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Efni: Umsögn um þingskjal 1096 -  frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum til að styðja við 
fjármögnun og rekstur nýsköpunarfyrirtækja og smærri fyrirtækja í rekstri.

Bakgrunnur umsagnaraðila

Undirritaður sendir inn umsögn þessa byggt á sérþekkingu sem aflað hefur verið síðustu ár á efnistökum 
frumvarpsins m.a. með masters rannsókn á rekstrarumhverfi hugbúnaðar- og sprotafyrirtækja á Íslandi, 
störfum fyrir opinbera stjórnsýslu, stjórnarsetu í nýsköpunarfyrirtæki og störfum fyrir eitt stærsta 
hugverkafyrirtæki landsins. Hægt er að lesa meira um aðkomu og rannsóknir undirritaðs í eftirfarandi 
hlekkjum:

http://www.visir.is/er-bylting-framundan-i-audaefaskopun-islendinga-/article/2016160419274 : Grein um 
rannsóknarferlið og hvernig það tengist þingskjal 1096.

http://seediceland.com/ : Vefsíða með niðurstöðum meistara rannsóknar á sviði fjármála er nefnist 
Rekstrarumhverfi hugbúnaðar og sprotafyrirtœkja á Islandi en í rannsókninni er með beinum hætti tekið á 
efnistökum sem eru til meðferðar í þingskjali 1096.

Almennt um frumvarpið

Ég fagna því heils hugar að frumvarp þetta sé komið fram. Frumvarpið er mikilvægt og þarft skref í áttina 
að koma Íslandi í þá stöðu að vera einstaklega eftirsóknarverður staðar til að byggja upp hugverkaundur 
framtíðarinnar. Ísland hefur nú þegar eftirsóknarverða kosti sem vettvangur rannsóknar, þróunar og 
nýsköpunar sem erfitt er fyrir önnur hagkerfi að endurskapa t.a.m. einstakan prufumarkað. Það er mín 
skoðun að við eigum að vinna saman að því að draga til okkar arðbærustu hlekki framleiðslukeðjunnar, þar 
sem mestur virðisauki liggur. Nýsköpunar- og hugvitsgeirinn er öflugt verkfæri að því markmiði og skapar 
stórkostleg tækifæri fyrir ungt fólk til að koma með gjaldeyri inn í hagkerfið á eigin forsendum og tryggja 
aðgang að fjölbreyttari störfum en áður.

Frumvarpið sem nú er til meðferðar tekur á nokkrum alvarlegum vanköntum í þessu umhverfi og er þarft 
skref fram á við.

I kafli

1. grein -  Kaupréttir: mikilvægt upphafs fjármögnunarverkfæri nýsköpunarverkefna

Kaupréttir ásamt umbreytanlegum skuldabréfum eru ein mikilvægustu upphafsfjármögnunarverkfæri 
sprotafyrirtækja í viðmiðunarríkjum okkar. Kaupréttir veija fjármögnunarkerfið áhættu, gefa færi á mun
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sveigjanlegri upphafsrannsóknum og rýmri getu til grumgerðasmíða (e. prototyping). Hvernig? Tökum 
dæmi:

Frumkvöðlarnir Frosti og Sigríður fá  mjög góða hugmynd að tæknilausn er snýr að 
þrívíddarprentun. Þau hafa metnaðarfulla sýn, viðskiptaáætlun, mikilvæg tengsl og góða hönnun 
en þeim vantar forritara og verkfræðing til að geta smíðað frumgerð. Þau finna tvo aðila sem 
uppfylla kröfur og eru mjög spenntir fyrir verkefninu en til að geta borgað þeim laun þurfa þau 
annaðhvort að leita fjármögnunnar eða geta notað verkfæri eins og kauprétti til að greiða þetta 
skre f Séu kaupréttir lausir við fjötra eins og í samanburðarríkjum gætu Frosti og Sigríður greitt 
með kaupréttum og losnað þá  við að fá  utanaðkomandi fjármögnun inn í mesta óvissuskrefið. 
Kaupréttirnir koma því í stað eignahluta fjármögnunnar eða jafnvel bankaláns sem myndi þýða  
lækkað áhættuþol innan fjármálakerfisins. I  dag eru kaupréttir skattlagðir við nýtingu sem þýðir 
að þegar verkfræðingurinn Friðrik ætlar að nýta kaupréttinn og eignast bré f í sprotaverkefninu þá  
hefur ekkert fjármagnsflæði átt sér stað og Friðrik getur því þurft að taka lán til að standa skil á 
skattskyldunni.

