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Efni: Umsögn fastanefndar á sviði happdrættismála um frumvarp til laga um
spilahallir, 51. mál -  145. löggjafarþing 2015-2016.

Í því sem hér fer á eftir er að finna álit fulltrúa þeirra félaga sem hafa starfsleyfi á 
happdrættismarkaði lögum samkvæmt og sitja í fastanefnd á sviði happdrættismála 
sem er ráðgjafarnefnd á því sviði.

Happdrættismál eru sérhæfður og flókinn málaflokkur. Lögð er áhersla á að við 
setningu laga á þessu sviði sé haft samráð við alla þá aðila sem hafa hagsmuna að 
gæta, m.a. til þess að unnt sé að miðla sérfræðiþekkingu á undirbúmngsstigi.

Það er brýnt að standa vörð um helstu meginreglu happdrættislöggjafarinnar um að 
leyfi til reksturs happdrætta verði einungis veitt til aðila í þeim tilgangi að afla fjár til 
almannaheilla hér á landi, svo sem til þjóðfélags-, líknar-, menningar-, íþrótta- eða 
góðgerðarmála, svo og til alþjóðlegs mannúðarstarfs, sbr. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 
38/2005 um happdrætti. Við teljum að reglan sé ekki einungis mikilvæg til þess að 
varðveita starfsemi núverandi happdrætta að teknu tilliti til skuldbindinga ríkisins á 
grundvelli Evrópuréttar, heldur sé um að ræða grunnstoð þess samfélagssáttmála 
sem til staðar er um starfsemi happdrætta hér á landi.

Verði frumvarpið að lögum eru allar líkur á starfsemi þeirra fyrirtækja, sem heimild 
hafa til þess að reka happdrættisstarfsemi hér á landi, yrði sett í fullkomið uppnám. 
Hafa verður í huga að þessi fyrirtæki fjármagna rekstur háskóla, 
íþróttahreyfmgarmnar, aldraðra, öryrkja o.fl. málaflokka sem öll siðuð samfélag 
sinna. Leiði frumvarpið til tekjufalls þessara fyrirtækja er fyrirséð að sá kostnaður, 
sem gæti numið hundruðum milljóna, ef ekki milljörðum, félli á ríkið og sveitarfélög.

Þá er ljóst að frumvarpið felur í sér alvarlega ágalla í skilningi fjórfrelsisreglna EES- 
samningsins, sbr. lög nr. 2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið. Miklar líkur eru á að 
lögmæti þeirra happdrætta, sem nú þegar eru starfrækt, yrði ógnað, auk þess sem í 
frumvarpinu er að finna hindranir í skilningi Evrópuréttar sem, miðað við þær 
röksemdir sem byggt er á í frumvarpinu, yrðu að öllum líkindum ekki taldar 
réttlætanlegar, sbr. t.d. takmörkun á fjöldi starfsleyfa, með tilheyrandi óvissu.

Í nefndinni var rætt um röksemdir um háa skattlagningu á tekjum af starfsemi 
spilahalla, sbr. 44. gr. frumvarpsins. Lögð er áhersla á að samkvæmt núgildandi 
reglum rennur allur ágóði af starfsemi happdrætta til þjóðþrifamála sem líta má á 
sem ígildi 100% skattlagningar. Ekki hefur verið metinn skaði fyrir þá 
þjóðþrifastarfsemi, sem fjármögnuð er með tekjum af happdrættum, sem lendir að



öllum líkindum á ríkissjóði verði frumvarpið að lögum. Þá má benda á að 
umtalsverður kostnaður félli á ríkissjóð vegna eftirlits og umsýslu með umræddri 
starfsemi.

Alvarlegustu annmarkarnir þó fólgnir í þeirri léttúð sem umfjöllun um mögulega 
skaðsemi af starfsemi spilahallar fær í frumvarpinu. Frumvarpið ber þess engin 
merki að sérfræðingar með þekkingu á peningaþvætti eða spilafíkn hafi komið að 
vinnu þess. Má sjá þess glögg merk að svo gott sem engrar þekkingar hafi verið aflað 
á þessum alvarlegu áhættuþáttum við mögulega starfsemi spilahalla hér á landi. Frá 
sjónarhorni, allsherjarreglu, réttarvörslu og lýðheilsu er því mikil áhætta fólgin í 
samþykkt frumvarpsins.

Ítrekuð eru þau ráð að frumvarpið verði ekki að lögum.
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