
Umsögn
um frumvarp til laga um breytingu á lögum um verslun með áfengi og tóbak, lögum um
aukatekjur ríkissjóðs, áfengislögum og lögum um gjald á áfengi og tóbaki, með síðari

breytingum (smásala áfengis).

Frá minni hluta efnahags- og viðskiptanefndar.

Með tölvupósti dags. 23. október 2014 óskaði allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis 
eftir umsögn efnahags- og viðskiptanefndar um frumvarp til laga um breytingu á lögum um 
verslun með áfengi og tóbak, lögum um aukatekjur ríkissjóðs, áfengislögum og lögum um 
gjald á áfengi og tóbaki, með síðari breytingum (smásala áfengis).

Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Sigrúnu Ósk Sigurðardóttur og 
Svein Víking Árnason frá Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins, Snorra Olsen og Karen 
Bragadóttur frá tollstjóra, Pál Gunnar Pálsson frá Samkeppniseftirlitinu, Andrés Magnússon 
og Lárus M. K. Ólafsson frá Samtökum verslunar og þjónustu, Ólaf Stephensen og Björgu 
Ástu Þórðardóttir frá Félagi atvinnurekenda, Friðrik Guðmundsson og Pétur Alan 
Guðmundsson frá Melabúðinni, Einar Jón Ólafsson frá Verslun Einars Ólafssonar ehf., 
Skúla Ingimundarson frá Elg ehf. og Dagbjart Arilíusarson frá Steðja brugghúsi.

Frumvarpið byggist á þingmálum sem lögð voru fram á 130., 131., 132., 133., 135. og 
136. löggjafarþingum (síðast 37. mál á 136. löggjafarþingi) en hlutu ekki afgreiðslu. Með 
frumvarpinu er lagt til að einkaréttur Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins (ÁTVR) til 
smásölu á áfengi verði afnuminn og smásala að ákveðnu marki gefin frjáls.

Frumvarpið felur í meginatriðum í sér breytingar á lagaumhverfi áfengis- og tóbakssölu 
þannig að eftir gangi markmið frumvarpsins um að gera smásölu á áfengi frjálsa. Segja má 
að í frumvarpinu sé í vissum skilningi lögð til heildarendurskoðun á lagaumhverfi áfengis- 
og tóbaksmála. I. kafli frumvarpsins felur í sér þá breytingu að ekki yrði lengur kveðið á um 
einkaleyfi ÁTVR á smásölu áfengis og hlutverk ÁTVR þrengt þannig að stofnunin yrði 
TVR, Tóbaksverslun ríkisins, sem aðeins kæmi að heildsölu á tóbaki. Í II. kafla er lögð til 
heimild til að innheimta 50.000 kr. gjald vegna útgáfu leyfis til smásölu á áfengi. Í III. kafla 
eru lagðar til breytingar á áfengislögum sem ætlað er að skapa ramma utan um smásölu 
áfengis. Í IV. kafla eru lagðar til breytingar á lögum um gjald á áfengi og tóbaki, þ.e. 
hlutdeild lýðheilsusjóðs í áfengisgjaldi yrði aukin úr 1% í 5%.

Við meðferð málsins hefur efnahags- og viðskiptanefnd sérstaklega litið til þátta sem 
snerta viðskipti og verðlag, til samkeppnissjónarmiða og áhrifa samþykktar frumvarpsins á 
ríkið sem eiganda ÁTVR og þiggjanda skatttekna.

Sjónarmið sem minni hlutinn telur eðlilegt að líta til.
Að jafnaði eflir samkeppni þrótt atvinnulífsins og eykur rekstrarhagvæmni sem skilar sér 

til neytenda í lægra vöruverði. Að mati minni hlutans er löggjafanum rétt að fylgja þeirri 
meginreglu að stuðla beri að aukinni samkeppni í atvinnulífinu eins og fremst er unnt nema 
eitthvað sérstakt komi til.

Fyrir nefndinni kom fram það sjónarmið að samþykkt frumvarpsins mundi styrkja stöðu 
ráðandi aðila á matvörumarkaði og auka fákeppni. Þannig væri líklegt að stærstu 
matvörukeðjurnar mundu hefja eigin innflutning á áfengi og selja í lágvöruverðsverslunum.



Flestir gesta nefndarinnar töldu að lítið úrval áfengistegunda yrði í lágvöruverslunum og 
verslunum á landsbyggðinni en meira úrval í sérverslunum á helstu þéttbýlisstöðum. 
Almennt var talið að úrval á smærri stöðum á landsbyggðinni yrði minna en nú er. Þá væri 
ólíklegt að úrval í stórmörkuðum yrði jafn gott og í stærstu vínbúðum ÁTVR og sambærilegt 
úrval yrði í besta falli í fáum sérverslunum.

Ýmsir gestir nefndarinnar töldu að heildsölum mundi fækka því að aðeins stærstu 
heildsalar gætu uppfyllt kröfur matvörukeðjanna um verð og þjónustu.