Að færa skattskylduna að sölu er því mun eðlilegara skref sem eltir greiðsluflæði og ber að fagna þessari 
breytingu. Hinsvegar er það óeðlileg fjötrun á þessu verkfæri að skattlagningin sæti launaskatti, enda er 
þetta verkfæri mikilvægast á þeirri stund þar sem það virkar eins og eigin-fjárs fjármögnun og myndast því 
aðstöðumunur gagnvart fjárfestingu og meðferð skattlagningar.

Lögð er til eftirfarandi breyting á 1 gr. I kafla (breyting feitletruð):

Við 9. gr. laganna bætist ný málsgrein, svohljóðandi: Tekjur samkvæmt þessari grein koma til 
skattlagningar þegar hlutabréfin eru seld. Telst mismunur á kaupverði hlutabréfa samkvæmt 
kaupréttarsamningi og söluverði bréfanna til fjármagnstekna.

2. grein -  Umbreytanleg skuldabréf: verkfæri til að minnka áhættu og greiða fyrir nýsköpun

Í Sílíkon dal Í Bandaríkjunum er algengt að frumkvöðlar taki verkefni sín í svokallaðar vegasýningar, þar 
sem gengið er á milli fjárfesta sem geta verið hópur af svokölluðum englafjárfestum eða hópur 
framtakssjóða (e. Venture capital funds) og verkefni kynnt. Líki fjárfestum það sem þeir sjá geta þeir 
ákveðið að fjárfesta fyrir hlutfallslega lágar fjárhæðir í þeim tilgangi að koma verkefninu hratt lengra, 
iðulega til að fá frumgerð smíðaða. Algengt fyrirkomulag er t.d. að hópur englafjárfesta hittist, hlusti á hóp 
a f 10-15 frumkvöðlum kynna hugmyndir sínar og velji svo að fjárfesta í 2-3 bestu hugmyndunum t.d. með 
5000 dollara framlagi hver. Í Bandaríkjunum gengur svona ferli hratt og örugglega fyrir sig og er þetta ein 
a f  lykilástæðunum fyrir skilvirkri áhættutöku og miklu magni einkaleyfa og nýrrar hátækni sem myndast á 
þeim markaði.

Verkfæri sem getur gert framangreint ferli hratt og skilvirkt er umbreytanleg skuldabréf. Helsti kostur 
umbreytanlegra skuldabréfa er sá að þau fresta erfiðustu samræðum fjárfesta og frumkvöðla sem er 
verðlagning á hugmyndastigi og færir þá umræðu aftur að næstu fjármögnun sem fer þá fram í umhverfi 
með frumgerð og reynslu. Í Sílíkondal er þetta gert með einblöðung og þurfa fjárfestar og frumkvöðlar þá 
einungis að sættast á tímalengd og upphæð og eru þá komnir með mun samstilltari hvata sem er að finna 
hagstæða framhaldsfjármögnun.

Á Íslandi er þetta verkfæri nær ekkert notað og er ein ástæðan, sú sama og með kaupréttina, að greiðslubyrði 
skattskyldu myndast við nýtingu, án greiðsluflæðis sem getur leitt til lántöku. Breytingunni í frumvarpinu 
er því heils hugar fagnað.
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3. grein -  Vítamín sprautur nýsköpunar -  erlendir sérfræðingar

Sérfræðiskattlagningar eru vinsæl verkfæri á norðurlöndum og fjölda viðmiðunarríkja okkar til að hjálpa 
fyrirtækj um að sækj a nauðsynlegar vítamín sprautur inn í hagkerfið í formi erlendra sérfræðinga. Breytingin 
sem hér er lögð til að sænskri fyrirmynd er því frábært skref sem reynst hefur vel í Svíþjóð. Það sem Svíar 
brenndu sig á og mikilvægt er að hafa í huga er að ríkið mun alltaf vera skrefum á eftir atvinnulífinu í að 
skilja þarfir og eftirspurn sérfræðiþekkingar og því mikilvægt að frumkvöðlar hafi sjálfir nægilegt rými til 
að sækja sérfræðinga sem þörf er á án þess að ferlið við slíkt sé o f íþyngjandi. Viðvera erlendra sérfræðinga 
j afnvel þó hún sé aðeins tímabær getur verið mj ög verðmæt fyrir hagkerfið því margföldunaráhrif þekkingar 
geta verið talsverð sé rétt staðið að málum.

