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Efni: Frumvarp til breytingar á ýmsum lögum til að styðja við fjármögnun og 
rekstur nýsköpunarfyrirtækja og smærri fyrirtækja í  vexti, 668. mál.

Í tilefni þess að fjármála- og efnhagsráðuneytið hefur tekið saman minnisblað, dagsett 
23.05.2016, sem m.a. inniheldur andsvör við þeim athugasemdum og ábendingnum sem 
Samtök iðnaðarins lögðu fram í umsögn sinni um frumvarpið hafa samtökin tekið saman 
eftirfarandi viðbótar minnisblað.

Samtökin fagna því að ráðuneyti leggst ekki gegn sjónarmiðum um að aflétta þökum og 
hækka endurgreiðsluhlutfallið í 25% varðandi frádrátt vegna rannsókna- og 
þróunarverkefna og hvetja því Efnahags- og viðskiptanefnd til að skoða að fara að tillögum 
samtakanna í því sambandi.

Samtökin eru að taka saman sérstakt minnisblað varðandi atriði sem lúta að 
kaupréttasamningum og öðrum atriðum í 1. til 3. gr. frumvarpsins, en í þessu minnisblaði 
er fjallað sérstaklega að um fjögur atriði í umsögn samstakanna sem snúa að 4. gr. 
frumvarpsins, sem mótuð voru í samráði við Samtök sprotafyrirtækja (SSP).

1. Varðandi tillögu SI/SSP um að hækka frádráttahlutfallið úr 30% í 100% af 
fyrstu 3 millj. kr. í fjárfestingunni og að lágmarks fjárfesting geti verið 250 
þús. (1. mgr. 4 gr. og 1 til 2. mgr. 4 gr.)

Andsvar ráðuneytisins er að frumvarpinu sé ætlað að hvetja fjárfesta, sem stunda 
fjárfestingar í  nokkrum mæli og það telji varasamt að hafa fjárhæðina o f lága.

Ráðuneytið skýrir ekki hvers vegna það telur varasamt að lækka þessa lágmarsfjárfestingu 
úr 500 í 250 þús. kr.

Ráðuneytið tjáir sig hins vegar ekki um tillögu SI/SSP um að hækka frádráttahlutfallið í 
100% af fyrstu 3 mkr. í fjárfestingunni, sem vonandi má túlka sem jákvæð skilaboð um að 
það setji sig ekki á móti þeirri tillögu SI/SSP í þeim efnum.

2. Skilyrði varðandi tengsl einstaklinga við félagið eða félagasamstæður 
sem SI/SSP telja óþörf og takmarkandi fyrir notagildi laganna. (Skilyrði 
6 tl. 2. mgr. 4.gr.)

Í  andsvari ráðuneytisins er gengið út frá að markmið þessarar takmörkunar sé að sporna 
við að tengdir aðilar þ.m.t. starfsmenn og stjórnarmenn geti nýt sér lögin vegna þess að 
þeir geti talist hlutdrægir gagnvart eðilegri hlutfiáraukninau og séu þannig í  annarri stöðu 
en nýir hluthafa almennt.

Ráðuneytið útskýrir ekki í hverju þessi meinta hlutdrægi gæti falist og gefur sér að eðlileg 
hlutafjáraukning sé án þátttöku þessara aðila sem er nokkuð langt frá því að vera í takti 
við raunveruleikann.

Þessi skilyrði sem útiloka einstaklinga sem eru tengir félaginu eða félagasamstæðum 
þess, starfmönnum og stjórnarmönnum takmarka mjög notagildi laganna. Það ætti í 
raun að vera betri trygging í því fyrir nýja hluthafa að starfsmenn og stjórnarmenn sýni 
trú á fyrirtækinu með því að fjárfesta sjálfir í því. Útboðið þarf að sjálfsögðu að fela í sér 
opið aðgengi fyrir nýja hluthafa og jafnræði í því sambandi við þá sem fyrir eru, en alls



ekki að útiloka starfsmenn stjórnarmenn og aðra tengda aðila. Á móti kemur að hægt
væri að setja skorður á aðila sem eru með ráðandi stöðu (yfir 50% eignaraðild), ef það 
hugnast ráðuneytinu betur.

3. Varðandi skilyrði um hámarksfjölda starfsmanna 25 og 650 millj. kr. 
ársveltu og takmörkun varðandi First North og markaðstorg 
fjármálagjörninga (sbr. 2. og 4. tölul. 3. mgr. 4.gr. frumvarpsins).

