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Efni: Tillaga til þingsályktunar um aðgerðir í þágu smærri fyrirtækja, 30. mál

Samtök atvinnulífsins (SA) hafa tekið til umsagnar ofangreinda þingsályktunartillögu. Tillagan snýst 
um að fela fjármála- og efnahagsráðherra og ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra að hafa 
forgöngu um að ríkisstjórnin undirbúi og hrindi í framkvæmd nánar tilgreindum aðgerðum í því 
skyni að styðja sérstaklega við vöxt og viðgang smærri fyrirtækja og efla nýsköpun og 
þekkingariðnað í landinu. Af ríflega 20.000 fyrirtækjum sem sjá fólki fyrir vinnu í landinu eru 99% 
lítil og meðalstór þ.e. hvert þeirra er með færri en 250 starfsmenn og langflest með færri en 10 
starfsmenn. Þessi litlu og meðalstóru fyrirtæki skapa 73% af rúmlega 150.000 störfum á almennum 
vinnumarkaði og greiða 69% af laununum. Almennt er því mikilvægt við laga- og reglusetningu að 
meta sérstaklega áhrifin á smærri fyrirtækja en í því rekstrarumhverfi sem nú blasir við 
fyrirtækjum með kólnun hagkerfisins er það nauðsynlegt.

SA styðja framgang þingsályktunartillögunnar að teknu tilliti til eftirfarandi athugasemda.

1. Lækkun tryggingagjalds
Tryggingagjald lækkar um 0,25% á árinu 2020. Þó að um sé að ræða jákvætt skref taka SA undir þá 
umfjöllun í þingsályktunartillögunni að æskilegt sé að lækka tryggingagjaldið enn frekar, en telja 
þó að sú aðgerð skuli ná til allra fyrirtækja. Um er að ræða skatt sem leggst á launagreiðslur og 
getur reynst smærri fyrirtækjum sérstaklega þungbær. Fyrirheit voru gefin af hálfu stjórnvalda um 
að tryggingagjaldið myndi lækka í þremur skrefum á árunum 2016-2018 og verða 5,85%. Með 
lækkuninni á þessu ári er gjaldið þó enn 0,5% hærra en lofað var, eða 6,35%. Með því að lækka 
tryggingagjaldið enn frekar eykst svigrúm í rekstri íslenskra fyrirtækja sem spornar aftur gegn 
fækkun starfa. Þar sem hlutfall launakostnaðar er almennt hátt í litlum fyrirtækjum mun aðgerðin 
verða sérstaklega hagkvæm fyrir þau og skapa rekstrarlegan hvata til nýsköpunar.

2. Afnám þaks á endurgreiðslur vegna rannsókna og nýsköpunar
Skattafrádráttur er hluti af þeim stuðningi sem stjórnvöld veita nýsköpunarfyrirtækjum með það 
að markmiði að efla rannsóknir og þróunarstarf og bæta samkeppnisskilyrði fyrirtækjanna. Árið 
2018 var þak á endurgreiðslur vegna rannsókna og nýsköpunar tvöfaldað, þ.e. hækkað úr 300 
milljónum króna í 600 milljónir króna. Að mati SA er mikilvægt að meta áhrif þeirrar aðgerðar áður 
en tekin er ákvörðun um að afnema þakið með öllu.

3. Einföldun regluverks og aukning netvæðingar opinberrar þjónustu
Það er mikilvægt að atvinnulífið búi við skýrar og góðar leikreglur. Lagaumhverfi og eftirlit má ekki 
vera of íþyngjandi því það eykur kostnað fyrirtækja sem veikir samkeppnishæfni þeirra. Veikari 
samkeppnishæfni íslensks atvinnulífs leiðir til þess að störf verða færri en ella og starfsöryggi 
minna. Fyrirtæki skila minni skatttekjum en ella sem gerir það að verkum að hið opinbera verður 
verr í stakk búið til að standa undir grunnþjónustu sinni við almenning. Einföldun regluverks 
atvinnulífsins er því hagsmunamál allra landsmanna og nauðsynlegur þáttur til að bæta kjör og 
tryggja næga atvinnu. Að sama skapi er einföldun regluverksins nauðsynlegur hvati fyrir 
nýsköpunarfyrirtæki.



Eftirlit og lagaumhverfi á að taka breytingum með framþróun á ýmsum sviðum og breyttum 
viðhorfum. Kerfið á að vera hannað miðað við þarfir notenda þess en ekki kerfisins. Því er 
mikilvægt að hægt sé að sækja um leyfi og finna upplýsingar á einum stað og að rekstraraðilar þurfi 
ekki að eiga við marga ólíka aðila hins opinbera. Með stafrænni stjórnsýslu er mögulegt að einfalda 
stofnun fyrirtækja þannig að aðilar geta leitað upplýsinga, sótt um leyfi og mögulega sætt eftirliti 
í gegnum rafrænar leiðir. SA taka undir að mikilvægt sé að verkefni verkefni um stafræna þjónustu 
hins opinbera, t.d. verkefnið Stafrænt Ísland, séu sett í algjöran forgang.

4. Auka áherslu á iðn- og tæknimenntun, skapandi menntun og endurmenntun
SA taka undir þá tillögu að auka þurfi áherslu á iðn- og tæknimenntun, skapandi menntun og 
endurmenntun. Að mati SA þarf stytting náms á framhaldsskólastigi og endurskoðun starfsnáms á 
því stigi að hafa það m.a. að markmiði að efla áhuga barna og unglinga á raun- og tæknigreinum. Í 
því skyni þarf að tengja tæknina, sem þeim er auðlærð á þessum árum, við sem flest áhugasvið.

Að sama skapi er mikilvægt að aukin áhersla sé lögð á það í grunnskólum landsins að viðmiðum í 
aðalnámsskrá um verk- og listgreinar sé framfylgt. Þegar líður á grunnskólagöngu dregur verulega 
úr hlutfalli þeirra list- og verkgreina en jafnframt hafa athuganir sýnt að því eru verulega ábótavant 
að skólar fylgi lágmarksviðmiðum verk- og listgreina. Auk þess vantar verulega upp á náms- og 
starfsráðgjöf þegar kemur að þessum námsgreinum en í ljós hefur komið að nemendur þekkja
u.þ.b. 5-8 leiðir sem eru færar í verk- og starfsnámi að loknu grunnskólanámi þegar leiðirnar eru 
raunverulega um 100 talsins.
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