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Umsögn um frumvarp til laga um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki - 82. mál 
Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt- - 81. mál.

Undiiritaðir eru aiiir stjörnendur í ísienskum nýsköpunartyrirækjum. Um leið og við iýsum ánægju með 
anda þessara frumvarpa teijum við brýnt að koma á tramfæri eftirfarandi ábendingum um úrbætur á 
þeim.

1. Skýrari markmiö
Markmið sem fram koma í 1. gr. lagana mættu gjaman innifela einhverjar mælaniegar stærðír t,d. 
"1.000 viöbötarstörf í nýsköpun, auka almenna Ijártestingu í nýsköpun um 3 milljarða og auka 
skatttekjur rikissjóðs um 2 míífjarða á tifteknu tímabííi" og svo framvegis.

2. Eínn flokk nýsköpunarfyrirtækja
Frumvarpið skiptir nýsköpunarfýrirtækjum í tvo flokka: i)fyrírtæki sem mega draga hlutfail 
þröunarkostnaðar frá skattskyldum tekjum ií) fynrtæki sem mega selja nýtt hiutafé sem veitir 
kaupendum þess skattfríðindi. Kostir sltkrar skiptingar enu ekki Ijósir en í henni felst sá gaíii að 
nýsköpunarfýrirtækjum er mismunað. Lagt er tií að þama verðf etnn fíokkur.

3. Öheppiiegt að útífoka smá og ung nýsköpunarfyrirtæki
Viðmiðunarmörk í 5. gr. 2. töiul. eru 20 miílj. kr. Þessi mörk eru of há fyrir flest smærri fyrirtæki en þau 
eru oft með mjög efniíeg þróunarverkefm. Ef þau eru útffokuð frá stuðningi þýðir það í raun að 
möguleikar þeirra versna í samkeppni við stærri nýsköpunarfyrirtæki sem uppfylla lágmarkið. Lagt er 
til að þessi viðmiðunarmörk iækki t 5 miiij. kr.

I 6. gr. 1. tölul. er miðað við 1.5% af tekjum undanfarin 2 af 3 árum. Þetta viðmið virðist útiloka 
fyrirtæki sem hafa starfað skemur en 2 ár sem væri mjög óæskiiegt. Lagt er til að hér sé miðað við 
undanfama 12 mánuði.

4. Skýrari skilyrði og skilvirkara umsóknarferli
Önnurskilyrði sem fyrirtæki þurfa að uppiyila til að njöfa stuðnings eru ekki nægilega skýr og til þess 
fallin að valda óvissu hjá umsækjendum. Ué þar nefna töiuíiði 1 og 3 í 5. gr. töiuiið 2 í 6. gr.

Með fulfri virðingu fyrir Rannís og því duglega fólki sem þar starfar þá er ótrúiegt að tveir mánuðir dugi 
til að vinna úrfyrirsjáanlegu fióði umsókna. Til að forðast tafir í upphafi er lagt tii að verklagsregiur 
verði það skýrar að almenn endurskoöunarfyrirtæki geti metið fyrirtæki út frá skýrum verklagsreglum 
og viðmiðum. Rannís geti skorið úr um jaðartilfelli sem upp koma. Ef sú íeið er ekki fær er iagt tii að 
frestur Rannís til að fjaiia um umsókn sé styttur úr 2 mánuðum í 2 vikur.

5. Hækka þarf hlutfall og hámark frádráttar
í 10 gr. 1. mgr. er hiutfall 15% en í Noregi er miðað við 20% og í Kanada 30% af launagjöidum. Lagt 
er til að þetta hlutfali verði hækkað í 20%.

í sömu gresn ersett hámark við frádráftarbæran kostnað sem nemur 50 mkr. á ári. IVIiðað víð 15% 
frádrátt jafgildir þetta 7.5 mkr. sem jafngildir kostnaði við einn viðbótarstarfsmanns. Það er óheppilegt 
að takmarfca þannig fjölda viðbótarstarfsmanna hjá stærri fyrirtækjum ef ætiunin er að skapa fleiri störf 
á annað borð. Þakið felur Ifka í sér óheppilegan hvata til að stofna sérstök fyrirtæki um hvert verkefni. 
Lagt er tii að hámarkið verði felit nrður en tif vara er lagt fií að það verði 150 milljónir.



6. Aðeins 300 þúsund á einstakling er of lág fjárhæö.
Ef hver fjárfestir kaupir fyrir aðeins 300 þúsund, þarf nýsköpunarfyrirtæki aö finna aiit að 20 hluthafa til 
að Oármagna eitt stöðugildi. Þetta mun taka mikinn tima frá v'irðisaukandi starfsemi. Einnig mun taka 
mikínn tíma að eiga samskipti við tugi hluthafa og haida þeím upplýstum um framvindu. Lagt er til að 
víðmíðunarmarkíð hækki úr 300 þúsund kr. á einstakling í 2 miílj. kr. og 4 millj. kr. hjá hjónum.