A f svari ráðuneytisins má ráða að það útiloki ekki fyrirtæki sem skráð væru á 
markaðstorgi fjármálagjörninga en tekur ekki a f vafa með First North. Hins vegar ítrekar 
ráðuneytið þá skoðun að vilja einskorða heimildina við fyrirtæki með 25 starfsmenn og 
650 mkr. veltu með þeim rökum að það falli betur að íslenskum aðstæðum og það telji 
ekki nauðsynlegt á þessu stigi að nýta til fulls þann ramma sem settur er samkvæmt 
hópundanþágureglugerð ESB nr. 651/2014.

Samtökin bentu á í umsögn sinni að fyrirtæki á stærðagráðunni 50-150 starfsmenn hafi á 
undanförnum árum mörg átt í erfiðleikum með að fjármagna sig á Íslandi til að ná 
fótfestu á alþjóðlegum mörkuðum og hafa því mörg hver verið seld erlendum fjárfestum 
og sum verið flutt úr landi. Samtökin eru því ósammála mati ráðuneytisins á takmarkaðri 
nauðsyn þess að nýta heimildarrammann og benda á það er í raun fjármagnsfrekara að 
byggja upp fyrirtæki til starfa á alþjóðlegum markaði frá Íslandi, en að staðsetja þau nær 
markaðnum. Það eru engin rök fyrir því að setja íslensk fyrirtæki skör neðar í þessu 
sambandi en fyrirtæki erlendis og allra síst þau fyrirtæki sem eru að reyna að hasla sér 
völl á alþjóðlegum markaði. Hér þyrfti því að lágmarki að skoða hvort heimildin væri 
víkkuð í 250 starfsmenn og 10 millj. Evrur í ársveltu fyrir fyrirtæki sem eru með ákveðið 
hlutfall veltunnar í útflutningi (t.d. 40%).

4. Varðandi skilyrði um um að félagið hafi ekki, þegar hlutafjáraukning á sér 
stað, verið starfandi á markaði lengur en fjögur ár frá fyrstu sölu þess í 
viðskiptalegum tilgangi (sbr. 5. Tl. 3. mgr. 4. gr. frumvarpsins).

Ráðuneytið ítrekar í  minnisblaði sínu að bað vilíi ekki fullnýta heimildir 
hópundanþáaurealuaerðar ESA í  bessu sambandi með beim rökum að frumvarpinu sé 
ætlað að taka til félaga sem eru á ákveðnum stað í  vaxtaferli sínu auk bess að telía bað 
til einföldunar.

Samtökin bentu á í umsögn sinni að uppbyggingarferli nýsköpunarfyrirtækja tekur oft 
langan tíma, ekki síst þeirra sem byggja á mikilli rannsókna- og þróunarvinnu. Þegar vel 
tekst til eru þetta oft verðmætustu fyrirtækin því þau byggja á þekkingarlegu forskoti 
sem erfitt getur verið að keppa við án þess að bróta einkaleyfi. Það væri mikil 
takmörkun að útiloka þessi fyrirtæki frá því að nýta þessi lög með því að fella þau á tíma, 
því í þessum hópi eru einmitt þau fyrirtæki sem mest þurfa á svona fjármögnun að halda. 
Reglugerð ESB/ESA felur þegar í sér ákveðna takmörkum sem gæti verið til vandræða en 
felur samt í sér mun rýmri heimildir en íslenska frumvarpið gengur út á að nýta. Enn og 
aftur hvers vegna viljum við ekki nýta þessar heimildir þegar ljóst liggur fyrir að tekjur og 
greiðsluflæði ríkissjóðs af þessu eru jákvæðar frá fyrsta degi? (sjá útreikninga í Viðauka 
II í umsögn SI)

Að lokum vilja samtökin aftur fagna þeim atriðum sem ráðuneytið hefur tekið undir í 
umsögn samtakanna um leið og þau hvetja Efnahags- og viðskiptanefnd að sniða af þá 
agnúa sem enn eru til staðar í frumvarpinu og starfsmenn ráðuneytisins hafa viljað halda 
í með misgóðum rökum.



Það skiptir fyrirtæki í nýsköpun miklu máli að vel takist til í endanlegri gerð frumvarpsins 
og þær tillögur sem samtökin hafa sett fram í því sambandi eru allar til aukinnar hvatningar 
og einföldunar í framkvæmd, þannig að það geti skapað góðar forsendur til vaxtar 
fyrirtækja og aukinna skatttekna fyrir ríkissjóð.

f.h. Samtaka iðnaðarins/ Samtaka sprotfyrirtækja 
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