Á fundum nefndarinnar var töluvert rætt um möguleg áhrif frumvarpsins á verðlagningu 
áfengis. Gestir nefndarinnar voru flestir á þeirri skoðun að áfengisverð mundi hækka eða 
a.m.k. að verðlækkanir væru verulega ólíklegar. Þessar skoðanir grundvölluðust á því að 
ólíklegt væri að einkarekin smásöluverslun mundi láta sér nægja 12-18% álagningu eins og 
ÁTVR. Þó var talið hugsanlegt að slík álagning mundi í einhverjum tilvikum duga 
stórmörkuðum og lágvöruverðsverslunum sem mundu einkum selja þær áfengistegundir sem 
seldust í mestu magni.

Fulltrúar smærri verslana bentu á að sjálfstæðar verslanir á landsbyggðinni væru illa í 
stakk búnar til að takast á við sölu áfengis enda kallaði slík útvíkkun starfseminnar á 
fjárfestingu í aðstöðu og dýrum birgðum. Töldu þeir ólíklegt að smærri aðilar mundu sjálfir 
ráðast í innflutning á áfengi og þeir yrðu því öðrum háðir í innkaupum á áfengi og þá helst 
stóru matvörukeðjunum sem líklega yrðu leiðandi í innflutningi á áfengi.

Þrjár verslanakeðjur réðu yfir 90% dagvörumarkaðar árið 2010. Líklegt má telja að 
þessar verslanakeðjur mundu taka til sín megnið af áfengissölunni eða hátt í 30 milljarða kr. 
miðað við áætlaða neysluaukningu. Með því að færa áfengissölu frá ÁTVR til þessara 
þriggja verslanakeðja mun því samþjöppun á matvörumarkaði aukast frá því sem nú er.

Á fundum nefndarinnar komu fram mismunandi sjónarmið um hvaða áhrif breytingar 
frumvarpsins mundu hafa á verslun á landsbyggðinni. Flestir töldu þó að úrval áfengis 
mundi vart aukast frá því sem nú er. Hugsanlegt væri að verð á áfengi yrði hærra á 
landsbyggðinni en í þéttbýlinu vegna flutningskostnaðar.

Bent var á að samkeppnisstaða minni bjórframleiðenda kynni að versna þar sem einsýnt 
væri að þeir gætu ekki keppt í verði við innfluttar tegundir. Stærstu framleiðendur gætu 
hugsanlega haldið stöðu sinni gagnvart stærstu birgjum, en þeir gætu mætt aukinni 
samkeppni um hillupláss við magnvöru sem matvörukeðjurnar mundu flytja inn.

Minni hlutinn bendir á að vandaðar fjölþjóðlegar rannsóknir benda til þess að aukið 
aðgengi muni leiða til umtalsvert meiri sölu og neyslu áfengis. Virðist mega gera ráð fyrir að 
sala áfengis muni aukast um 30% verði frumvarpið samþykkt. Aukning á sölu áfengis mundi 
að óbreyttu leiða til samsvarandi tekjuauka fyrir ríkissjóð vegna meiri tekna af áfengisgjaldi 
og virðisaukaskatti, en frá því dregst hagnaður ÁTVR sem er áætlaður 1,3 milljarðar kr. árið 
2015.

Í greinargerð frumvarpsins segir „Ekki hefur verið sýnt fram á það að varanlegt 
orsakasamhengi sé á milli aukins aðgengis og aukinnar neyslu“. Minni hlutinn vill vekja 
athygli á að þessi fullyrðing virðist ganga þvert á niðurstöður fjölda alþjóðlegra rannsókna.

Minni hlutinn telur að ekki verði fram hjá því litið að samfélagslegur kostnaður af 
aukinni áfengisneyslu getur orðið verulegur ef frumvarpið nær fram að ganga Í niðurstöðum 
nýrrar skýrslu1 um samfélagsáhrif einkasölu á áfengi kemur m.a. fram að áfengisnotkun 
kosti samfélagið 50 milljarða kr. á ári og að sú tala sé í raun um 70 milljarðar kr. sé tekið 
tillit til ótímabærra dauðsfalla af völdum áfengis. Ef reiknað er með að frumvarpið leiði til 
30% aukningar á áfengisneyslu gæti samfélagslegur kostnaður aukist um 21 milljarð kr. Það

1 http://www.bifrost.is/files/um-haskolann/frettir/greinargerd-hopur-f—yfirfarid.pdf

http://www.bifrost.is/files/um-haskolann/frettir/greinargerd-hopur-f%e2%80%94yfirfarid.pdf


væri margfalt hærri upphæð en sem nemur tekjuauka ríkissjóðs af sköttum og gjöldum vegna 
aukinnar áfengissölu.

Minni hlutinn leggur áherslu á að allsherjar- og menntamálanefnd taki þau sjónarmið sem 
hér hafa verið reifuð til gaumgæfilegrar skoðunar.

Alþingi, 10. desember 2014.
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