Lögð er til eftirfarandi breyting á kröfum nefndar:

Að ekki sé nauðsynlegt að uppfylla stíf menntunarskilyrði, miklu meira máli skiptir staðfest geta. Sem 
dæmi um þetta er að nú er að ryðja sér til rúms hröð og mikil þekking á sýndarveruleika forritun, en þessi 
þekking er að verða til á sama tíma og menn læra hana og menntastofnanir eru langt frá þróunarhraða 
markaðarins. Að ætlast til að eina leiðin til að fá sýndarveruleikaforritara sé að hann hafi gráðu í faginu 
væri óeðlileg takmörkun. Miklu frekar ætti að styðjast við hverskonar afurð hann getur búið til.

Lögð er til eftirfarandi breyting á 4. til 6. málsgrein 3. greinar I kafla (breyting gefin til kynna með 
útstrikun):

Nefnd skv. 3. mgr. skal fara yfir þær umsóknir sem berast og meta þær m.a. með tilliti til 
menntunarstigs, sérþekkingar, reynslu og fjárhæðar launa. Telji nefndin umsækjanda uppfylla skilyrði 
ákvæðisins skal hún veita umsækjanda staðfestingu á því en hafna umsókn ella. Afrit a f staðfestingu 
umsóknar skal senda ríkisskattstjóra.

Ákvörðun nefndar skv. 4. mgr. er endanleg á stjórnsýslustigi.

Ráðherra er heimilt að setja reglugerð sem kveður nánar á um framkvæmd þessa ákvæðis, m.a. um 
form og skilyrði umsókna, þær kröfur sem erlendir sérfræðingar þurfa að uppfylla, svo sem varðandi 
menntun, reynslu og fyrri störf, auk ráðningarsamninga, ásamt starfsháttum nefndarinnar og nefndarskipan

4. grein- engar athugasemdir

II kafli

Engar athugasemdir

III kafli

152/2009 -  7. Grein -  Endurgreiðsla á hluta af þeim sköttum sem greiddir hafa verið vegna 
rannsóknar og þróunnar

Séu aðilar sem eru tilbúnir að taka áhættu í hagkerfinu í þeim tilgangi að reyna að búa til ný störf, nýja 
þekkingu, nýjan iðnað og nýja tækni þá er það svo sannarlega málstaður sem auðvelt er að rökstyðja að 
stjórnvöld eigi að styðja við. Í dag er gífurlegt samkeppni á alþjóðasviðinu um öflug frumkvöðlaverkefni 
því það hefur löngu verið sýnt fram á gífurlegan ábata þess að hafa öfluga nýsköpun innan hagkerfa. Slíkum 
verkefnum fylgir iðulega mikil sérfræðiþekking, alþjóðlegt fjármagn eltir slík verkefni og innlendur iðnaður 
hlýtur iðulega góðs af nálægð við tækniframfarir sem gjarnan skila aukinni skilvirkni og framlegð. A f öllum 
þeim atriðum sem rædd eru í þessu frumvarpi er ekkert mikilvægara en endurgreiðsla á hluta af þeim 
sköttum sem greiddir eru vegna rannsóknar- og þróunarverkefna. Lagt er til að hámarksupphæð sé hækkuð
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upp í 300 milljónir, þ.e.a.s. 20% endurgreiðsla af þeim 300 milljónum sem hvert fyrirtæki hefur þá þegar 
greitt í skatta eða 60 milljónir. Hækkun á þakinu er vissulega fagnað en hinsvegar eru enginn haldbær rök 
fyrir því að það sé þak yfir höfuð. Það kemur enginn endurgreiðsla til nema að þegar hafi verið ráðist í 
verkefni á sviði rannsóknar- og þróunar, eitthvað sem núverandi stjórnvöld leggja mikla áherslu á að efla. 
Eftirfarandi setning er t.a.m. úr stefnuyfirlýsingu núverandi ríkisstjórnar:

„Nauðsynlegt er að auka framleiðni hér á landi og það er forsenda langtímahagvaxtar að skapa umhverfi sem hvetur til 
nýsköpunar í  starfandi fyrirtækjum, opinberum rekstri og nýjum fyrirtækjum."

