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Umsögn um frumvarp til laga um smásölu áfengis

Samband ungra sjálfstæðismanna (SUS) styður frumvarpið heilshugar og hvetur þingmenn til 
þess að greiða atkvæði með því. Verið sé að taka mikilvægt skref í átt að auknu viðskiptafrelsi. 
Það er mat SUS að einstaklingar séu betur til þess fallnir að sjá um verslunarrekstur heldur en 
hið opinbera. SUS hefur ávalt verið endreginn talsmaður þess að ríkið láti af rekstri sem 
einkaaðilar geti sinnt með hagkvæmari hætti. Frumvarpið felur í sér jákvæðar breytingar á löngu 
úreltu einkaleyfi ríkisins á smásölu með áfengi. Verslun með áfengi á að vera í höndum 
einkaaðila líkt og aðrar vörur. SUS bendir á að stærstur hluti áfengissölu í landinu sé í höndum 
einkaaðila enda sé þeim fulltreyst til þess.

Áhrif á minni byggðakjarna

Margir byggðakjarnar búa við það að hafa ekki ÁTVR verslun á svæðinu. SUS telur að með 
frjálsri sölu á áfengi muni tækifæri skapast með aukinni verslun á þessum svæðum ásamt því 
að fela í sér mikinn tímasparnað fyrir þá sem ætla að kaupa áfengi. Þetta mun vænka haga 
tekjulægri hópa sem þurfa þá ekki að leita um langan veg til að kaupa áfengi.

Rekstur ÁTVR

SUS telur að núverandi frumvarp ýti undir hagræðingu hins opinbera. Ef af verður mun ríkið 
losna undan ýmsum kostnaði sem fellur til við rekstur ÁTVR en halda eftir stórum hluta sölunnar 
í formi áfengisgjalds. Ef litið er í ársreikning ÁTVR sést að mestur arður komi til vegna sölu á 
tóbaki en ekkí áfengi. SUS bendir einnig á að með því að setja sölu áfengis í hendur einkaaðila 
muni ákvörðun um staðsetningu verslana vera tekin á markaðslegum forsendum.

Líkt og komið hefur fram leggur SUS til að frumvarpið verði samþykkt.

Virðingarfyllst,
Samband ungra sjálfstæðismanna 

, formaður SUSMagnús Júlíusson


