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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa 
laga), 195. mál.

Vísað er í umsögn ÁTVR frá 26. nóv. 2010 um hækkun á áfengisgjaldi. ÁTVR ítrekar þá 
afstöðu sína að skattlagning á sterku áfengi sé komin að þolmörkum. Ef Alþingi ákveður að 
hækka áfengisgjöld þá leggur ÁTVR til að sterkt áfengi verði hækkað minnst en bjór mest. 
Tillaga ÁTVR er að áfengisgjald á bjór verði hækkað um 5%, á vín um 5% og á sterkt áfengi 
um 1%.

ÁTVR leggur til að tekið verði upp fast smásöluverð á tóbaki um leið og tóbaksgjaldið verður 
hækkað. Fast smásöluverð tóbaks er í samræmi reglur Evrópusambandsins og lög þess um 
skattlagningu tóbaks. Fjölmörg ríki innan Evrópusambandsins hafa farið þessa leið, t.d. 
Þýskaland, Pólland, Ítalía og Spánn. Um leið tekur opinber aðili, í okkar tilfelli ÁTVR, að sér 
að gefa út og birta verðskrá sem allir smásalar verða að fylgja. Fast smásöluverð er fyrst og 
fremst sett af heilbrigðisástæðum. Það dregur úr sölu tóbaks vegna þess að smásalar geta ekki 
keppt innbyrðis í verðum og því er verðsamkeppni milli þeirra útilokuð. Slíkt fyrirkomulag 
var á Íslandi í fjöldamörg ár en fallið var frá því kerfi um miðjan tíunda áratuginn. Í staðinn 
var sett lágmarksverð á tóbak í smásölu. Frá kerfisbreytingu hefur álagning í smásölu hækkað 
frá rúmum 16% upp í um 28%.
Í dag hafa smásalar verulegan hag af því að selja tóbak. Það er mjög söluhvetjandi og slík 
staða er andstæð heilbrigðismarkmiðum stjórnvalda. Nú þegar er farið að bera á samkeppni í 
tóbakssölu þar sem smásalar lækka verð á tóbaki til þess að draga til sín viðskiptavini. Einnig 
verður ríkið af skatttekjum þar sem viðbótarálagning smásala ber ekki tóbaksgjald. Um 
verulegar fjárhæðir er að ræða. Í dag má ætla að hlutur smásala í tóbakssölu sé rúmlega tveir 
milljarðar sem er tvöfalt það sem áður var. Innan Evrópusambandsins er hlutur smásala af 
andvirði sígarettupakka að meðaltali um 8-9% en hér á landi er hlutfallið um 17%.

Í hnotskurn felst tillaga ÁTVR í eftirfarandi:

Smásöluverð á tóbaksvörum verði fastsett og það sama á öllu landinu.
Tóbaksgjald verði hækkað um 7,5%
Álagning smásala verði fastsett og nemi 20% á söluverð frá ÁTVR 
ÁTVR verði falið að birta verðskrá tóbaks á þriggja mánaða fresti

Einnig leggur ÁTVR til að gjald á tóbak sem reiknað er eftir vigt verði samræmt. Það þýðir 
að núverandi tóbaksgjald á neftóbak hækkar úr 4 krónum og tólf aurum í tólf krónur og 36 
aura pr. gramm. Eftir breytinguna taki gjald á neftóbak sömu breytingum og annað tóbak. Að 
lokum vill ÁTVR benda á að reglur ÁTVR um vöruval tóbaks njóta ekki lagastoðar eins og



reglur um vöruval áfengis. Miklu skiptir að slík lagastoð sé til staðar.

Tillaga að breytingum á lagatexta:

Lög um tóbaksvarnir nr. 6/2002: 6. gr. 1. mgr. hljóði svo: "Vöruverð á tóbaki í verslunum 
sem selja tóbak í smásölu skal vera það sama hvar sem er á landinu. Álagning smásala skal 
vera 20% á söluverð frá ÁTVR. ÁTVR gefur út og birtir verðskrá á þriggja mánaða fresti. 
Tóbak má því aðeins........"

Lög um verslun ríkisins með áfengi og tóbak, nr. 86/ 2011: Fyrirsögn 11. gr. verði: Vöruval 
áfengis.

Ný grein bætist við á eftir 11. gr. Hún verði svohljóðandi: Fyrirsögn: Vöruval tóbaks.

Texti:
Ráðherra setur reglugerð um vöruval og innkaup ÁTVR á tóbaki. Reglurnar skulu miða að 
því að tryggja vöruúrval með hliðsjón af eftirspurn kaupenda, jafnframt því að tryggja 
framleiðendum og birgjum tóbaks möguleika á því að koma vörum í sölu á íslenska 
markaðinum.
ÁTVR skal leitast við að innkaup séu í samræmi við alþjóðasáttmála.
ÁTVR er heimilt að hafna vörum sem innihalda gildishlaðnar eða ómálefnalegar upplýsingar 
eða gefa til kynna að tóbak auki líkamlega, andlega, félagslega eða kynferðislega getu, særa 
blygðunarkennd eða brjóta á annan hátt í bága við almennt velsæmi, m.a. með skírskotun til 
ofbeldis, trúar, ólöglegrar fíkniefna, stjórnmálaskoðana, mismununar og refsiverðar háttsemi. 
ÁTVR er heimilt að hafna vörum sem sérstaklega höfða til unglinga og ungs fólks.
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