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Við aðstoðum frumkvöðla við að koma 
viðskiptahugmyndum í framkvæmd og styðjum íslensk 

sprotafyrirtæki til vaxtar á alþjóðlegum vettvangi.



Heimild: The Nordic Web / The 2016 Nordic Funding Analysis



Fjármögnun sprota og tæknifyrirtækja á Íslandi

2014: 1.400.000.000 ISK 
2015: 2.200.000.000 ISK (+23.000.000.000 ISK)*  
2016: 4.400.000.000 ISK 

*Verne Global: 13 milljarðar, Carbon Recycling International: 6 milljarðar, 
CCP: 4 milljarðar

Heimild: Icelandic Startups og Northstack 2016 Funding Report



Helstu styrkleikar 
• Einfalt að stofna fyrirtæki 
• Öflugt stuðningsumhverfi / gott aðgengi að tengslaneti 
• Nálægð við prufumarkað 

Helstu veikleikar  
• Ófullnægjandi fjármögnunarumhverfi 
• Vankantar á skattaumhverfinu 
• Takmarkað aðgengi að sérfræðiþekkingu 

Rekstrarumhverfi sprota og vaxtarfyrirtækja á Íslandi

Heimild: www.seediceland.com 



Jákvæðar skattabreytingar á síðasta kjörtímabili

• Endurgreiðsla R&Þ 
• Breyting á skattlagningu kaupréttar og 

hagnaði breytilegra skuldabréfa 
• Erlendir sérfræðingar 
• Fjárfestingar engla / einstsaklinga



Aukið endurgreiðsluþak vegna rannsóknar- og 
þróunarstarfa

Heimild: Viðskiptaráð Íslands 

1) Önnur OECD ríki beita flest 
kostnaðarmargfeldis-aðferð, en 
þá má gjaldfæra R&Þ-kostnað 
margfalt til að draga úr 
tekjuskattsgreiðslum. 2) Til 
samanburðar var R&Þ-
kostnaður Össuarar 18m USD 
árið 2015 og Marels 50m EUR 
árið 2014. 3) Greiða þarf skatt 
af frádrættinum. 4) Hlutfallið 
lækkar í 15% eftir 2,11m  USD 
5) Einungis R&Þ í tengslum við 
hallarekstur



Samsetning vaxtar í útflutningstekjum

Heimild: Viðskiptaráð Íslands / Leiðin að aukinni hagsæld 

1) McKinsey & Company áætlaði að 
útflutningur þyrfti að aukast um 4% á 
ári frá 2011 til 2030 til að tryggja 
samsvarandi hagvöxt og að aukningin 
þyrfti að koma að stærstum hluta frá 
alþjóðageiranum 
2) Auðlindageirinn samanstendur af 
landbúnaði, ferðaþjónustu og 
flutningum (50%), sjávarútvegi, 
málmframleiðslu og rafmagni og vatni 
3) Alþjóðageirinn samanstendur af 
matvælaframleiðslu, annarri 
framleiðslu, upplýsingatækni og 
fjarskiptum (40%) og annarri þjónustu 
(50%) 
4) Flugvélar og skip eru undanskilin í 
útreikningunumAukning útflutningstekna 2011 - 2015 (ma.kr., verðlag 2015) 4 



Breyting á skattlagningu kaupréttar og 
hagnaði breytilegra skuldabréfa.



25% skattaafsláttur fyrir erlenda 
sérfræðinga fyrstu þrjú árin.



Skattaafsláttur vegna hlutafjárkaupa 
einstaklinga.

• Lágmarksfjárfesting 300.000 kr.  
• Ívilnunin samsvarar allt að 50% afslætti fyrir fyrstu 10m.kr. 

sem fjárfest er fyrir



Aðrar jákvæðar breytingar á síðasta kjörtímabili

• Aukin framlög í TÞS / Rannís  
• Afnám gjaldeyrishafta 
• Fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða



Afnám gjaldeyrishafta

• Aukin fjölbreytni 
• Sérhæfing 
• Stærri sjóðir 
• Betri sjóðir

Heimild: Northstack / Easing capital controls: Effects on the startup scene   

Áhrif á umhverfi sprota á Íslandi



Fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða
og starfsemi áhættusjóða (VC)



Framleiðni er ennþá helsti veikleiki íslensks 
atvinnulífs í samanburði við nágrannaríki

Heimild: Viðskiptaráð Íslands 

1) Kaupmáttarleiðrétt 
landsframleiðsla á mann (2014) 
2) Kaupmáttarleiðrétt 
fjármunaeign á hvern starfandi 
einstakling 
3) Tölur um fjármunaeign 
Svíþjóð árið 2014 voru ekki til 
og voru því framreiknaðar 
miðað við meðalvöxt síðustu ára 
4) Framleiðni er áætluð með 
Solow hagvaxtarlíkani þar sem 
fjármagn er í veldinu 0,3 (alfa) 
og vinnuafl í veldinu 0,7 (1-alfa)
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