Þess vegna skýtur það skökku við að ákveðið sé að skammta hversu stór og metnaðarfull 
rannsóknarverkefnin geta verið vegna þess að ekkert a f pening fer úr ríkiskassanum nema hann komi fyrst 
inn í hann. Ríkið hlýtur þá að vilja hvetja til þess að sem flest rannsóknar- og þróunarverkefni verði sett á 
laggirnar á Íslandi og því stærri því betra fyrir ríkiskassann. Séu t.a.m. eitt a f stærri frumkvöðlafyrirtækjum 
landsins að ákveða staðsetningu á næsta R&Þ verkefni þá getur þak á upphæð skipt öllu máli í
ákvarðanartökunni um það hvort eigi að ráða 60 manns í nýtt R&Þ verkefni hér eða í Bretlandi.

Lögð er til eftirfarandi breyting á 7 gr. III kafla:

Eftirfarandi breytingar verða á 1. mgr. 10. gr. laganna:

a. Ís ta ð  „100.000.000 k r .“ í 2. málsl. kemur: ekkertþak

b. Is ta ð  „150.000.000 k r .“ í 3. málsl. kemur: ekkertþak

Breytingatillögur -  samantekt

Lögð er til eftirfarandi breyting á 1 gr. I kafla (breyting feitletruð):

Við 9. gr. laganna bætist ný málsgrein, svohljóðandi: Tekjur samkvæmt þessari grein koma til 
skattlagningar þegar hlutabréfin eru seld. Telst mismunur á kaupverði hlutabréfa samkvæmt 
kaupréttarsamningi og söluverði bréfanna til fjármagnstekna.

Lögð er til eftirfarandi breyting á kröfum nefndar í 3 gr. I kafla:

Að ekki sé nauðsynlegt að uppfylla stíf menntunarskilyrði, miklu meira máli skiptir staðfest geta. Sem 
dæmi um þetta er að nú er að ryðja sér til rúms hröð og mikil þekking á sýndarveruleika forritun, en þessi 
þekking er að verða til á sama tíma og menn læra hana og menntastofnanir eru langt frá þróunarhraða 
markaðarins. Að ætlast til að eina leiðin til að fá sýndarveruleikaforritara sé að hann hafi gráðu í faginu 
væri óeðlileg takmörkun. Miklu frekar ætti að styðjast við hverskonar afurð hann getur búið til.

Lögð er til eftirfarandi breyting á 4. til 6. málsgrein 3. greinar I kafla (breyting gefin til kynna með 
útstrikun):

Nefnd skv. 3. mgr. skal fara yfir þær umsóknir sem berast og meta þær m.a. með tilliti til 
menntunarstigs, sérþekkingar, reynslu og fjárhæðar launa. Telji nefndin umsækjanda uppfylla skilyrði 
ákvæðisins skal hún veita umsækjanda staðfestingu á því en hafna umsókn ella. Afrit a f staðfestingu 
umsóknar skal senda ríkisskattstjóra.

Ákvörðun nefndar skv. 4. mgr. er endanleg á stjórnsýslustigi.

Ráðherra er heimilt að setja reglugerð sem kveður nánar á um framkvæmd þessa ákvæðis, m.a. um 
form og skilyrði umsókna, þær kröfur sem erlendir sérfræðingar þurfa að uppfylla, svo sem varðandi 
menntun, reynslu og fyrri störf, auk ráðningarsamninga, ásamt starfsháttum nefndarinnar og nefndarskipan
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Lögð er til eftirfarandi breyting á 7 gr. III kafla:

Eftirfarandi breytingar verða á 1. mgr. 10. gr. laganna:

a. I  stað „100.000.000 k r .“ í 2. málsl. kemur: ekkert þak

b. I  stað „150.000.000 k r .“ í 3. málsl. kemur: ekkert þak

Lokaorð

Undirritaður hefur rannsakað rekstrarumhverfi sprotafyrirtækja á Íslandi og í fjölda viðmiðunarríkja og 
fagnar heils hugar efni frumvarpsins sem mikilvægu og öflugu skrefi til að efla það umhverfi. A f öllu því 
sem fram kemur í þessari umsögn er án nokkurs vafa mikilvægasta breytingartillagan sú að þakið vegna 
endurgreiðslu á greiddum sköttum vegna rannsóknar og þróunar verði afnumið. Að öðru leyti hvetur 
undirritaður til þess að afgreiðsla frumvarpsins verði skjót og byrji að hjálpa íslenskri nýsköpun sem allra 
fyrst.

Virðingarfyllst 

Tryggvi Hjaltason
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