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Umsögn um frumvarp til breytingar á ýmsum lögum til að styðja við 
fjármögnun og rekstur nýsköpunarfyrirtækja og smærri fyrirtækja í  vexti

Almennt um frumvarp
CCP fagnar frumvarpi fjármálaráðherra og sér þar ýmis merki um jákvæðan vilja stjómvalda til að 
styðja við nýsköpun í landinu með ýmsum aðgerðum sem eru fallnar til þess að bæta rekstrarumhverfi 
og möguleika nýsköpunarfyrirtækja. Meginmarkmið með umbótum a f þessum toga hlýtur að vera að 
með þeim sé skapað rekstrarumhverfi fyrir íslensk nýsköpunarfyritæki sem gera þau fyllilega 
samkeppnishæf gagnvart þeim fyrirtækjum sem þau keppa við á alþjóðlegum grundvelli.

Í frumvarpinu eru skuldabréf og kaupréttir gerðir að skilvirkum upphafs fjármögnunartólum þar sem 
bréf skattleggjast við sölu. Í frumvarpinu er lagður til skattaafsláttur til erlendra sérfræðinga. En sá hluti 
frumvarpsins mun auðvelda að sækja erlenda sérfræðinga til landsins. Þess má geta að samkvæmt World 
Economic Forum er Ísland í 70. sæti að laða til sín erlenda sérfræðinga og hefur CCP fundið fyrir því. 
Með 75% skattlagningu tekna til þriggja ára færumst við nær nágranna þjóðum okkar í samkeppnishæfni 
varðandi þetta atriði. Í fyrirtæki eins og CCP höfum við fundið fyrir því hversu jákvæð áhrif erlendir 
sérfræðingar hafa á það hæfileikaríka starfsfólk sem fyrir er hjá okkur. Dýpri og öðruvísi þekking og 
reynsla færist yfir á aðra starfsmenn og auðveldar okkur að ráða til okkar fleiri nýútskrifaða íslenska 
starfsmenn, sem þurfa leiðbeiningu og fræðslu tímabundið eftir nám.

Lykilatriði fyrir fyrirtæki eins og CCP
Það sem skiptir fyrirtæki eins og CCP hinsvegar lang mestu máli a f öllum efnistökum frumvarpsins er 
stuðningur við rannsóknir og þróun. Í frumvarpinu er lagt til að þrefalda hámarksupphæð endurgreiðslu 
a f  þeim sköttum sem greiddir eru vegna rannsóknar og þróunar. Þessi tillaga er í rétta átt en að engu 
leyti fullnægjandi skref og eru í raun engin haldbær rök fyrir því að krónutöluþak sé yfir höfuð á þessum 
lið.

Við hvetjum Efnahags- og viðskiptanefnd að ganga mun lengra í þessum lið frumvarpsins og afnema 
þökin. Það eru engin haldbær rök fyrir því að hafa krónutöluþak á svona lið enda er hver einasta króna 
endurgreiðslu einungis fengin með því að rannsóknar og þróunarverkefni séu yfir höfuð sett a f stað og 
að skattgreiðslur af þeim komi fyrst inn í kerfið. Því má spyrja sig hver tilgangurinn sé að setja 
krónutöluþak. Vilja stjórnvöld einungis að smærri rannsóknar- og þróunarverkefni séu sett a f stað á 
Íslandi? Stærri verkefni en circa 7 starfsmenn eru í raun fljót að verða takmarkandi á Íslandi sé litið til 
þess hvaða umhverfi viðmiðunarríki bjóða upp á í þessu samhengi. Þegar kemur að því að ákveða 
staðsetningu rannsóknar- og þróunarverkefna skiptir miklu máli hvernig stuðningsumhverfi stjórnvalda 
á hverjum stað er fyrir rannsóknir og þróun. CCP áætlar að þróa nýjar vörur fyrir 4.000.000.000 kr. á 
þessu ári og er rétt að skoða möguleika sem standa til boða í öðrum ríkjum í þessu samhengi.

Möguleikar þeir sem okkur standa opnir í öðrum löndum og við erum með til skoðunar eru m.a. annars 
eftirfarandi: Í Frakklandi geta fyrirtæki dregið 30% af kostnaði vegna R&D frá skatti upp að 100 
milljónum Evra (13,9 milljarðar ISK). Kanada býður 35% endurgreiðslu fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki 
upp að 3 milljónum kandískra dollara (296 milljónir ISK), og 15% eftir að þaki er náð (sem þýðir engin 
þök við 15% endurgreiðslu. Eins og kunnugt er hefur CCP einnig starfsemi í Atlanta og er mjög lagt að 
okkur að efla starfsemi okkar þar sem best er stutt við hana. Það er erfitt að veija fyrir hluthöfum okkar 
að við ættum ekki að nýta okkur i þá kosti sem þar eru boðnir, þegar þar erum að ræða 30% 
endurgreiðslu af kostnaði, sérstaklega þegar fyrir liggur að fyrirtækið áætlar að þróa nýjar vöru fyrir 4 
milljarða bara á þessu ári. Í samhengi við framangreindar tölur væri endurgreiðsla a f  kostnaði á Íslandi 
fyrir CCP um 0,015% m.v. núverandi forsendur.

Í stuttu máli er það álit okkar hjá CCP að frumvarpsdrögin feli í sér jákvæða stefnumörkun sem er þörf 
og aðkallandi. Það er okkur hinsvegar afar erfið hugsun að eftir alla þá jákvæðu vinnu sem farið hefur



í undirbúning þessa frumvarps að niðurstaðan verði engu að síður sú að ekki takist að skapa 
nýsköpunarfyrirtækjum samkeppnishæft viðskiptaumhverfi og að fyrirtæki haldi áfram að sjá hag sínum 
betur borgið á fjölmörgum stöðum öðrum en á Íslandi. Lykilatriði í að færa þetta til betri vegar er að 
afnema þök á endurgreiðslu hluta þeirra skatta sem greiddir eru vegna rannsóknar og þróunarkostnaðar 
á Íslandi. CCP getur ómögulega séð hvers vegna það ætti að vera krónutöluþak á þessum lið, fyrir utan 
framangreind dæmi í viðmiðunarríkjum má einnig benda á vel heppnað endurgreiðslukerfi fyrir 
kvikmyndaiðnaðinn sem núverandi stjórnvöld beittu sér nýlega fyrir að hækka upp í 25% en þar eru 
einmitt engin þök og frábær árangur náðst á undanförnum árum.

Við hvetjum ríkisstjórn landsins, alþingismenn og nefndarmenn áfram til góðra verka og vonum að þetta 
frumvarp verði afgreitt sem fyrst, en á þann hátt að það skili öflugum og tilætluðum árangri.
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