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Marel hefur skapað
mikil verðmæti fyrir
hluthafa sína



Endurgreiðslukerfi fyrir
nýsköpunarverkefni



• Stöðugildum í vöruþróunareiningu Marel hefur
fjölgað um rúmlega 100% á síðustu 10 árum.

• Endurgreiðsluþakið hækkað þrívegis úr 100 
milljónum króna í 1,100 milljónir króna. 

• Endurgreiðsluhlutfallið hækkað úr 18% upp í 
35% fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki og 25% 
fyrir stór fyrirtæki.

• Með endurgreiðslum á útgjöldum fyrirtækja til 
rannsókna og þróunar er hvatt til fjárfestingar í 
nýsköpun.

• Hugverkaiðnaður fjórða stoðin í gjaldeyrisöflun
þjóðarbúsins



• Ísland þarf að fylgja með í þróun á stuðningi
við nýsköpun til að gefa ekki eftir í 
samkeppnishæfni okkar í alþjóðlegum
samanburði.

• Gera þarf núverandi endurgreiðsluhlutfall
rannsókna- og þróunarkostnaðar ótímabundið.

• Það er mikið undir fyrir Ísland.

• Staðsetja þarf ný og vaxandi hugverk í 
hagkerfið okkar

• Hugverk eru þekkingar margfaldarar sem
skapa verðmæt alþjóðlega eftirsótt störf



Afdráttarskattar á fjárfestingar
erlendra fjárfesta í íslenskum
fyrirtækjum



• Afdráttarskattur á söluhagnað erlendra fjárfesta
af sölu þeirra á hlutabréfum í íslenskum
fyrirtækjum. 

• 22% ef um einstakling er að ræða.
• 20% ef um lögaðila er að ræða.

• Undanþága frá afdráttarskatti möguleg í 
gegnum tvísköttunarsamninga Íslands.

• Ísland hefur gert tvísköttunarsamninga við
samtals 46 ríki.

• Norðurlöndin að jafnaði með tvöfalt fleiri
samninga



• Það viðhorf er ráðandi að íslenska kerfið þyki
óþægilegt vegna þess hve ólíkt það er því sem
þekkist í helstu viðskiptalöndum okkar.

• Af þessu leiðir að erlendir fjárfestar líta á önnur
lönd sem betri fjárfestingakost.

• Danmörk, Noregur og Svíþjóð skattleggja að
staðaldri ekki söluhagnað erlendra fjárfesta af sölu
á hlutabréfum.

• Afnám afrdáttarskatta á söluhagnað erlendra
fjárfesta af sölu á hlutabréfum í íslenskum
fyrirtækjum væri

• stórt skref í þá átt að bæta samkeppnisstöðu
Íslands

• gera fjárfestingu í íslenskum fyrirtækjum að
betri fjárfestingakosti fyrir erlenda fjárfesta



Takk fyrir


