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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 (Þingskjal 349, 301. mál).

íslensk leikjafyrirtæki hafa náð miklum árangri á síðustu misserum en þau hafa skapað mikið af 
fjölbreyttum og vellaunuðum störfum í útflutningsiðnaði. í því sambandi er skemmst að minnast á CCP 
sem nýverið var selt til kóresks fyrirtækis fyrir 425 m.USD.

Samtök íslenskra leikjafyrirtækja (IGI) telja að ísland eigi mikla möguleika til að vaxa enn frekar á sviði 
tölvuleikjaframleiðslu. Við það mat er litið til þess árangurs sem náðst hefur í Finnlandi og Svíþjóð. 
Síðarnefnda landið hefur náð ótrúlegum árangri ítölvuleikjagerð en tekjur af henni í Svíþjóð hafa vaxið 
um 950% frá 2010 til 2016 og er ársveltan orðin um 1,54 milljarðar bandaríkjadala í árslok 2016.1

íslensk leikjafyrirtæki eru misstór. CCP er langstærst en fjögur önnur leikjafyrirtæki hafa fengið 
fjármögnun frá fagfjárfesti (Series A), þ.e. Teatime, 1939 Games, Solid Clouds og Sólfar. Auk þeirra eru 
fjöldamörg leikjafyrirtæki í rekstri eða í byrjunarfasa og er mikil gróska til staðar í iðnaðinum. Til mikils 
er að vinna að þessi gróska haldi áfram, ný fyrirtæki verði til og núverandi fyrirtæki vaxi og blómstri.

Samtök íslenskra leikjafyrirtækja fagna fyrirhuguðum breytingum sem koma fram í frumvarpinu um að 
hækka þak endurgreiðslu á rannsóknar- og þróunarkostnaði úr 300 m.kr. upp í 600 m.kr. en um mikið 
framfaraskref er að ræða.

Með lögum nr. 79/2016 (nýsköpunarlögin) um breytingu á ýmsum lögum til að styðja við fjármögnun 
og rekstur nýsköpunarfyrirtækja var einstaklingum sem fjárfesta í nýsköpunarfyrirtækjum sem uppfylla 
tiltekinn skilyrði heimilað að njóta skattaafsláttar. Einstaklingurgeturfjárfestfrá 300 þús.kr. til 10 m.kr. 
og lækkar skattstofn viðkomandi um 50% af þeirri fjárhæð. Þetta þýðir í raun um 19-23% afslátt af 
fjárfestingunni ef fjárfestirinn greiðir tekjuskatt á íslandi. Þetta úrræði hefur sérstaklega nýst minni 
félögum sem eru að byrja að vaxa. í Bretlandi hefur svona kerfi verið notað mikið með góðum árangri 
en þar nemur afslátturinn 50-75% af fjárfestingunni.

Helsti gallinn við þetta fyrirkomulag er að starfsmenn og og stjórnarmenn og þeir sem eru tengdir þeim 
fjöldskylduböndum hafa ekki getað fengið þennan skattaafslátt ef þeir hafa verið viðriðnir fyrirtækið 
tveimur árum fyrirfjárfestingu eða þremur árum eftir en annars staðar í Evrópu hafa slíkar hömlur ekki 
verið til staðar með svona skattaafsiáttarkerfi.

1 Dean Takahasi (4. september 2017). Sweden's game revenue hit $1.54 billion in 2016. Venturbeat.



Þetta hefur gert það að verkum að þeir sem eru líklegastir til að kaupa í nýsköpunarfyrirtækinu geta 
ekki nýtt sér þetta úrræði. Það eru aðeins sex fyrirtæki sem hafa nýtt sér skattafslátt vegna fjárfestingar 
í nýsköpunarfyrirtæki sjá https://www.rsk.is/einstaklingar/tekiur-og-fradrattur/hlutabrefafradrattur/

Með stjórnarfrumvarpi (þingskjal 349) verður þetta lagað að einhverju leyti með þeim hætti að 
starfsmenn geta alltaf fengið skattaafslátt en hvað varðar stjórnarmenn að þá er þetta enn takmarkað 
við að stjórnarmaður má ekki hafa setið í stjórn tveimur árum á undan fjárfestingu til að fá skattaafslátt.

Þetta þýðir að ef einstaklingur fjárfestir í fyrirtæki og gengur síðan í stjórn þess að þá fær hann 
skattaafslátt en í næstu aukningu að þá fær hann það ekki. Þetta er sérstaklega bagalegt þar 
nýsköpunarfyrirtæki þurfa nánast alltaf að taka margar fjárfestingaumferðir (e. investment rounds) til 
þess að komast alla leið og þá er erfiðara fyrir stjórnarmenn að fylgja eftir fjárfestingunni. Það gerir 
það síðan að verkum að erfiðara verður að fá fjárfestingu þar sem fjárfestar vilja sjá stjórnarmenn 
fjárfesta og votta þannig með peningum að þeir hafi trú á að fyrirtækið sé góður fjárfestingakostur.

í mati með stjórnarfrumvarpi er lauslega áætlað að skattaafsláttur vegna hlutabréfakaupa muni kosta 
ríkið um 40-50 m.kr. árið 2020 vegna ársins 2019. Það að leyfa stjórnarmönnum að nýta þetta úrræði 
án takmarkana mun væntanlega ekki kosta ríkið mikið á ári til viðbótar við það. Slík breyting á 
frumvarpinu myndi hjálpa minni nýsköpunarfyrirtækjum verulega að nálgast fjármagn til að vaxa. 
Samtökin biðja nefndarmenn í því Ijósi að beita sér fyrir því að stjórnarmenn geti nýtt sér 
skattaafsláttinn án nokkura takmarkana.

Þó það sé talað um að skattaafsláttur kosti ríkið ákveðna tölu verður að horfa á það sem fjárfestingu 
til framtíðar við uppbyggingu iðnaðar sem er í gífurlegum alþjóðlegum vexti sem ekki sér fyrir endann 
á.

Hér er lagt til að b-liður 6. tölul. 2. mgr 30 gr. laga um tekjuskatt, nr. 90/2003 verði fellur út í heild úr 
lögunum.
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