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• Í nýsamþykktum lögum er sérstök 25% frádráttarheimild af skattskyldum tekjum erlendra sérfræðinga.

• Virði CCP er í hugviti og mannauði. 

• Fyrirtækið þarfnast sérfræðiþekkingar sem oft erfitt er að finna á Íslandi – “vítamínsprautur” sem efla
innlenda starfsemi okkar og dæla verðmætri þekkingu inn í fyrirtækið og hagkerfið.

• Nýsamþykkt lög gera hátækni- og nýsköpunarfyrirtækjum eins og CCP samkeppnisfærari og auðveldar
okkur að flytja inn nauðsynlega sérfræðiþekkingu og efla þau margföldunaráhrif sem slíkri þekkingu og
reynslu fylgir.

Bætt aðgengi að erlendri sérfræðiþekkingu





• Í lögunum er hækkun á hámarki rannsóknar- og þróunarkostnaðar til viðmiðunar á skattafrádrætti
úr 100 milljónum í 300 milljón króna.

• Rannsóknir og þróun eru umfram allt annað kjarnastarfsemi CCP. Efling þessa umhverfis er því
fagnaðarefni fyrir okkur. 

• Því miður eru upphæðirnar sem þessi stuðningur stjórnvalda við rannsóknir og þróun
takmarkaðaðar við það lágar upphæðir að þær hafa lítil áhrif á flest verkefni CCP. Þetta er þó skref
í rétta átt - en ákjósanlegt væri ef umrædd þök á R&Þ yrðu einfaldlega afnuminn. 

• Þegar endurgreiðslur vegna R&Þ hækka þá eykur það líkurnar á að fyrirtæki eins og CCP geti
staðsett verðmæt R&Þ verkefni á Íslandi. 

• Eðli er R&Þ í eðli sínu margfaldari þekkingar og verðmæta. Með hverju R&Þ verkefni verður til
bæði þekking og verðmæti í íslenska hagkerfinu, sem að jafnaði eykur líkurnar á fleiri slíkum
verkefnum. 

Grundvöllur rannsókna efldur



• Í nýsamþykktum lögum er hækkun á hámarki rannsóknar- og þróunarkostnaðar til viðmiðunar á 
skattafrádrætti úr 100 milljónum í 300 milljón króna.

• Rannsóknir og þróun eru umfram allt annað kjarnastarfsemi CCP

• Efling þessa umhverfis er því fagnaðarefni fyrir CCP. 

• Því miður eru upphæðirnar sem stuðningur stjórnvalda við rannsóknir og þróun takmarkaðar við
það lágar upphæðir að þær hafa lítil áhrif á flest verkefni CCP. Hinsvegar er ljóst að þetta er skref í 
rétta átt. 

• Þegar endurgreiðslur vegna R&Þ hækka þá eykur það alltaf líkurnar á að fyrirtæki eins og CCP geti
staðsett verðmæt R&Þ verkefni á Íslandi. Með hverju R&Þ verkefni verður til bæði þekking og
verðmæti í íslenska hagkerfinu, sem að jafnaði eykur líkurnar á fleiri slíkum verkefnum. Enda er
R&Þ í eðli sínu margfaldari þekkingar og verðmæta. 

Grundvöllur rannsókna efldur



• Í nýsamþykktum lögum er breyting á skattalegri meðferð kaupréttasamninga þannig að
skattlagning fer nú fram við sölu bréfanna

• CCP rekur hvatakerfi fyrir starfsmenn sína í formi kauprétta fyrirkomulags. Hugmyndin er að
starfsmenn sjái hagsmuni sína tengda við fyrirtækið og njóti þannig góðs af í því þegar
fyrirtækinu gengur vel.

• Með breytingu á skattlagningu eru þessir hvatar nú meira aðlaðandi þar sem starfsmenn geta
nýtt kauprétti, án þess að þurfa að hafa áhyggjur af því að geta staðið skattskil ef þeir vilja halda
bréfunum áfram. 

• Lagabreytingin gerir því eitt af hvataverkfærum CCP skilvirkari og gagnast þar beststarfsmönnum
fyrirtækisins. 

Hvatar fyrir starfsmenn
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