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Efni: Umsögn um frumvarp til breytinga á ýmsum lögum um fjármögnun og rekstur 
nýsköpunarfyrirtækja og smærri fyrirtækja í vexti, 668. mál, 145. löggjafarþing 2015-2016

Össur fagnar því að fram sé komið frumvarp sem er ætlað að gera umhverfi nýsköpunarfyrirtækja og 
smærri fyrirtækja í rekstri samkeppnishæfara en verið hefur. Þó að sérstaklega sé tekið fram í 
frumvarpinu að því sé ætlað að styðja við vöxt smærri fyrirtækja, þá er þar nokkur atriði að finna sem 
öll eru mikilvæg íslenskum nýsköpunarfyrirtækjum óháð stærð. Það er mat okkar að fyrirhugaðar 
breytingar muni hafa jákvæð áhrif á starfsemi Össurar hér á landi og annarra stærri 
nýsköpunarfyrirtækja.

Össur er alþjóðlegt heilbrigðistæknifyrirtæki og öflugt í þróun og framleiðslu á stoðtækjum og 
stuðningsvörum á heimsvísu. Hjá okkur starfa um 2700 starfsmenn í 18 löndum. Fjöldi starfsmanna á 
íslandi er 425 og þar af vinna 97 í þróunardeild fyrirtækisins hér á landi, en auk þess rekur Össur 
þróunardeildir í Bandaríkjunum, í Frakklandi og á Bretlandi. Nýsköpun er einn af hornsteinum 
Össurar og leggur grunninn að innri vexti fyrirtækisins. Fjárfesting í þróun og rannsóknum á síðasta 
ári nam um tveimur milljörðum króna.

Fyrirhugaðar breytingar á skattlagningu og endurgreiðslum skipta Össur hvað mestu máli og er því 
sérstaklega fjallað um þá tvo hluta frumvarpsins í umsögn þessari.

Varðandi endurgreiðslur skal fyrst bent á að gífurleg samkeppni ríkir um öflug frumkvöðlaverkefni og 
við sjáum t.d. skýrt hvernig afsláttarkerfi (endurgreiðslur) sem bjóðast víðsvegar um heiminn hafa 
áhrif á ákvarðanatöku um staðsetningu þróunarverkefna. Því miður hafa endurgreiðslur vegna 
rannsóknar- og þróunarkostnaðar verið takmarkaðar hér á landi sem aftur hefur leitt til skertrar 
samkeppnisstöðu íslands á þessu sviði. Því er ástæða til að fagna fyrirhugaðri hækkun á þakinu í 7. gr. 
laga nr. 152/2009 úr 100 milljónum í 300 milljónir. En betur má ef duga skal og því hvetjum við 
Efnahags- og viðskiptanefnd til að ganga mun lengra en lagt er til í frumvarpinu og einfaldlega afnema 
þök af endurgreiðslu á rannsóknar- og þróunarkostnaði hér á landi til að gera ísland samkeppnishæft 
í alþjóðlegu samhengi. Að öðrum kosti er hætta á því að ísland fari á mis við stór og metnaðarfull 
rannsóknar- og þróunarverkefni. Markmiðið hlýtur að vera að búa nýsköpunarfyrirtækjum, stórum og 
smáum, þannig umhverfi að þau getið vaxið og dafnað hér á landi um ókomna tíð. Öflug rannsóknar- 
og þróunarverkefni Össurar og fleiri nýsköpunarfyrirtækja hér á landi væru skýr skilaboð um 
samkeppnishæfni íslands á þessu sviði.

Við teljum sérstaka ástæðu til að fagna fyrirhuguðum skattahvötum fyrir erlenda sérfræðinga. Það 
skiptir okkur hjá Össuri miklu máli að vera samkeppnishæf þegar sóst er eftir færustu sérfræðingum á 
okkar sviði í heiminum og að við getum boðið þeim aðlaðandi starfs- og lífsskilyrði hér á landi. Að því
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sögðu þá nýtur Össur auðvitað krafta hámenntaðs starfsfólks hér á landi og mikilvægt að svo geti 
verði áfram. Því er rík ástæða fyrir stjórnvöld að huga vel að innviðum menntakerfis landsins.

Virðingartýfíst,

Jón Sigurðsson, 
forstjóri
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