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Ísland 
Staðurinn fyrir fólk og fyrirtæki í 

nýsköpun?

Endurgeiðsla RSK á rannsóknum og þróun.

Dæmi í tölum: Nox Medical ehf 



Lög um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki 
Nr 152/2009

1. gr.
Markmið þessara laga er að efla rannsóknir og 

þróunarstarf og bæta samkeppnisskilyrði 
nýsköpunarfyrirtækja með því að veita þeim rétt til 

skattfrádráttar vegna kostnaðar við 
nýsköpunarverkefni.



Endurgreiðsla R&Þ

• Leið sem 

– er almenn en ekki sértæk

– krefst þess að fyrirtækin sjálf fjármagni leiðina

– leyfir fyrirtækjunum að taka aðeins meiri áhættu 
með fjárfestingu í þróun

– skapar hátt-launuð sérfræðistörf sem svo aftur 
skila meiri skatttekjum

– skilar framþróun, eflir fyrirtækin og opnar ný 
tækifæri



Endurgreiðsla á hluta þróunarkostnaðar

• Öll fyrirtæki geta fjárfest í R&Þ

• Fyrirtækin hafa sjálf greidd öll laun, skatt og 
launatengd gjöld fyrir starfsmenn í þróun

• Áður en til endurgreiðslu hins opinbera kemur 
hafa fjármunir þegar skilað sér í ríkiskassann, 
óháð arðsemi eða stærð fyrirtækjanna sjálfra

• Þetta gerist með staðgreiðslu fyrirtækjanna á 
tekjuskatti starfsmanna sinna



Sprotafyrirtæki Hraðvaxtarfyrirtæki Stór fyrirtæki

▪ Mikilvæg skref hafa 
verið stigin til að 
bæta umhverfið
– Tækniþróunar-

sjóður
– Viðskiptahraðlar
– o.f.

▪ Endurgreiðsla R&Þ 
gagnast vel á fyrstu 
stigum vaxtar en 
fullnýtist hratt

▪ Hér verður 
„vöxturinn“ til

▪ Gjaldeyrishöft og 
óstöðugt efnahags-
kerfi hafa haft mest 
áhrif

▪ Þessum fyrirtækjum 
þarf að halda

Hagstæð skilyrði til að búa til „næsta Nox“ en er erfitt að sjá 
hvernig hraðvaxtarfyrirtækin eiga að verða að „næsta Össuri“



Endurgreiðsla á hluta þróunarkostnaðar

Ríkið endurgreiðir hluta rannsókna- og 
þróunarkostnaðar ekki fyrr en ári síðar 

þ.e.  Eftir að fyrirtækin sjálf hafa staðið skil á 
staðgreiðslu tekjuskatts, að jafnaði 16 mánuðum 

áður en til endurgreiðslu kemur (max 22mán /min 10mán)



Nágrannar

Ástralía 45% R&D endurgreiðsla í Medical Sector

Norðmenn 20% með ca 800 M ISK þak 

Kanada 20% foreign invest (án þaks) 

Kanada 35% local invest



Nox Medical í tölum

Framlag Nox til hins opinbera í formi beinna 
skatta á launatekjur og hagnað félagsins

Vs

Framlag hins opinbera til Nox í formi R&D og 
Tækniþróunarsjóðs



Fyrir rekstarárið 2015 gildir; 

Fyrir hverja krónu sem RSK endurgreiðir Nox 
vegna R&D í okt 2016, 

hefur RSK aflað 10 króna í formi beinna skatta. 

Hér er ómældur óbeinn þjóðhagslegur 
ávinningur 



ISK vs EUR + 15% & Laun  + 20% - 25%



Frumvarp um ný lög felur í sér mikla bót

Þak úr 100 í 300MKr / 150 í 450MKr

Skref í rétta átt en ekki komin í úrvaldeild

Ákvæði um aðkeypta rannsóknar og þróunarvinnu ?


