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Á fundi efnahags- og viðskiptanefndar, þann 20. nóvember sl., óskaði nefndin eftir svari fjármála- 
og efnahagsráðuneytisins við spurningum tengdum frumvarpi til laga um breytingu á lögum um 
tekjuskatt og lögum um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki (þskj. 349 -  301. mál). Í minnisblaði þessu er 
að finna svör ráðuneytisins við spurningum nefndarinnar.

1. Spurning nefndarinnar: Hámarksfjárhæðirnar tvær sem finna má í 1. mgr. 10. gr. núgildandi 
laga um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki og fyrirhugað er að hækka skv. frumvarpi því sem 
nú er til meðferðar, þ.e. 300 og 450 millj. kr., eru þetta tveir aðskildir „pottar“? M.ö.o. getur 
fyrirtæki fengið annars vegar 300 millj. kr. í skattfrádrátt vegna þess að það er í nýsköpun og 
þarf að sjá um t.d. starfsmannakostnað og annan kostnað, og hins vegar 450 millj. kr. vegna 
aðkeyptrar þjónustu?

Svar ráðuneytisins: Fyrirtæki geta bara dottið í annan hvorn pottinn/flokkinn og geta þ.a.l. 
ekki notið góðs a f  báðum flokkunum í einu. Öll fyrirtæki sem eru eigendur að rannsóknar- eða 
þróunarverkefni (og sem uppfylla skilyrði laganna) eiga rétt á að fá frádrátt miðað við allt að 
300 millj. kr. hámarkið. E f fyrirtæki fer yfir 300 millj. kr. í rannsóknar- og þróunarkostnað og 
er með aðkeypta rannsóknar- eða þróunarvinnu þá hækkar hámarksviðmið til útreiknings á 
skattfrádrætti úr 300 millj. kr. í 450 millj. kr. Þetta fyrirkomulag má rekja til norskrar 
fyrirmyndar sem styðst við sambærilegt kerfi um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki. Að mati 
ráðuneytisins og Rannsóknarmiðstöðvar Íslands (Rannís) hvetur núverandi fyrirkomulag 
fyrirtæki til að leita sér utanaðkomandi aðstoðar í formi aðkeyptrar rannsóknar- eða 
þróunarvinnu ef það telur sig þurfa á því að halda. Ráðuneytinu er ekki kunnugt um að þetta 
fyrirkomulag hafi verið gagnrýnt og hefur Rannís ekki orðið vart við misnotkun fyrirtækja á 
því.

2. Spurning nefndarinnar: Að hve miklu leyti heimilar regluverk Evrópuréttarins að breyta 20% 
frádráttarhlutfallinu í lögum um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki?

Svar ráðuneytisins: Í regluverki Evrópuréttarins, þ.e. 25. gr. reglugerðar, nr. 651/2014, um 
almenna hópundanþágu frá tilkynningarskyldu (e. General Block Exemption Regulation, 
GBER) er kveðið á um hámarkshlutföll aðstoðar fyrir hvern aðstoðarþega hvað varðar stuðning 
við nýsköpunarfyrirtæki. Hámarkshlutföllin eru mismunandi eftir eðli rannsókna- og 
þróunarverkefna fyrirtækja (aðstoðarþega), en lægsta hámarkshlutfallið er 25%. Í lögum um 
stuðning við nýsköpunarfyrirtæki er ekki greint á milli eðli rannsókna- og þróunarverkefna, líkt 
og gert er í regluverki Evrópuréttarins, og þ.a.l. er þar að finna eitt hámarkshlutfall (20%) fyrir 
allar tegundir rannsókna- og þróunarverkefna. Að framangreindu virtu er það mat ráðuneytisins 
að ekki er unnt að hafa hámarkshlutfallið í lögum um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki hærra 
en 25%.