Gera þarf nýsköpunarfynrtækjum kleift að greiða hluta launa (Aiit að 2 mkr á ári á mann) í formi 
hlutabréfa með frestun skattlagningar þar til bréfin seijast.

7. Lögin ieyfi rekstur sjóða til að fjárfesta í nýsköpunarféiögum
Það er eðii nýsköpunarlýrirtækja að fást við nýjungar og þeim fylgir mikii rekstraráhætta. Ætla má að 
lítitl hluti almennings hafi næga þekkingu tíl að meta áhættu og möguleika einstakra 
nýsköpunarfyrírtækja. Því er íagt til að faimvarpið leyfi að starfræktir séu sérstakir sjóðír tií að fjárfesta 
í nýsköpunarfélögum. Sííkir sjóðir gætu dreíft áhættu, íagt fagíegt mat á gæði prfestingakosta og veitt 
nýsköpunarfélögum ráðgjöf og aðhald í rekstri t.d. með þáttöku í stjórn. Þetta myndi stækka 
umtaisvert þann hóp aimennings sem gæti tekið þátt. Þar með væri aukið aðgengi nýsköpunarfélaga 
að Jjármagni auk þess sem upplýsíngagjöf tii skattyfirvalda yrði einfaídari.

Hugleiðingar um hugsanlegan tekjuauka Rikissjóðs verði frumvörpin að lögurn

í athugasemdum við frumvörpin er kostnaður rlkissjóðs vegna þessara lagabreytinga tiltekinn nokkuð 
nákvæmlega en fjárhagsíegur ávínningur aðeins tiltekinn óbeint. Þetta kemur m.a. fram í eftirfarandi 
texta athugasemdanna: "Sú verðmætasköpun mun án efa íeíða tíl aukinna skatttekna, bæði beinna og 
óbeinna, til ailrar framtíðar, sem búast má við að geri gott betur en að vega upp beinan kostnað af 
þeirri ríkisaðstoð sem efnt kann að vera tii í þessu sambandi-1’

Tekíð skal undir það sem segir í framhaídinu um að útifokað sé að meta nettóáhrif af þessum 
lagabreytingum til lengri tíma, en að mörgu ieyti er auðvelt að meta fjárhagsleg skammtímaáhrif.

Tökum sem dæmi að frumvörpin verði tH þess að hvetja tíí fjárfestingar, sem annars hefði ekki orðið, í 
nýsköpun sem nemur 1 milljarði króna á árinu 2010. Óhætt er að miða við að u.þ.b. 75% þessa fjár 
eða um 750 m.kr. fari í launagreíðsíur. Af meðaííaunum (430 þús. á mánuði á aímennum 
vinnumarkaði 2008) fær ríkissjóður um 14% og sveitarféíögin að meðaltali 13,1% eða 105 m.kr. til 
ríkis og 98 m.kr. tií sveitarfélaga. Samanfagt 203 m.kr. aíls ti! hins opinbera. Af þeim 250 m.kr. sem 
ekkí fara í faunagreíðsfur fer stærsti hfutinn tif kaupa á vörum og þjónustu sem greiddur er af að 
meðaífali ríflega 20% vfrðisaukaskattur. Þetta gefur ríkissjóðr aðrar 30-50 m.kr. til baka.

Það sama gildir um stærstan hluta af ráðstöfunartekjum íaunþeganna. Þær nema rúmlega 500 m.kr. 
og er svo varið til kaupa á vöru og þjónustu sem greíddur er af að meðaitaíi rétt um 20% 
virðisaukaskattur. Þar skíla sér í ríkissjóð aðrar50-100 m.kr.

Afbeim miiiiarði sem varið vartii nvrra fiárfestinaa skíla sérbannia á bilínu 280-350 m.kr. beint til hins 
opinbera. þaraf 180-250 m.kr. til ríkissióðs.

Væri þetta sama fé geymt á bankareikningi og skiiaði þar 7% vöxtum, fengl rikissjóður aftur á móti 
einungis fjármagnstekjuskatt þessu fé. Fjármagnstekjuskattur er 18% og tekjur ríkissjóðs af 
umræddum mifljarði spariQár væru einungis 12.6 m.kr.

Takist að setja fög sem virkHega hvetja tii fjárfestingar i nýsköpun er ríkfssjóöur þannig - burtséð frá 
afleiddum áhrífum og nýjum störfum sem etv. skapast - að hagnast beint um einar 200 m.kr. af 
hverjum milljarði fjárfestingar og sveiiarfélögin um einar 100 milíjónir þar til viðbótar.
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