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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum til að styðja við fjármögnun
og rekstur nýsköpunarfyrirtækja og smærri fyrirtækja í vexti (668. mál).
Samtök atvinnulífsins hafa um árabil kallað eftir auknum hvötum til fjárfestinga í
nýsköpunarfyrirtækjum. Mikilvægi nýsköpunar og þar með samkeppnishæfni og verðmætasköpunar
atvinnulífsins verður seint ofmetin. Hefur margt breyst til batnaðar í umhverfi sprota- og
nýsköpunarfyrirtækja á liðnum árum. Er umrætt frumvarp fjármálaráðherra liður í þeirri jákvæðu þróun
og vilja Samtök atvinnulífsins því fagna þessu frumvarpi.
Samtökin telja mikilvægt að auðvelda aðkomu erlendra sérfræðinga til íslenskra fyrirtækja og taka undir
meginefni þess sem getur um í frumvarpinu. Mikilvægt er fyrir fyrirtækin að geta laðað til sín aðila sem
búa yfir nauðsynlegri hæfni og þekkingu svo ekki skapist hætta á að starfsemin flytjist úr landi. Einnig
getur erlend sérfræðiþekking ýtt undir tækniþróun, rannsóknir og nýsköpun. Rétt er þó að efast um
nokkuð flókna leið sem farin er í frumvarpinu en vinnuveitanda og/eða starfsmanni er gert að leita til
ráðherraskipaðarar nefndar um hvort viðkomandi uppfylli skilyrði frumvarpsins til að setjast hér að sem
sérfræðingur. Er fyllsta ástæða til að skoða hvort ekki sé hægt að einfalda þetta ferli og láta t.d.
Vinnumálastofnun staðfesta skilyrðin en stofnunin fer hvort eð er yfir umsókn vegna viðkomandi
starfsmanns. Einfalt kerfi og aðgengilegt er hjálplegt nýsköpunarfyrirtækjum. Er hér kallað eftir því.
Samtök atvinnulífsins telja rétt að huga að aðgengi kvenna til fjárfestinga í nýsköpunarfyrirtækjum.
Talið er að konur séu varfærnari í áætlunum sínum við fjármögnun fyrirtækja og aðgengi þeirra að
fjármagni til fjárfestinga sé erfiðara. Í 6.tl. 2.mgr. 4.gr. frumvarpsins er rætt um að einstaklingur megi
ekki vera tengdur við félag eða félagasamstæður þess, tveimur árum fyrir og þremur árum eftir skráða
hlutafjáraukningu. Að mörgu leyti er þessi framsetning skiljanleg en Samtök atvinnulífsins telja rétt að
skoða hvort þessi framsetning geti hamlað konum í nýsköpunarfyrirtækjum við að afla fjármagns og
þar með hindrað frekari vöxt fyrirtækja þar sem konur eru frumkvöðlar.
Aðrir þættir frumvarpsins eins og hækkun á hámarki rannsóknar– og þróunarkostnaðar til viðmiðunar
á skattafrádrætti nýsköpunarfyrirtækja og að endurskoðuð verði skilgreining á litlum fyrirtækjum til
samræmis við EES-reglur eru þýðingarmiklir þættir fyrir nýsköpunarumhverfið hér á landi.
Í heildina litið er frumvarpið mikilvægt skref til að efla enn frekar umhverfi nýsköpunar- og
sprotafyrirtækja. Samtök atvinnulífsins styðja því eindregið að frumvarpið verði að lögum á þessu þingi.
Um leið og Samtök atvinnulífsins lýsa því yfir þau séu reiðbúin til að funda um málið áskilja þau sér
að koma á framfæri frekari athugasemdum.
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