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Samkvæmt 2. mgr. 9. gr. reglugerðar nr. 177/1999 varðveitir innheimtumaður ríkis- 

sjóðs tryggingar sem lagðar eru fram í samræmi við 2. mgr. 14. gr. áfengislaga nr. 

75/1998. Tryggingin er yfirleitt í formi ábyrgðaryfirlýsinga banka eða sparisjóða. Við 

rekstrarstöðvun er tryggingin innheimt af innheimtumanni ríkissjóðs ef áfengis- 

veitingaleyfishafi skuldar skatta eða opinber gjöld. Ef leyfishafi er úrskurðaður gjald- 

þrota fær skiptastjóri tryggingima til innheimtu og úthlutar fénu samkvæmt ákvæðum 

gjaldþrotalaga.

í fhimvarpinu er fjallað um ofangreint tryggingafé í bráðabirgðaákvæði II. Þar er lagt 

til að framlögð trygging haldi gildi sínu í þann tíma sem áfengisveitingaleyfi er í gildi 

eða þar til nýtt rekstrarleyfi samkvæmt fyrirhuguðum lögum er gefið út. Til að heimilt 

sé að fella trygginguna niður skuli liggja fyrir staðfesting um að leyfishafi hafi fengið 

rekstrarleyfi samkvæmt fyrirhugðum lögum eða hafi lagt inn áfengisveitingaleyfið. 

Bent er á að trygging sem lögð er fram skv. 2. mgr. 14. gr. áfengislaga er aldrei 

innheimt af innheimtumanni ríkissjóðs fyrr en eftir að áfengisveitingaleyfið er fallið 

úr gildi og rekstri veitingastaðarins er hætt. Sama regla gildir almennt einnig um þau 

tilvik þegar skiptastjóri innheimtir tryggingarféð við gjaldþrot leyfishafa. E f tímamark 

sem miða á möguleika á innheimtu tryggingarfjárins við er lok áfengisveitinga- 

leyfisins þá verður ekki hægt að innheimta tryggingaféð. Áframhaldandi varðveisla 

framlagðrar tryggingar þjónar ekki hagsmunum innheimtumanns ríkissjóðs. Megin- 

hluti framlagðra trygginga er í formi ábyrgðaryfirlýsinga banka og sparisjóða sem 

áfengisveitingaleyfishafar bera kostnað af.

Færa má rök að því að ofangreind staða samræmist ekki markmiðum frumvarpsins. 

Leyfishafar munu áfram bera kostnað af bankaábyrgð þangað til rekstrarleyfi
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samkvæmt fyrirhuguðum lögum er gefið út eða þeir skila inn áfengisveitingaleyfinu.

Innbyrðis staða þeirra verður ójöfn efitir því hvort langur eða skammur tími er þar til

þeir þurfa að fá rekstrarleyfi gefið út sem ræðst af því hvort þeir hafi nýlega

endumýjað leyfi sín eða ekki sbr. I. bráðabirgðaákvæði frumvarpsins.

Tollstjóraembættið leggur til að efni bráðabirgðaákvæðis II verði breytt á þann veg að 

innheimtumanni sé heimilt að fella niður allar framlagðar tryggingar við gildistöku 

laganna nema leyfishafi hafi verið úrskurðaður gjaldþrota við gildistöku laganna. Hafi 

leyfishafi verið úrskurðaður gjaldþrota haldi tryggingin gildi sínu og skiptastjóri fái 

hana til innheimtu hjá ábyrgðaraðila.

Slík regla er í samræmi við markmið laganna um að áfengisveitingaleyfishafar beri 

ekki einir starfstétta kostnað af ábyrgð sem er skilyrði starfsleyfis þeirra. Slík regla 

leiðir til sama ástands og bráðabirgðaákvæði í lagafrumvarpinu samanber það sem 

segir hér að ofan, en leiðir einnig til þess að hægt sé með markvissum hætti að fella 

niður tryggingar og loka málaflokknum. Fjármunir myndu sparast fyrir áfengis- 

veitingaleyfishafa og innheimtumenn ríkissjóðs gætu beint kröfitum sínum að öðrum 

verkefnum.
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