendi að ekki er nægilegt fjármagn til staðar í 
Tækniþróunarsjóði til að styrkja nema lítinn hluta þeirra verkefna sem sjóðnum berast. Iðnaðarráðherra 
hefur gefið fyrirheit um að ekki verði skorið niður hjá sjóðnum, en það eru þær einu aðgerðir sem 
ráðherra treysti sér út í að þessu sinni. Með þeirri innspýtingu sem iðnaðarmálagjald væri fyrir sjóðinn, þó 
ekki væri nema þetta eina ár, myndi ómetanlegt skref geta verið tekið í stuðningi við nýsköpun. Fjárfesting 
í nýsköpun skilar sér aftur margfalt til baka, í aukinni atvinnu, skatttekjum til ríkissjóðs og auknum 
umsvifum í atvinnulífinu.

1



Þessi innspýting í fjármögnun Tækniþróunarsjóð gefur einnig aukið svigrúm til að tryggja til iangtíma aukið 
fjármagn í sjóðinn. Þetta er einnig í fullu samræmi við áætlanir ofangreinds frumvarps um ráðstöfun 
gjaldsins, aðeins væri verið að skýra enn frekar hvert það skuli renna, í stað óskilgreindra málaflokka.

Viðskiptaráð leggur því til að frumvarpið nái fram að ganga þó með þeirri breytingu að iðnaðarmálagjald 
fyrir rekstrarárið 2009 verði látið renna til Tækniþróunarsjóðs.

Viðskiptaráð leggurtil að frumvarpið nái fram að ganga en að gerðar verði ofangreindar breytingar.

Virðingarfyllst,
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